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e wensch Bien ik steedsgekoesterd heb, en aan welken Giej
goedgunstig gehoor hebt willen geven, de wensch namelijk, dat
het mij geoorloofd mogt zijn deze bladeren aan U toe te widen,
ontsproot nit eene dubbele reden. Eensdeels was het de begeerte
OM het werk mijner jeugdige en ongeoefende krachten onder de bescherming van Uwen naam bij het letterkundige publiek in te Leiden, ten einde het om de achting , die dat publiek U in zoo hooge
mate toedraagt, welwillend ontvangen mogt worden. Maar meet.
dan dit nog was het de behoefte van mijn hart, U een offer, hoe
gering dan ook , van mijne dankbaarheid toe te brengen. Of zou
ik niet levendig gevoelen, hoe vele en hoe groote gunstbewyzen ik
aan U verschuldigd ben? Sedert meer dan eene halve emu) door
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de naauwste banden eener innige vriendschap aan mijn geliefden
Fader verhonden , heht Gij ook mij bi j mijne komst aan deze Hoogeschool Uwe toegenegenheid niet ontzegd, maar mij integendeet
ten alien tide en op alle wizen met zoodanige hlyken van Uwe
gunst vereerd, dat ik niet weet , of ik in U meer den leermeester
eerbiedigen, of den welmeenenden vriend liefhebben moet. De bescheidenheid verbiedt my in deze herinnering bier openlijk breedvoerig uit te weiden, maar zij ?nag mij niet verhinderen U de
opregte getuigenis te doen toekomen van de erkentelijkheid, die
mijn gernoed vervult. Zeker,, /ietgeen U in deze bladeren wordt
aangehoden, is eene onbeduidende hulde , aan Uwen naam toegebrayt ; maar indien deze hulde van de gevoelens, die den schrijver
hezielen, eenige waarde kan ontleenen, mope zij U dan in dit opziyt niet onyevalliy zijn
De aanleiding , die mg tot het zamenstellen van dit werkje bewogen heeft , is U bekend. Gij herinnert U, dat de Letterkundige
Faculteit aan deze Hooyeschool ten fare 1841 eene prifsvraag uitschreef, , waarhij eene taal- en oudheidkundi ye verklariny van den
Warenar van P. C. HOOFT , en eene very el ijking van dat blip spel met de
Aulularia van PLAUTUS en den Avare van MOLIiRE verlangd werd. Het
helanyrijke inzonderheid van het eerste deel dezer vraag deed mij
besluiten, aan de beantwoording mijne krachten te heproeven, en,
hijyestaan door rijke hulpmiddelen, die de opgenomene tack niet
weiniy verligtten, mogt het mij gebeuren in het yunstig oordeel
der Faculteit de zoetste belooning van den arbeid te smaken. Weinig dacht ik er destijds aan, dat die arbeid eens in het licht zou
verschijnen , en di tmaal betreurde ik het besluit der Hove Regering niet, dat het opnemen der prifsverhandelingen in de Academische Jaarboeken afgeschaft had; want ik zag mij alzoo hehoed
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voor de openhaarmaking van hetgeen in korten tijd en met geringe
krachten opgesteld was. En zoo had ik reeds mijne aanteekeningen over den Warenar tot eene stale vergetelheid hestenzd, ben
Uwe vleijende aanmoediging iinj opzvekte , eene nieuwe bewerking
der voorhanden zijnde stop te onderneinen, ten einde die, gezamentlijk met den tekst van het blijspel uitgegeven, als eene proeve
mijner studie'n in de vaderlandsche taal- en letterkunde, aan
het oordeel van deskundigen te onderwerpen. Dezen Uwen raad,
ook door andere personen, in welke ik mede het grootste vertrouwen mogt stellen, ondersteund, meende ik niet in den wind te
mogen slaan, te meer daar ik in de gewigtige aanmerkingen,
door U en andere Leden tier Faculteit op mijn werk gemaakt , en
mij welwillend medegedeeld, mij den weg geopend zag om veel gebrekkigs in mijn eerste opstel te verbeteren; een voorregt, dat ik
bier niet vermelden kan, zonder aan hen , die mf,/ hiertoe hunne
gen.
teregtwijzigingen verstrekten, mijnen opregten dank te
De overbrenging uit het Latijn in onze moedertaal heeft gaande
weg eene geheele omwerking uitgelokt. reel is veranderd en g-ewUzigd veel , wat overtollig was , weggelaten , meer nog, wat
kwalijk &mist kon worden, bijgevoegd, en daarhij , als van zelf
spreekt , gebruik gemaakt van hetgeen in den laatsten tijd over
de vaderlandsche taal belangrijks geschreven is. De uitvoerige
vergelijking der drie hlijspelen is achterwege gelaten, omdat de
inhoud daarvan, althans wat PLA.UTITS en moLikRE aangaat reeds
meermalen zoo uitstekend in het licht gesteld is, dat het gewaagd
zou zijn de ze stop op nieuw te behandelen. De beoordeeling van den
Warenar zelven, en de vlugtige vergelijking daarvan met de Aulularia

moest evenwel hare plaats behouden en heeft zich, vermeer-

derd met eenige andere opmerking-en en bijzonderheden, tot de
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inleiding gevormd, die den tekst ran het stuk voorafgaat. En zoo
is deze uitgave van den Warenar, met hetgeen Naar vergezelt , tot
stand gekomen; eene bewerking die, wel is waar, eenige gebreken
van mijn oorspronkelijken arbeid lilt den weg geruimd heeft,
maar toch nog in geenen deele zoodanig geslaagd is, ats zij wezen zoude, wanneer het vermogen met den wil had gelijk gestaan.
Mogten ervarene regters de misslagen, die het werk ontsieren,
toegevend beoordeelen, en mij een deel van die welwillendheid
schenken, die mij van U, llooggeleerde Heer.1 altijd zoo ruim
schoots te beurt is gevallen, het zou mij tot geene geringe aanmoediging verstrekken.
Ten slotte zij het mij vergund U nogmaals de verzekering van
mijne hoogachting en erkentelijkheid te' geven, en mij bij voortdnring in Uwe toegenegene bescherming aan te bevelen.

Leiden,
27 f ehr. 1843

irr. de Vries.
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EGREGIO A DOLESCENTI
MATTHIAE DE VRIES
H 111LEMENSi.

Q uern iuvet, instabilis venetur gaudia vitae,
Et mutet incertos Lares;
Velivolum ad Thamesin nunc visat, et arva superbi
Rigata fluctu Sequanae;
Nunc Tiberin flavum et domini monumenta Quiritis,
Lymphasque amet Sebethidas;
Nunc ad pulchra Tagi, mine Hebri ad pulchra fluenta
Fastidiosus avolet;
Parva sit huic, aegrae vitanti taedia mentis,
Europa, anhelet Indiam:
Non ita Neerlandus sese fugit : angulus illi
Maud patria est iucundior.
patria, hos sensus quanta dulcedine mulces,
Olympus in terris sacer!
Tuque, o cara foci sedes, ubi prima steterunt
Infantiae incunabula!
Nulla tui immemorem capient oblivia; dextrae
Prius ipse erit suae immemor.
llic fidam rise didicit cognoscere matrem,
Genu paterno hic insidens
Dimidiata loqui et votes imitantia lingua
Balbutiente nomina ;

Turn moliri arces et ponere castra, tubasque
Inflare, regnum ludere,
Iungere curru hoedos, se aurigam ferre, volupto,4
Reditura Hullo tempore!
interea patulae committere semina menti
Non desinunt piae manus;
Semina, quae fibres gignant virtutis amoenos,
Iucunda fructuum omina.
Pulchra dies, primum qua recti conscia blando
Colore mens lingua genas:
Atque ignota sinus percurrit flamma trementes,
Ceu rima nubes ignea!
Pulchra dies, rude Musarum quae pectus amore
Flagrare conspicit novo;
Qua Deus et patria incipiunt, verumque bonumque
Sancta esse cordi nomina!
Illa dies Genium laeto deducit Olympo,
Custos fidelis ad latus
Qui caput hinc niveis atque hinc circumstrepit alis,
Monstrans pedutn vestigia,
Ne recto deflectat iter de tramite, raptus
Contagione saeculi.
0 felix, Genio facilein qui praebeat aurein,
Ducique se volens sinat!
Quae procul huic vitae arridet felicis irnago,
Quae spes futuri ostenditur!
Quae talem auroram excipiet formosa dies, quae
Diem sequetur vespera!
Quidquid agit, iuvenem placidae pax aurea mentis,
Parentum amor beat et Dei;
Quocumque incedit, laudes et vota bonorum
Gressus sequuntur omnium.
Non animmn huic vexant tristis fastidia vitae,
Nee temporis queritur
Sufficit ipse sibi, suus est; patriaque focoque
Nil dulcius Neerlandico:
ubi magnorum virtus surrexit avorum
Tacito vigeus silentio;

Turn soli monstrata novo, stetit unica mundi
Stupentis admiratio.
Dicite felices animae, felicia prisci
Vos dicite aevi germina,
Quid dominos potuit fastus contundere, Ibera
Levare collis vincula?
Cur Thamesis trepidante revolvit ab aequore fluetus,
Fractisque pallet cornibus?
Aut arma infestae manui victricia Franco
Excussa Xerxi decidunt?
iNomen ad Hesperios Neerlandum et nomen E00,
Cur spreta fertis natio?
Quid Musis Latio profugis splendentia templa
Pigra in palude condidit?
Hoc placidae pietas intra penetralia Vestae,
Laboris hoe patiens manus,
Hoc simplex vita in censu non paupere fecit,
Suisque mens dives bonis.
Tune libertatem officiis populusque patresque
Iunxere vinclo amabili,
Et frontem ornabat sincera modestia, nec mos
Bonum videri, hand esse, erat.
Ah ! fuimus Troes: semel insanivimus, arte
Capti Sinonum perfida.
Infaustas monstro fatali pandirnus urbes.
Hine omne pestilentiae,
Hine seelerum seges: effugit, si quaerere velles,
Hollandia ex Hollandia.
Di bene! Spes mansit: nec Jupiter omnia falsos
Iratus Argos transtulit.
In manibus spes illa tuis, generosa iuventus!
Pignus tuemini sacrum.
Ardua labentis defendite Pergama Troiae.
Labor supremus vos vocat.
Yes illa antiquae sedes pietatis, aniara
Quae nunc cinis pietatis est,
Vos maiorum umbrae, moesto vos patria vultu
Vos. alterum genus, adspicit
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lie, agite, et totas pulchro in certamine vires
Exserite, vincite hoc decus!
Macti animis, quis pulsat amor trepidantia corda
Tantam parare gloriam!
Vriesia in hac acie dudum stetit ardua virtus,
Stabitque semper Vriesia.
Fortunate pater, tali dignissime nato!
Quale hoc patri spectaculum!
Vit ale tibi! lacrymae dicent, non verba. Beatum ,
Cui lacrymae sic effluant!

INLEIDINC.

Indien men bij werken van kunst en smaak het vele tot maatstaf van het goede mogt aanwenden, dan kwam welligt in onze
letterkunde de eerste plaats aan het blijspel toe. Zeker, in al hetgeen men gewoonlijk onder den naam van fraaije letteren begrijpt,
heeft ons vaderlan.d overvloedige werken opgeleverd; maar waarschijnlijk heeft toch, althans in vroegeren tijd, niet e6ne soort in
aantal van voortbrengselen de tooneelpoezij overtroffen of zelfs geevenaard. Misschien zal deze stelling bevreemding wekken bij dezulken, die wel Bens over de armoede van onzen schouwburg hebben hooren klagen. Het is zoo, schijnbaar bestaat die schaarschheid van vaderlandsche tooneelstukken , omdat de meesten daarvan
in de diepste vergetelheid gezonken zijn. Doch men raadplege de
geschiedenis onzer letterkunde, niet uit de geschriften, die daarover tot nog toe in het licht zijn verschenen, maar uit de levende
bronnen zelve, in onze rijke inlandsche boekverzamelingen zoo
ruimschoots voorhanden, en zie daar hoe sinds cen drietal eeuwen,
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01!) nu zelfs van vroeg.ere dagen geene melding te Timken , elk jam'
aan ons tooneel zijne schatting gebragt heeft, zoowel van oorspronk.elijke, als van nagevolgde blij- en kluchtspelen. Men doorloope dc
naamrollen. van VAN DER MARCK en HENSKES , en die van den Amsterdamschen schouwburg., en bedenke, dat zij slechts een gering piTedeelte van het aanwezige bevatten. Dan zal men zich overtuigen,
dat inderdaad onze letterkunde in dit opzigt steeds een ruimen
overvloed heeft genoten, van de oude Rederijkers af, met hunne
Spelen van Sinne, Battementen, Facties en andere kunststukken,
tot op bet laatst der vorige eeuw, toen men zich veelal met vertalingen nit bet Fransch of Duitsch moest behelpen, maar ook daarin
niet spaarzaam te werk ging.
1k twijfel echter zeer, of men de gevolgtrekking goedkeuren zou,
wanneer iemand nit dezeu rijkdom aan voortbrengselen tot den bijzonderen bloei van het Nederlandsche blijspel in al die jaren besluiten wilde. Het is maar al te waar, dat de volmaaktheid in de
kunst slechts zeer enkele malen van nabij bereikt wordt, dat meesterstukken ten alien tijde zeldzaam geweest zijn. Eu hoe veel te
nicer geldt dit niet in een yak als het blijspel, welks beoefening
aan zoo gewigtige zwarigheden is verbonden , en waarin het wel
slagen van zulke fijne en teedere oorzaken afhangt. Immers heeft
niet alleen het eenstemmig oordeel der schranderste kunstregters
over de buitengewone moeijelijkheid daarvan uitspraak gedaan,
maar de ondervinding heeft ook die uitspraak bevestigd. In menig ander opzigt moge de letterkunde zich in haren geschiedrol
op een aantal schitterende vernuften beroepen, slechts eemnaal
was zij in staat een A.RISTOPHANES slechts 66nmaal een MOLIERE aan
te wijzen.
De geschiedenis van ons vaderlandsch tooneel 'evert voor het gezegde een nieuw bewijs op. Jammer slechts, dat zij daarop wat al
te sterk en met te schaarsche uitzonderingen haar zegel gedrukt
heeft, dat zij zoo weinige meesterstukken kan vertoonen, zoo weinig streven naar volkomenheid doet zien. Waarom Loch zou men
lit niet naar waarheid belijden en niet afkeuren wat afkeuring verlient? Zoo ergens, dan is vooral in het gebied der letterer onpar-
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tijdige regtvaardigheid verre te verkiezen boven een nationalen
trots, die zonder onderzoek altijd zich zelven toejuicht. En het is
deze onpartijdigheid, die mij uit voile overtuiging de bekentenis
afdwingt , dat te midden van de talrijke schoone bladzijden, die
de geschiedenis onzer letterkunde versieren, de beschouwing van
ons blijspel een onaangenamen indruk te weeg brengt. Het is hier
de plaats niet , dit uitvoerig aan te toonen ; maar ik beroep mij op
bet oordeel van al wie zich Merin eenigermate op eigen onderzoek
gronden kan.
Dezelfde overvioed van tooneelstukken , maar ook dezelfde middelmatigheid was inzonderheid het deel van het tijdvak der herleving onzer letteren, de eerste heift der zeventiende Eeuw. In die
dagen, toen de Nederlandsche dichtkunst zich begon los te rukken
van de knellende banden, waarin de Rederijkers sinds meer dan
eene eeuw hare vlugt hadden belemmerd, toen zij allengs eene zelfstandige ontwikkeling. aannam , kon het niet antlers of deze gelukkige omwenteling moest overal haren heilrijkeu invloed doers gevoelens De geschiedenis leert ons, hoe zij dit gedaan heeft , en met
welgevallen staren wij terug op den luister, waarmede onze letterkunde destijds schitterde. Maar bij al het genoegen, dat deze beschouwing aanbiedt, kan een onpartijdig beoordeelaar toch niet
voorbijzien , dat het blijspel in dien algemeenen vooruitgang geenszins met andere dichtsoorten, veelmin met het treurspel, gelijken
tred hield. Zeker, het deelde daarin eenigermate en verhief zich
tot hooger standpunt, dan waarop het een zoo geruimen tijd stilgestaan had. Naar die lof was op zich zelven gering. Onder de
heerschappij der Rederijkers, toen koude redeneringen en onbeduidende rijmelarij voor dichterlijk vuur en talent, zoutelooze zinspelingen voor fijnen smaak, platte en morsige schilderingen voor geestige tafereelen doorgingen, toen zinnebeeldige personen op het tooneel een ijdelen omhaal van zoogenaamde geleerdheid uitkraamden,
en alle gevoel, smaak en kieschheid uit onze dramatische letterkunde verbannen was, toen voorzeker was het vaderlandsche toolieel tot eene laagte gezonken, waarin elke verandering verbetering
zijn nmest. Die verbetering heeft zich dan ook werkelijk geopen-
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baard ; de enge kluisters werden afgeworpen , vrijer geest, levendiger gedachte begon de voortbrengselen der kunst te bezielen,
tosser vorm ze te versieren, maar het was er nog verre van af, dat
zij tot die hoogte van beschaving en veredeling zoudea opgevoerd
zijn, waartoe onze letterkunde in zoo vele andere opzigten reeds
gestegen was. Het scheen den dichters aan het ware begrip van
het hoogere blijspel te ontbreken ; zij zagen daarin die gewigtige
bedoeling niet , door welker nastreving het bij moukRE de scherpste
geeselroede der rnaatschappelijke gebreken geworden is; zij mister'
die fijne scherts, dien beschaafden toon, die er vereischten van zijn,
en hunne stukken ontaardden in kluchtspelen, naar den smaak der
lagere volksklasse ingerigt. Het is bekend , hoe zelfs een BREbERO
zich gaarne op de vischmarkt, in de herbergen en dergelijke plaatsen ophield, om de spraak en manieren van het gemeen juister te
leeren kennen en getrouwer in zijne stukken over te brengen. Vandaar die menigvuldige platheden in taal en uitdrukking, die grove
scherts en ruwe vormen, die bij den toehoorder misschien cenige
oogenblikken den lachlust molten opgewekt hebben, maar die den
hedendaagschen lezer walgen doers. Voeg daarbij de teekening der
zeden van het minst beschaafde gedeelte der burgerij, in hare voile
naaktheid voorgesteld, tooneelen van liederlijkheid en ontucht onbewimpeld met de levendigste kleuren geschilderd, en men ziet
dat deze stukken tegenwoordig weinig aantrekkelijks meer
hebben. Het is waar, niet al wat onze overkiesche ooren kwetst, is
op zich zelf voor het zedelijke gevoel beleedigend. De tijden zijn
veranderd en fijnere vormen hebben de natuurlijker uitdrukking
van vroegere dagen vervangen. Deze opmerking verzacht ons oordeel niet weinig, want wij leeren daardoor de voorwerpen in het
licht van hun eigen tijd beschouwen en juister waarderen. Naar
men moet aan die bedenking niet al te veel toegeven, en niet alles,
wat ons in geschriften van vroegere eeuwen aanstoot geeft, uit den
geest des tijds -willen verklaren en zeggen dat het toenmaals niemand hinderde noch onwelvoegelijk voorkwam. Het zou eene al
te lage schatting van de kieschheid onzer voorouders zijn. Tafereeler' als die ons de Iducht van Rene of Tryntje Corneli,s- ophangt,
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zijn altijcl en overal voor den goeden smaak beleedigend geweest,
en wel moat er een verlicht tijclgenoot van uitroepen:
De ongebondenheyd der snootste sotte-kluyt
Fieltagtig werpt haar vuyl in hef van woorden uyt. 1

Het is slechts te betreuren, dat bijna alle tooneelspelen van dien
tijd door dit gebrek der onkieschbeid ontsierd worden, en ons
alleen de ergerlijkste en bedorvenste zeden vertoonen , maar ook iii
taal en stijl zoodanig aan hun onderwerp ge6i . enredigd zijn, dat
althans een lezer onzer dagen , wien het alleen om kunstgenot te
doen is, zulke werken, zoo niet geheel veroordeelt, dan ten minste
liefst ter zijde legt.
Ook van den kant van het komiesch talent in bet ontwerp en de
uitwerking der stukken kunnen zij pen bijzonderen lot' waardig
geacht .worden. Wel zijn hier de verdiensten der verschillende
schrijvers meer uiteenloopend, dan zulks op het punt van zedelijkheid en kieschheid van uitdrukking het geval is; wel vindt men
hier eene enkele voortreffelijke uitzondering; maar over het algemeen
is toch het plan der tooneelspelen van dien tijd zeer gebrekkig.
1) Deze woorden zijn ontleend uit een hekeldicht op de klucht van Tryntje Cornelis
(voorkomende in den Bloemkrans van verscheiden Gediehten , Amst. 1659, bl. 569),
een gedicht , dat in alien deele merkwaardig mag heeten. Ilet is geschreven in hetzelfde
jaar,, waarin de Tryntje Cornelis het eerst in het licht kwam. Ilet draagt door schoone
dichterlijke taal en overal doorstralende verlichte denkwijze de blijken, dat de schrijver
een talentvol en verstandig man onder zijne tijdgenooten was , wiens naam ik echter tot
mijn leedwezen niet heb kunnen ontdekken. En nu wordt in dit gedicht het tooneelspel
van HUYGENS zoo krachtig en hevig veroordeeld; de onkieschheid en onzedelijkheid , die
het ontsieren , zoodanig ten toon gesteld; de strijdigheid daarvan met den achtbaren persoon van den grijzen HUYGENS met zulk een gloed geschilderd , dat ik geene sterkere getuigenis sou kunnen aanhalen , om het in den tekst geuite gevoelen te staven, dat namelijk
dergelijke stukken ook in hunnen tijd afkeuring verwekten. Ook kan er reel geen twijfel
bestaan , of het gemelde gedicht de uitdrukking geweest is van het algemeene gevoelen van
het beschaafde publiek in die dagen. De waardige , ronde toon van het geheel waarborgt
ons dit evenzeer,, als het slot , waarin de schrijver zijne achting voor HUYGENS in elk ander opzigt onbewimpeld aan den dag legt , alle verdenking van partijdigheid doet vervallen. – Gaarne zoude ik het stuk hier in zijn geheel willen laten volgen , maar het bestek dezer Inleiding laat dit niet toe. Eene nadcre bekendmaking komt mij evenwel wenschelijk voor, te meer daar het als dichistuk een zeer uitstekend voortbrengsel zijner eeuw
"nag gertound worden.
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Gemis aan eenlieid en bedoeling, aan geregelde schikking en verdeeling, aan sehildering en schakering, doet zich overal opmerken ,
en van deze misslagen zijn zelfs de werken der beste dichters niet
vrij. Doorgaans bestaat het onderwerp alleen in de dramatische
voorstelling van een enkel felt. Het verhaal van een overspel, van
allerlei listige vonden en slinksche streken vergezeld, en waarbij gewoonlijk de goede cchtgenoot de speelbal zijner sluwe wederhelft
is, of dat van een behendig gepleegden diefstal, ziedaar den inhoud
van verre het grootste gedeelte dezer oude tooneelstukken., en dit
verhaal, dikwijls niet van vinding ontbloot , meestal met eene menigte vrij kluchtige grappen opgevuld , is alleen berekend om den
toehoorder te vermaken , Wiens ruwe smaak hem toeliet in dergelijke tafereelen behagen te seheppen, maar geenszins om aan den
maker op den titel van blijspeldichter aanspraak te geven.
Uit de vermelde eigenaardigheid van het onderwerp vloeide nog
een dubbel nadeel voort. De eenvoudige voorstelling eener op zich
zelve staande gebeurtenis, zonder zamenstel met andere toestanden , bragt noodzakelijk het Bemis te weep van datgene, wat een
der fraaiste sieraden van het blijspel heeten mag, de langzame ontwikkeling namelijk van den kunstig gelegden knoop, welks behendige ontwarring eene, dikwijls verrassende, uitkomst veroorzaakt.
De oude kluchtspelen kenden zulk eenen knoop nagenoeg niet.
Met den afloop van het verhaal, dat zij bevatten, is ook het stuk
geeindigd, en de schrijver had er eene gelegenheid te minder door,
om zijn talent te oefenen of aan den dag te leggen.
Doch hetgeen men bovenal te vergeefs zoekt (en ziedaar een
tweede gevolg van het te eenzelvige onderwerp) , is die juiste en
scherpe karakterteekening, die, uit eene diepe kennis van het menschelijk hart in al zijne verscheidenheden voortgevloeid , door de
meesterlijke hand van den kunstenaar ontworpen , den schoonsten
trek van een blijspel uitmaakt , en in het naauwste verband staat met
het hooge inzigt, dat zich de dichter moet voorstellen. Dit vooral
is de zwakke zijne van de tooneelstukken, waarover wij spreken.
De personen, die in die stukken opgevoerd worden, zijn te weinig
met andere karakters in aanraking gebragt, dan dat Dunne inborst

helder genoeg in het li ght kan treden. Door gebrek aan zamenstel
en afwisseling is er geene verseheidenheid of tegenstelling , door te
groote eenvormigheid der toestanden zijn er geene kensebetsende
trekken, die der sehildering leven en waarheid bijzetten, en eene
belangrijke selloon.beid is op deze wijze ongebruikt gebleven. Geen
wonder evenwel! Men had nog het regte denkbeelcl niet van de
ware strekking der comedie, en het kon dus niet anders of men
moest zich onbewust zijn van de middelen om die te bereiken.
Mar is ons oordeel over het oude vaderlandsche blijspel dan zoo
in alien deele ong.unstig? Zijn er geene deugden in op te merken,
die tegen deze gebreken opwegen ? Of waren. er geene diehters,
die, eea beteren weg inslaande, tot eene betere uitkomst geraakten? Het zou buiten twijfel onregtvaardig zijn, al onze vroegere
tooneelstukken als met eene magtspreuk te verwerpen; of het goede
d.aarin voorbij te zien, om het minder goede des te sterker te doen
uitkomen ; of wel onze hulde te weigeren aan ben, wier hoogere
verdiensten hen een regtmatigen voorrang hebben verworven. Men
gevoelt, dat ik bier bepaaldelijk het oog heb op cosTER en EREDERO.
Voorzeker munten de werken van deze beiden verre boven die hunner kunstbroeders uit , en ging bij hen een betere aanieg met meerdere ontwikkeling gepaard. Rijker in vinding en bewerking, afwisselender in onderwerp en toestanden zijn hunne stukken, en
eene meer gevormde zamenstelling , eene levendiger karakterteekening hebben zij daaraan te danken. Menige trek van geest en ver
nuft, menig edit komiesch gezegde strekt hun tot sieraad; maar
hoe veel weder daarentegen, dat ruw en plat, onheschaafd en onbehagelijk is. Beiden hadden zij groote verdiensten, maar bet was
voornamelijk iEl het treurspel. Daarin was COSTER waarlijk uitstekend en het ontbrak zijnen gewrochten alleen aan eene nadere bearbeiding. Daarin zou vooral BREDERO indien hij de vereischte opleiding en studie had genoten , gewis den beste naar de kroon hebhen gestoken, omdat hij door zijne oorspronkelijke riving de stiehter had kunnen worden van een nationaal tooneel, dat sedert,
door de riavolging van bet klassieke treurspel, voor altijd onderdrukt is. Maar zij hebben zich ook, en de laatste zelfs voorna.44

melijk, aan het blij- en kluchtspel gewijd, en Merin aan den beerschenden smack te veel toegegeven, zich te weinig boven de gebreken hunner tijdgenooten weten te verheffen. Daarom hebben
zij als comici niet die hoogte bereikt, waartoe zij als tragici
zijn gestegen; daarom zijn Teeutvis de Boer en Tilsken van der
Schilden met de Polyxena , met de Iphigenia niet op eene lijn te
stellen; daarom staat het Moorye zoo ver beneden de Griane, de
Spaanschen Brabander zoo veel lager dan Lucelle of Roddrich ende
Alphonsus.
1k zeide boven, dat de meesten der behandelde tooneelstukken
uit de zeventiende Eeuw in de diepste vergetelheid gezonken zijn,
en het oordeel, dat ik er over uitsprak, zou dit lot schijnen te regtvaardigen. En waarlijk, indien men alleen naar kunstwaarde vroeg
en de belangrijkheid deter verouderde geschriften wilde afmeten
naar het genoegen, dat hunne lezing aan het tegenwoordig publiek
verschaffen zoude, dan was er geene reden om hunne algeheele
onbekendheid te betreuren. Maar er is een ander oogpunt , waaruit
men hunne waarde kan beschouwen, een oogpunt, waaruit zij zich
in een beter licht zullen voordoen, en toonen zullen niets minder
dan eene volstrekte verwaarloozing te verdienen. 1k bedoel het
belang der wetenschap. Men raadplege die talrijke verzarneling
van kluchtspelen als bronnen voor de vaderlandsche oudheidkunde,
voor de Nederlandsche taalkennis, en men zal zich al spoedig overtuigen, dat zij in deze beide opzigten veeleer eene gezette beoefening waardig zijn, dat zij een naarstig onderzoek met de rijkste
vruchten zullen beloonen.
Hoe belangrijk deze bron voor den oudheidkenner is, laat zich
gemakkelijk nagaan. Waar zal hij eene zoo juiste en getrouwe,
waar eene zoo volledige beschrijving aantreffen van de zeden en
gewoonten onzer voorouders? Waar zal hij zoo gewigtige bijdragen opsporen, om hen in al hun doen en laten, in handelen en
spreken, in denken en gevoelen, naauwkeurig te leeren kennen en
naar waarheid te schetsen? Waar zoo vele kleine, maar veelbeteekenende bijzonderheden uit het dagelijksch levee ontdekken, die
dikwijls over groote bedrijven in de geschiedenis een, helderder licht
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verspreiden, een juister oordeel doen vellen? Hij vindt er de getrouwe teekening van het yolk, van het land, van den tijd, zooals
die toenmaals waren, met alle deugden en gebreken in een onbedriegelijken spiegel voorgesteld. Hij bespiedt er, om zoo te spreken, den ouden Nederlander in alle betrekkingen en standen, in
bezigheden en vermaken, in huis en op straat, oud en jong,
deftig en losbandig, kortom, in alle vormen die het leven destijds
aanbood.
Niet minder overvloedig is deze bron ook voor den taalvorscher.
De schrijvers der kluchtspelen uit het vermelde tijdvak hebben
daarin de taal van het dagelijksch leven niet alleen nagevoigd, maar
zij hebben die ook met de meeste waarheid uitgedrukt, en het
voorbeeld van BREDERO leert ons, hoe veel zorg , hoe veel studie zij
aan die getrouwheid besteedden. De taalbeoefenaar dankt er hen
voor. Want de taal, zooals zij gesproken wordt , inoet de eenige
grondslag van al zijne nasporingen zijn. Het is hem niet te doen
om de beschaafde, gekunstelde schrijftaal, door geleerden hestuurd , geplooid en gewijzigd, dikwijls door bijzondere gevoelens
misvormd of in uitheemsche banden gekluisterd; maar om de taal,
zooals zij in het hart des yolks leert en bloeit, vrij en onbelemmerd , los en levendig, doch tevens rein en onvervalscht. Maar
voor deze beoefening der levende taal staat hem niet dan zijn
eigen keftijd open, verwijderde tijdperken spreken niet weer tot
hem, dan alleen door de doode letter. Welkom is het hem dus,
als deze eene enkele maal het getrouwe afbeeldsel van het leven is,
en met welgevallen vindt hij derhalve in onze oude toon.eelstukken
deze dagelijksche spreektaal zonder verandering, zonder kunst uitgedrukt. Het is een rijk veld van onderzoek g.eopend, dat de
ruimste en kostbaarste vruchten kan opleveren. Getuige het, wie
immer de werken van BREDERO of anderen met dit oogmerk gelezen
lieeft, orn het merkwaardige daaruit in zijne taalkundige aanteekeningen op te nemen. Hoe vele verouderde woorden en spreekwijzen , hoe vele oorspronkelijke vormen, hoe vele bijzonderheden,
die dikwijls plotseling een lichtstraal werpen op hetgeen ons altijd.
duister was voorgekomen. Zeker,, indien historische taalstudie
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de eenige ware is, de eenige die op hechte gronden rust, dan
mag ook de beoefening van deze oude gedenkstukken geenszins verzuirnd worden door dengene, die in het wezen onzer moederspraak dieper wil indringen en daartoe zijn tijd en krachten besteden kan.
Het belang., dat de vaderlandsche blij- en kluchtspelen van vroegeren tijd ons in deze beide opzigten inboezemen, wordt nog vergroot, als men bedenkt , hoe weinig zij voor dit oogmerk tot nog
toe zijn geraadpleegd , hoe als het ware dit vruchtbare veld nog,
geheel ter bearbeiding. openligt. Voor de kennis van zeden en gebruiken zijn zij, wel is waar, door enkele letterkundigen gebezigd , maar toch slechts spaarzaam en als ter loops. De eenige opzettelijke proeve is het werkje van VAN HASSELT 1 , een stukje, dat,
hoe ordeloos en zonderling ook geschreven, veel belangrijks heeft
aan den dag gebragt, doch schier niets in vergelijking met hetgeen
er nog verborgen ligt. Nog minder hebben zij tot nu toe voor de
taalkennis opgeleverd. Deze of gene geleerde moge al her en daar
eene enkele plaats er uit hebben aangehaald, het zijn slechts geringe proeven van een uitgebreiden rijkdom, en die op verre na
niet gelijk staan met hetgeen reeds uit de werken van HOOFT , CATS
of VONDEL is bijgebragt. Het is derhalve te hopen , dat de aandacht
van hen, wien onze vaderlandsche taal- en letterkunde ter harte
gaat , zich op deze stoffe vestige , opdat ook zij niet ongebruikt
blij y e , maar ter opbouwing dezer wetenschappen datgene toebrenge,
wat zij zoo overvioedig. bevat.
Het tot hiertoe behandelde onderwerp heeft ons welligt reeds to
tang bezig gehouden. De gedachte dat het in onze letterkundige
werken nog zoo weinig ter sprake is gebragt, en toch der overweging zoo waardig is, heeft ons medegesleept en misschien de grenzen eener Inleiding doen overschrijden. Maar het was toch ook een
noodzakelijk vereischte, het een en ander kortelijk te ontwikkelen,
ten einde ons op het juiste standpunt te plaatsen, waaruit wij een
gegrond oordeel zouden kunnen vellen over het blijspel, waarvan
-9 G. VAN IIASTELT,

Over de ccrstc vaderlandsche klugespelem Utrecht 1780,
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bier den lezer eene nieuwe uitgave wordt aangeboden. Het is een
gedicht van den grooten hersteller onzer vaderlandsche letterkunde,
P. C. HOOFT. Het behoort tot den tijd , welks voortbrengselen in
het blij- en kluchtspel wij hebben getracht te beoordeelen. Het
doet in wetenschappelijke belangrijkheid , wat de oudheidkunde
betreft, voor weinigen onder; wat de taal aangaat, overtreft het
de meesten. En zoo wij aan die oude tooneelspelen eene zeer geringe kunstwaarde toekenden, het komt ons voor, dat het blijspel
van HOOFT daarop eene loffelijke uitzondering maakt, dat het eene
hoogere schatting verdient en dus ten onregte deelt in die vergetelheid, die het lot zijner broederen is. Het is onze pligt, dit
gunstig gevoelen over den Warenar met bewijzen te staven, en
tevens van hetgeen wij in deze uitgave hebben gepoogd te leveren,
rekenschap te Geven.
.1■101.1

Onder de oorzaken, die tot de verstandelijke en geestelijke beschaving van den Drossaard hadden medegewerkt, was de studio
der klassieke letterkunde eene der voornaamsten geweest. In hare
leerschool had hij zijnen smaak gevormd, zijn vernuft veredeld,
zijne kennis gevoed, zijn oordeel gescherpt. In hare kunstgewrochten had hij van zijne vroege jeugd of aan den lust zijns
levens gevonden, tot in gevorderden ouderdom wijdde hij haar
een onverflaauwden ijver, en haar bezielende invloed op zijne geschriften heeft zijn roem hooger opgevoerd, duurzamer bevestigd. In rijpere jaren was het de diepzinnige TACITUS , die zijne
aandacht boeide, zijn brein met kern van wijsheid vervulde en in
zijne geschiedboeken herleefde; in den bloei des levens waren het
de dichters der oudheid geweest, die hem hadden bekoord en verrukt, wier geest hem had doordrongen en in zijne scheppingen
doorstraalde. Hij bragt daardoor het zijne toe om de vaderlandsche
dichtkunst een beteren weg te doen inslaan, haar een luisterrijker
tijdperk voor te bereiden. Hij zag met welgevallen, hoe veel
SPIEGHEL uit deze Ig en had geput , hoe veel CATS er aan had RI
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danken, en verheugde zich dat hare werking zich zoo krachtig in
HUYGENS en VONDEL begon te openbaren. Maar terwijl hij ooze letterkunde hierdoor in zoo vele opzigten zag uitblinken , kon hem
de treurige toestand van het tooneel niet ontgaan. Hij kende de
blijspelen van PLAUTUS en TERENTIUS, hij bragt er uren van kunstgenot mode door; en met welk een gevoel inoest hij dan de wanstaltige , smakelooze vertooningen bijwonen, die den schouwburg
destijds beheerschten? Geen wonder derhalve, dat hij ook hier
eerie poging waagde, dat hij zijnen landgenooten eene proeve aanhood van het hoogere blijspel, zooals het te Rome gebloeid had.
Het was de .21ulularia van PLAUTUS, die hem inzonderheid behaagd
had, en in navolging daarvan vervaardigde hij zijnen TYarenar.
Vraagt men nu naar de verdiensten, die hij zich door dezen
arbeid verworven heeft, dan vertrouw ik die met refit groot te
mogen noemen. Het is waar, de lof der oorspronkelijke vinding
komt niet hem, maar den Romeinschen dichter toe 1. Doch zelfs
eene oppervlakkige vergelijking zal toonen, dat 110OPT meer is geweest dan een bloot vertaler, dat hij oordeelkundig nagevolgd en
het stuk met nieuwe vindingen verrijkt heeft. En al is men de
keuze van het onderwerp, het plan en de zamenstelling, de karakterteekening en dergelijken aan PLAUTUS alleen verschuldigd, zij
versieren daarom het gedicht niet minder , zij onderscheiden het
daarom niet minder voordeelig van de gelijktijdige voortbrengselen
onzes tooneels. De eerste vraag is : hoe schoon is het gewrocht?
de tweede: aan welken kunstenaar komt de eere toe?
Wat het onderwerp van ons blijspel betreft, het is de bespotting en hekeling der gierigheid. Deze ondeugd , die het menschelijk hart voor elke edele aandoening sluit, die alle zedelijk gevoel
den boezem verstikt, is te refit de wortel van alle kwaad geheeten.
Maar zij is tevens een zoodanig gebrek, dat in dwaasheid en ongerijmdheid alle anderen te boven gaat. Kan er grooter dwaasheid
zijn, dan zich met de geheele ziel aan het goud te hechten, zon1 ) Het zij mij vergund op deze plaats de oorspronkelijkheid der dlulularia te veronderstelten , en de verdiensten , waarvan missehien de eer aan een Griekschen voorganger toekomt
als die van PLAUTUS aan te merken.

der zich ooit datgeue te verschaffen, tot welks verkrijging alleen
het goud waarde heeft? Is er grooter ongerijmdheid, dan te midden van den rijkdom in de behoeftigste armoede te leven? Ziedaar
eene stoffe voor den blijspeldichter , voor hem , die in alles wat hij
gispt, alleen de belagchelijke zijne opzoekt, bij uitnemendheid geschikt. Het was een gelukkig denkbeeld , den schraapzuchtigen
vrek ten toon te stellen, met zijn beeld de toeschouwers te vermaken, en hun tevens zachtelijk toe te fluisteren : elk spiegele zich
zelven. En zou men ook niet mogen gelooven , dat dit denkbeeld
toen ter tijde zoo geheel misplaatst niet was, toen misschien de
spaarzaamheid onzer huishoudelijke voorouders hare grenzen wel
eens verder uitbreidde, dan juist de noodzakelijkheid gebood?
Het onderwerp van den Warenar is dus met oordeel en smaak gekozen. Maar ofschoon dit een eerst vereischte is, zonder hetwelk
een kunstwerk nimmer behagen kan, zoo is het toch op zich zelf
eene geringe aanbeveling , indien niet de wijze der behandeling
de deugdelijkheid der stoffe evenaart. Men verlangt in een blijspel
dat het plan goed ontworpen zij , dat de knoop of intrigue behoorlijk gelegd, langzaam ontwikkeld, natuurlijk opgelost worde, en
dat het hoofddoel van het geheele stuk juist daardoor in een helder
licht worde geplaatst. In hoeverre heeft onze dichter hieraan voldaan? Men oordeele.
WARENAR, een behoeftige grijsaard, heeft in zijne woning een
grooten schat gevonden, maar tevens is hem zijne rust, zijn geluk
ontvloden. De vrees voor het verlies van den plotseling verkregen
rijkdom maakt hem angstig, gejaagd , achterdochtig, voor vrienden en bloedverwanten lastig. Geheel vervuld met de gedachte
aan het dierbare goud, verwaarloost hij alle overige belangen en
verliest de teederste zorgen, ja zelfs bet lot zijner eenige dochter,
KLAIRTJE uit het 00g. Deze, door een aanzienlijk jongeling, RITSERT
ifeheeten, onteerd, wordt zwanger, zonder dat haar vader zulks
bemerkt. Wel was RITSERT haar ten beste gezind, en verlangde
hij niets liever, dan het haar aangedane onregt door een wettig
huwelijk te herstellen , maar ziet, de schandelijke gierigheid des
vaders belemmert zijn eerlijk voornemen, RIJKERT namelijk, 's jon-
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gelings oom van nioederszijde, vraagt KLAARTJE ten huwelijk, en
belooft aan WARENAR Naar zonder bruidschat te zullen trouwen.
Hoe kon de oude vrek aan zulk een voorstel zijne toestemming
weigeren? Of RIJKERT al vrij wat bejaard was en voor een jong
meisje weinig aantrekkelijks bezat , of zijne dochter zelve al deze
verbindtenis verfoeide, hoe kon dit opwegen tegen de besparing des
bruidschats? — Ziedaar den knoop des gedichts: RITSERT verliefd
op KLAARTJE, wier eer hij geschonden had, maar deze door harm
gierigen varier aan den ouden RIJKERT verloofd. Doch wat gebeurt
er ? De vrekkigheid zelve van WARENAR geeft de ontwarring van
dezen knoop aan de hand. Ondanks alle moeite en zorg aan zijnen
schat besteed, ondanks de onophoudelijke waakzaamheid, waarmede hij dien steeds gadesloeg , hij wordt verschalkt, en LEKKER
RITSERTS loonbediende, weet hem den pot met goud te ontstelen.
Men verbeelde zich den schrik, de verbijstering, de woede van den
grijsaard. Alles zou hij doen , elke opoffering zich getroosten , kon
hij slechts zijne geliefkoosde dubloenen terug erlangen. Welnu,
RITSERT wordt den door LEKKER gepleegden diefstal Gewaar, krijgt
den schat in handen, geeft dien aan den wanhopenden oude
over, en uit dankbaarheid schenkt deze hem zijne dochter. Want,
ofschoon hij op den jongeling, na het ontdekken van diens vergrijp
op de eer van het meisje, hevig verstoord was, wat kon hij hem
ontzeggen , die hem zijn goud, zijn ziel en leven, teruggeschonken
had? En ook de oude RIJKERT behoefde zich niet smartelijk teleurgesteld te achten, nadat hij van het vroeger gebeurde kennis bekomen had.
Zoodanig is de dorre schets van het blijspel. Men ziet, alles is
eenvoudig en klaar, geleidelijk en natuurlijk. Het hoofdkarakter
staat overal op den voorgrond, misschien zelfs verdonkert bet de
omringende personen wat al te veel. Daarenboven, het is levendig
en naar waarheid geschilderd. De onrust, de gestadige afgetrokkenheid van den gierigaard, zijn gedurig klagen over armoede, de
argwaan, dien hij tegen elkeen koestert, die hem midden in een
gesprek doet wegsluipen, om zich te overtuigen dat zijn schat nog
in veiligheid is, die hem dikwijls zijn geheim bijna verraden doet,
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ziedaar zoo vele trekken , die een welgelijkend beeld van den vrek
opleveren en het penseel van den kunstenaar eer aandoen.
Deze eer is men aan PLAUTUS verschuldigd , want de tot hiertoe
vermelde verdiensten zijn aan den Warenar en de julularia gemeen. BOOFT namelijk heeft den inhoud en de zamenstelling van
het gedicht onveranderd behouden, en is zelfs op eerie enkele uitzondering na, die wij straks zullen vermelden, zijn Romeinschen
voorganger op den voet gevolgd. Dezelfde tooneelen in dezelfde
opvolging, dezelfde gesprekken en doorgaans met dezelfde komische
gezegden, in een woord, alles zoo veel mogelijk naar het Latijn
uitgedrukt. Zoo veel mogelijk, zeg ik; want indien hij het blijspel van PLAUTUS in alles volmaakt had wedergegeven, het zou bij
zijne landgenooten nimmer opgang hebben gemaakt. HOOFT bezat
te veel oordeel, dan dat hij het eigenaardige der Latijnen en dat
zijner eigene natie niet zou hebben weten te onderscheiden. Hij
begreep te regt, dat hij geene bijzonderheden in Holland kon doen
opvoeren, die alleen te Rome te huis behoorden. Daarom heeft hij
zijn voorbeeld niet slaafs in alles nagevolgd, maar oordeelkundig overgebragt in den geest van het Nederlandsche yolk; niet letterlijk vertaald, maar, als hij zelf zegt, »nae 's lants gelegentheit verduitscht 1 ." En juist Merin verdient des dichters oordeel,
smaak en talent hoogen lof. Om zijnen gierigaard aan het vaderlandsche publiek te doen behagen, heeft hij niet alleen de
handeling te Amsterdam doen voorvallen, den personen iniandsche
namen gegeven; maar ook alles wat plaatselijk of in eenig ander
opzigt Rorneinsch en niet dan Romeinsch was, zoodanig omgewerkt, dat, indien men de Aulularia niet kende, bij niemand
een twijfel zou oprijzen , of het stuk wel oorspronkelijk op lidlandschen bodem ware ontsproten. Want zoowel in het groote,
in de lichtende gedeelten van het gedicht, als in het mindere, in
het bijwerk, ja zelfs in de schijnbaar onbeduidendste gezegden, is
Woorden van den oorspronkelijken titel, van den Warenar, die aldus luidt : Clucklighe Comedy van W are-nar dat is , dulularia van Plautus , nae 's lants gelegentkit verduitscht enz.

deze verduitsching overal en met het gelukkigste gevolg in acht
genomen. De grondige kennis der oudheid, de fijnheid van onderscheiding, hiertoe vereischt, straalt op elke bladzijde door. Het is
hier de plaats niet, dit met voorbeelden op te helderen. De overvloed
zou de keuze bezwaarlijk maken, en de drooge opsomming van zoo
vele bijzonderheden voor den lezer vermoeijend zijn. Maar men zie
het stuk slechts even in, men vergelijke slechts het kleinste gedeelte
met het Latijn, en men zal mij, zoo ik vertrouw, zonder aarzelen
toestemmen, zelfs wanneer ik durf beweren, dat juist door deze
verkleeding in een Hollandsch gewaad, hier en daar belangrijke
schoonheden zijn aangewonnen, die men bij PLAUTUS te vergeefs
zoeken zal. Getuige die fraaije plaats, waar de oude RIJKERT zich
beklaagt over de weelde en spilzucht der rijke vrouwen, en over
den last, dien zulks aan hare echtgenooten veroorzaakt. De Latijnsche dichter heeft hier niets dan eene bloote opsomming van
namen der verschillende handwerkslieden, die dagelijks de huizen
der rijken bestormen , om elk zijnen arbeid of te leveren. Het
yolk van Rome moge in deze verzen behagen geschept hebben, de
gekunstelde Grieksche namen wekten misschien destijds den laehlust op, voor ons zijn zij koud en levenloos. Maar hoe bezield en
hoe geestig, hoe juist en yeelkleurig is niet de schildering van hetzelfde tafereel in den 1-Farenar? Men ziet elk in zijne bezigheid
werkzaam; men verbaast zich over al dien omslag voor kleederen
en opschik; men hoort de levendigheid der vrouwelijke gesprekken;
men bewondert de onuitputtelijke verscheidenheid der behandelde
onderwerpen, en bet hoofd loopt ons om van al die drukte, van
al dat gewoel. Waarlijk, deze plaats behoort onder de voortreffelijkste gedeelten van het geheele stuk, en de schoonheden daarvan
heeft men alleen aan 1100FTS eigene vinding te danken. Hetzelfde
gelds ook omtrent vele andere plaatsen, die den opmerkzamen lezer
niet ontgaan kunnen, maar die ons bestek niet gedoogt te vermelden. Het zij genoeg, te hebben doers gevoelen , hoe oordeelkundig
en smaakvol onze dichter het Latijnsche blijspel in Nederlandschen
dos gestoken heeft.
Het besef van liet noodzakeliike eener zoodanige omwerking beeft
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ook enkele maim eene verdere afwijking van bet oorspronkelijke onvermijdelijk gemaakt, en den dichter bewogen, bier en daar zijn
voorbeeld door eigene vinding te vervangen. Zoodanig een verschil
heeft plaats in de voorrede, die het blijspel voorafgaat, en sterker
nog in het gansche laatste bedrijf. Dat het geheel er niet bij verloren heeft, moge uit bet volgende blijken.
De gewoonte om een tooneelspel door eene voorafspraak als het
ware in te leiden, is in onze dagen genoegzaam in onbruik geraakt,
en niet ligt zal iemand ze terugwenschen. HOOFT zelf, indien hij
in onze dagen geschreven had, zou ook misschien den Latijnschen
prologus onvertaald hebben gelaten. Maar zijne tijdgenooten dachten er anders over. Wel hadden zij zich onttrokken aan de strenge
kunstbepalingen der vroegere Rederijkers, in wier wetboek de voorafspraak als een stellig vereischte stond opgeteekend, doch zij beschouwden die evenwel als een wezenlijk versiersel, dat zij ongaarne misten. HOOFT gaf hierin aan hunnen smaak toe, maar
begreep te refit dat de Romeinsche Huisgod in zijn gedicht Beene
plaats vinden kon , en door nieuwere personaadjes vervangen behoorde te worden. Daarom voert hij twee zinnebeeldige personen
ten tooneele, de Mildheid en de Gierigheid, en draagt bun de taak.
op , den lezer op het volgende blijspel voor te bereiden. Dit opvoeren van denkbeeldige wezens moge op zich zelf verschillend
beoordeeld worden , men zal het den dichter uit de zeventiende
Eeuw niet als een gebrek verwijten. En wie zal ontkennen, dat
hij door deze voorstelling zelve, en de wijze waarop zij is uligevoerd , een belangrijk voordeel op zijnen mededinger heeft behaald ? Of munt niet de losse, levendige woordenwisseling der twee
gemelde personen in bevalligheid en dichterlijke waarde verre uit
hovel' de stijve, eentoonige alleenspraak van den Latijnschen Lar
Familiaris? En is derhalve door deze verandering niet eene gewigtige verbetering aan het werk toegebragt?
In het laatste bedrijf van het blijspel moest eene grootere afwijking van het oorspronkelijke den oordeelkundigen navolger noodzakelijk voorkomen. Bit gedeelte ling te naauw met de Romeinsche zeden to zarnen, dan dat bet op een llolla.udsch tooneel ge-
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Past zoude geweest zijn. De siaaf bij PLAUTUS , den sehat bemagtigd hebbende, deelt dit gelukje terstond aan zijnen mcester LYCONIDES mede. Wat toch zou een slaaf met eene zoo groote som gelds
kunnen aanvangen? De strenge -tucht, waaronder hij gebukt ging,
maakte hem het bezit van goud even lastig als nutteloos, en de
onverhoopte vond kon hem niet anders opbrengen, dan de hoop
op het verkrijgen zijner vrijheid. Maar LYGONIDES weigert hem die.
Welnu, hij geeft voor het geheele berigt uit scherts te hebben verzonnen, en niet eerder komt hij tot de bekentenis der waarheid,
niet eerder stelt hij zijnen heer den gevonden schat ter hand, dan
nadat hij daarvoor zijne vrijlating bedongen heeft. Maar geheel
anders zou een hedendaagsch loonbediende in een dergelijk geval
handelen. HOOFT gevoelde dit, en daarom laat hij LEKKER den
ontvreemden pot verbergen, ten einde hij van den inhoud, na aftrek
der door hem zoek gemaakte gelden van zijnen heer, eens regt
vrolijk en lustig zijn. mog.t. Doch RITSERT overvalt hem, ontdekt
zijn geheim, en zijne hoop is verijdeld. Hij mod t den schat aan
den eigenaar afstaan, en mag zich gelukkig rekenen, er op het
laatst nog met een ruim geschenk af te komen. Ziedaar eea edit
tafereel uit den nieuweren tijd in tegenoverstelling van den geest
der oudheid bij PLAUTUS.
Naar nog een nieuw sieraad heeft onze dichter aan dit laatste
bedrijf toegevoegd. Het Latijnsche blijspel is door den tijd verminkt en van zijn slot beroofd geworden. Wel hebben nieuwere
schrijvers deze gaping aangevuld., maar verre is het er van af, dat
zij aan het werk de oorspronkelijke kleur zouden hebben wederge.
geven. De handeling, die slechts uit eene tweespraak bestaat, is
flaauw en mat, koud en eentoonig. Maar hoe geheel anders is dit
bij 1100FT Daar is alles leven en vuur, beweging en handeling... De
vreugde die REY111 zich van het op handen zijnde bruiloftsfeest voorstelt, haar gesprek met GEERTRUID en verdere tooneelen zijn waarlijk
komiesch, en brengen niet weinig tot het genoegen van den lezer
bij. Daaren.boven, indien ik mij niet bedrieg, verspreiden zij over
de geheele zamenstelling van het stuk een nieuw licht. De lof,
door REY111 aan KLAARTJE toegezwaaid, strekt om deze de aching
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van het publiek te doen herwinnen, en is tevens uitnemend geschikt om de moeder van RITSERT in haren toestand te troosten.
Gaarne had zij aan haren zoon eene welbemiddelde wederheift geschonken, maar door de omstandigheden was zij genoodzaakt,
zich met eene arme schoondochter tevreden te stellen. Het kon
haar derhalve niet anders dan welkom en opbeurend zijn, een zoo
gunstig getuigenis van het meisje te vernemen.
Zoo heeft dan HOOFT in het laatste gedeelte van het stuk zija
voorbeeld verre overtroffen. Wel berispen wij daarom den Romeinschen dichter niet, die Greene schuld heeft aan de gebreken
van die hem in lateren tijd hebben aangevuld; maar wij prijzen en
roemen onzen landgenoot, die zich boven die gebreken wist -Le
verheffen, en aan het gedicht van PLAUTUS een slot geschonken
heeft, dat PLAUTUS waardig is.
Indien men nu na deze beschouwing der hoofdtrekken van den
Warenar, het oog vestigt op de bewerking der afzonderlijke partijen; indien men de talrijke schoonheden en detail gadeslaat, de
juiste uitvoering van zoo vele tooneelen , de veelvuldige geestige gezegden , waarmede het geheel als bezaaid is, in aanmerking neemt;
indien men daarbij nagaat, op hoe vele plaatsen en op welke wijze
het Nederlandsche blijspel in die kleinere onderdeelen van het Romeinsche verschilt, dan zal men, vertrouw ik, niet aarzelen, met
den smaakvollen HUGO DE GROOT in te stemmen : »dat dit translaat
het origineel in veele deelen overtreft 1 ." Ea ziedaar lofspraaks genoeg voor ons gedicht, ziedaar genoegzame regtvaardiging van het
gunstige gevoelen, dat wij daarover hebben geuit.
Er is echter nog eene verdienste, die wij te minder verzwijgen
molten , naarmate zij grooter en uitstekender is. Zij geldt den
uiterlijken vorm, taal, stijl en versbouw. Is het in dit opzigt,
dat HOOFT door zijne overige werken een zeldzamen roem heeft in-S
geoogst, ook hier heeft hij dien niet verloochend. Hoe los en levendig, hoe gepast voor het onderwerp is overal zijne taal en stijl!
Hoe voortreffelijk is de maat der verzen voor het blijspel geschikt,
1 ) Men zie de plaats in haar geheel mede c,,edeekl. np bl, XLIv,
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hoe gemakkelijk en vloeijend is zij, hoe vlug en luchtig, hoe ingerigt voor eerie natuurlijke, ongedwongene voordragt op het too
neel! Leg daarnevens eens de geschriften der zestiende Eeuw , welk
een vooruitgang ! Vergelijk daarmede de werken van de meesten
zijner tijdgenooten, welk een verschil! Voorzeker, de man, die
den geest der oude letterkunde in merg en bloed had ingezogen,
die zijn kunstzin veredeld had door al de sierlijke vormen van het
verjongde Italie, heeft het eerst getoond, dat ook ooze taal in een
vrolijk en bevallig gewaad gedost kon worden; een roem, dien hij
under zijne tijdgenooten alleen met een CATS te deelen had.
In het tot hiertoe gezegde hebben wij de vraag trachten te beantwoorden , op hoe hoogen prijs de Warenar als voortbrengsel
der vaderlandsche kunst geschat behoorde te worden. Ons antwoord heeft gunstig mogen zijn, omdat wij in het stuk, op zich
zelf zoowel als in betrekking tot het voorbeeld, waaruit het ontleend is, vele schoonheden opmerkten , die inzonderheid voordeelig
afsteken bij hetgeen de tooneelpoezij destijds gewoon was te leveren.
Of evenwel de waarde, die wij aan den Warenar toekenden, in
vergelijking gebragt met den lateren arbeid van een vreemden kunstenaar, met den Avare van MOLIERE, den toets zou kunnen doorstaan, is eene geheel andere vraag. Be beantwoording daarvan moge
op zich zelve belangrijk zijn , zij moge uit een aesthetiesch oogpunt
gewigtige uitkomsten opleveren , voor de waardering der verdiensten van onzen HOOFT mag zij niet als maatstaf gebruikt worden.
Of zou het niet onbillijk zijn, bet verschil voorbij te zien van den
tijd, waarin beide kunstenaars leefden; van het yolk, waartoe zij
behoorden; van de hoogte, waarop de kunst in hunne dagen stond;
van de behoeften, die zij te bevredigen hadden; van den aanleg
en de ontwikkeling , die hun deel was? Ginds het schitterendste
tijdperk van roem en grootheid , verheerlijkt door al den luister, die
een magtige heerscher van zich verspreidde : hier gestadige inspanning der afgematte krachten , na een vijftigjarigen kamp tegen
vreemde dwingelandij ; daar een yolk, verfijnd in beschaving,
kiesch In alle uiterlijke vormen, levendig, vrolijk en schertsend:
Kier eene natie, eenvoudig en sober in levenswijze, rondborstig en
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ongekunsteld in manieren, bedaard , ernstig, deftig; in Frankrijk
de letterkunde in haren volsten bloei , door zeldzame talenten in
top verheven, met koninklijken glans omstraald , en te midden daarvan de tooneelpoezij in het hoogste aanzien geplaatst: bier te lande
eene langzame ontwikkeling der al te zeer onderdrukte kunst, en
dan nog die ontwikkeling nergens Beringer dan in den schouwburg;
daar hof en adel, die voldoening verlangen aan al de eischen van
hunnen gelouterden smaak: hier de nederige burgerklasse, die
zich van den zwaren arbeid komt verpoozen; daar eindelijk een
dichter als moLIERE, bedeeld met een komiesch genie, als nimmer
zijne wedergade had, en in de aankweeking daarvan den lust zijns
levens vindende: hier de achtbare Hoorr, klassiek geleerde, wijsgeerig en diepzinnig geschiedschrijver , verheven treurspeldichter,
die te midden zijner ingespannen studien een enkel blijspel vervaardigt. Geen wonder dan dat momERE , zoo zeer door natuur en omstandigheden begunstigd, alle vroegere blijspeldichters verre achter
zich heeft gelaten; Been wonder dat zijn Avare den Warenar overtreft; maar ook sevens reden genoeg om dezen voorrang van den
Franschen dichter niet tot geringschatting van onzen landgenoot te
doers gtrekken.
Het ligt niet in ons plan, de hoogere voortreffelijkheid van het
blijspel van MOLthRE boven dat van HOOFT uitvoerig aan te toonen;
zelfg niet in eene vlugtige vergelijking der beide stukken te treden.
Hetgeen over de veEhouding van MOLIERE tot PLAUTUS reeds zoo vele
malen, met niet minder scherpheid van oordeel en kieschheid van
smaak, dan bevalligheid van taal en stiji, door Fransche schrijvers
vootgedragen is, kan ook hier zijne toepassing vinden; want het
getlicht, van HOOFT komt, gelijk wij zagen, in vinding en hewerking nagenoeg met dat van PLA.UTITS overeen. En al ware het, dat
men de werken der genoemde schrijvers niet als bekend mogt veronderstelien, wij zouden in dat geval den lezer het genoegen niet
willon ontzeggen, de vergelijking voor zich zelven te makers. Wie
toch kept den //tare niet? Wie zal zich niet bij het lezen van den
Warenar de rijkere vinding, de ingewikkelder zamenstelling, de
seherpere contrasten bij moLiiRE herinneren? Wien zal niet de
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meesterlijke karakterteekening, de echt komische geest, het fijne
gevoel, de zuivere smaak van den Franschen kunstenaar in de gedachte levendig worden? Eene breedvoerige beschouwing van het
een en ander zou dus op deze plaats even overtollig zijn, als ik mij
onbevoegd zou reken.en, om aan die taak, na zulke talentvolle voorgangers , waardig te voldoen.
Twee bedenkingen zijn er evenwel, die hier niet achterwege
molten blijven. De plaatsen, die zij betreffen, behooren niet tot
dezulken, waarin het werk van PLAUTUS, ofschoon op zich zelf onberispelijk , door moLthE overtroffen is; maar tot de zoodanigen,
in welke PLAUTUS inderdaad afkeuring verdiende, en die HOOFT ten
onregte onveranderd heeft overgenomen, terwijl aan mouiRE de
verbetering niet is ontgaan. De onpartijdigheid eischt, dat wij na
de opsomming der verdiensten van den Warenar, ook de gebreken niet verzwijgen; en ziedaar de reden, waarom de volgende
aanmerkingen hier eene plaats moesten vinden. Beiden betreffen
zij de spil, waarom zich de geheele handeling beweegt , den schat
des gierigaards, en wel de wijze, waarop die verkregen en later
afgestaan wordt.
Even als EUCLIO bij PLAUTUS , wordt ook WARENAR bij HOOFT verondersteld, den pot met good onverwacht gevonden te hebben.
Een zijner voorouders had dien in zijne wooing begraven, en reeds
een geruimen tijd had onze vrek in de dringendste behoefte verkeerd , zonder op het denkbeeld te komen, dat onder zijne voeten
bet middel rustte, om die behoefte in weelde te veranderen.
Een gelukkig toeval komt hem te hulp , hij ontdekt den verborgen
schat, en .... hij blip even arm , even behoeftig als te voren;
alleen komt een nieuwe last van zorgen zijn leven bezwaren. Deze
voorstelling is met de natuur, met hetgeen men doorgaans ziet gebeuren , lijnregt in strijd. Het plotseling vinden van eene groote
som gelds maakt den arme niet Integendeel zal hij zich
volop van den ongekenden rijkdom te goed doen, en den grond
van zijne bezittingen niet peilende, zich eerlang door onbeteugelde
verkwisting in den vroegeren staat van armoede terugbrengen.
PLAUTUS heeft derhalve in dit opzigt eene wezenlijke misvatting be-
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gaan, en gelijk men aan FLOOFT met regt den eisch moat doen, dat
hij zijn voorganger hierin verbeterde, zoo kunnen wij hem , bij
het verzuim daarvan, onze berisping niet onthouden. Hoe veel
julster is de zaak bij momkRE voorgesteld ! Niet dan na lang woekekeren, schrapen en sparen, Diet dan met opoffering van alle levensgenot, heeft HARP AGO zijne cassette met dukaten opgevuld,
en wel was er dus, uit een menschkundig oogpunt, aanleiding voor
hem om tot de uiterste vrekkigheid te vervallen.
Maar de groote fell van PLAUTUS ligt hierin , dat hij zijnen EUCLIO
aan het slot eensklaps mild doet worden, en hem zijn goud aan
LYCONIDES schenken laat. Wie had eene zoo plotselinge uitschudding van eene diep ingekankerde kwaal bij den vrek kunnen vermoeden? Waarlijk, hij moest den schat wel onverwacht verkregen
hebben , om er even onverwacht afstand van te kunnen doen. Die
afstand , door PLAUTUS verdicht , is een vergrijp tegen de waarheid
en de natuur , dat onder Been voorwendsel vrij te spreken is, en
evenmin kunnen wij 110017 verontschuldigen, dat hij dien misstap
niet vermeden heeft. MomkRE daarentegen gevoelde het gebrek van
PLAUTUS en verbeterde het. Het karakter van den gierigaard blijft
zich bij hem tot het einde toe gelijk , en dat einde zet het werk
de kroon op , wanneer na de woorden van ANSELME : »Along vite
faire part de notre joie a votre m ere," IIARPAGO besluit met de
woorden : »Et ntoi voir ma there cassette!"
Bij het vermelden der gebreken van den Warenar zal welligt
iemand geneigd zijn, om hetgeen wij vroeger aangaande de onkieschheid in onze oud-vaderlandsche tooneelspelen aanmerkten ,
hier, althans voor een gedeelte, toe te passen. Dit zou evenwel
onbillijk zijn. Het is waar, er komen in ons blijspel enkele uitdrukkingen voor, die in de ligtgekwetste ooren der negentiende
Eeuw niet welluidend klinken. Doch vooreerst zijn die uitdrukkingen niet meer dan zeer enkelen, en dan nog durf ik met vertrouwen beweren, dat zij inderdaad niets onkieschs of onwelvoegelijks bevatten , maar dat de reden , die ze thans mishagen doet,
alleen te zoeken is in onze overdrevene gehechtheid aan uiterlijke
vormen. Zeker onderscheidt zich het stuk in dit opzigt ten gun**
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stigste van de overige voortbrengselen van ons toenmalig tooneel.
En wat had men van den beschaafden Drossaard van Muiden alders
kunnen verwacliten?
...............1

Bij de lotgevallen van den Warenar zullen wij niet lang behoeyen stil te staan. In de Amsterdamsche Academie, daags na hare
inwijding in 1617, voor het eerst ten tooneele opgevoerd , scheen
het gedicht van HOOFT aan den ijverigen COSTER de hoop te schenken, dat de opening van zijne nieuwe stichting de ontsluiting van
eery gunstiger tijdperk voor den vaderlandschen schouwburg geweest was. Die hoop werd echter, wat het blijspel betreft, smartelijk verijdeld. Het treurspel mogt zich, onder de krachtige leiding van eenen VONDEL , op het nieuwe tooneel meer en meer verheffen , one) later op den Amsterdamschen Schouwburg tot eene
ongekende hoogte te stijgen ; voor het blijspel moesten er nog meer
dan vijftig jaren verloopen, eer het den minsten vooruitgang vertoonde; hetzij omdat de tijden voor eene verdere ontwikkeling dier
kunst niet rijp waren, hetzij omdat het aan bekwame dichters ontbrak , die het aangewezen voetspoor konden betreden. Althans bet
was geene geringschatting of misken.ning der verdiensten van HOOFT,
die zijne pogingen in dit opzigt zulk een geringen invloed deed
oefenen. Integendeel is de Warenar altijd door onze voorouders
op hoogen prijs gesteld en bij herhaling gretig ontvangen, zoo zelfs
dat het stuk zich gedurende meer dan eene eeuw op het tooneel
der hoofdstad heeft staande gehouden. Tot bewijs hiervoor strekken de talrijke uitgaven, die het genoten heeft, en die, alien voor
den schouwburg ingerigt, ons den zekersten waarborg opleveren,
dat elke van haar door een aantal vertooningen werd opgevolgd.
Het zal niet ongepast zijn, hier eene lijst deter uitgaven, voor
zoo verre zij mij ter kennisse zijn gekomen, merle te deelen. Ik
zal mij ech ter daarbij alleen tot de afzonderlijke drukken bepalen,
omdat de overigen, die in de herhaalde uitgaven der lffengeliverken
van omen diehter voorkomen , als bekend morn verondersteld
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worden. Bij elk nommer van deze lijst zal ik, tot staving mijner
opgave, de bron aanwijzen, waaruit ik die geput heb 1.
I... A. .. 1617. Amsterdam, bij c. L. VAN DER PLASSEN.
Drie exemplaren in de Stads-Bibliotheek te Haarlem.
Amsterdam, bij w. J. WUNGAERTS. 4to•
Sommige exemplaren van dezen druk bebben op den titel
Diet den naam des uitgevers, rnaar alleen dien des drukkers
G. H. VAN BREUGHEL, wiens naam daarentegen in de anderen
Diet gemeld. wordt. Van bet een en ander bevindt zich een
exemplaar in de Stads-Bibliotheek te Haarlem.
163o.
Rotterdam, bij J. VAN 1VAESBERGEN. 4to.
III.....
Vermeld in de Naamrol der Nederlandsche Toneelspelcligteren, Amst. 1727 , bl. 42.
IV..... 1634. Amsterdam. 4to.
Vermeld in bet Uitlegkundig Woordenboek op Hoorr op
bet woord mortel. Verkeerdelijk wordt ecbter deze uitgavc
aldaar de cerste genoemd.
V.. C.. . 1633. Amsterdam, bij D. C. HOUT—HAECK. 4to.
II. . B...

1626.

Exemplaar in de Stads :Bibliotbeek te Haarlem.
VI. • • • 1657. 8 v0. Met een plaatje.
Vermeld in den Catalogus van w. HENSKES, 1754, 72. Het
plaatje, aldaar genoemd, is waarschijnlijk betzelfde als het iii
de uitgaven D en E voorkomende.
VII...
4661. Amsterdam, bij LESCAILJE. 8v0.
Vermeld in de Naamrol der tooneelspellen, behoorende
onder de Privilegie van den Amsterdamschen Schouwburg,
Amst. 1782, M. o3. Eene andere uitgave van deze Naamrol
(die van 1754) geeft op M. 47 als uitgever van den druk
des jaars 1661 J. J. VAN SANTEN op.
1667. 8vo.
Vermeld in de Naemrol der Nederduitsche tooneelspellen,nagelaeten door Mr. J. VAN DER MARCK AE.Z., Leyden, 1774, bl. 69.
IX.. D.. 1678. Amsterdam , bij J. BOUMAN. 8".
Deze uitgave is met cen plaatje of titel-vignet versierd,
voorstellende bet gezigt op de Nieuwe Kerk en bet Ellendige
3 ) Aangenaam is het mij , bij deze gelegenheid opentlijk mijnen dank te betuigen aan den
neer a. GROEB1 te Amsterdam, wiens weiwillendheid mij in het zamenstellen van deze
Iijst behulpzaam is geweest.
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Kerkhof. WARENAR is bezig zijn schat te begraven, waarbij
LEKKER hem bespiedt (IV B. 2 Loon.). Op den voorgrond staat
nog een persoon, met een pot naast zich op den grond. IIet is
dus eigenlijk eene ineensmelting van twee verschillende tooneelen.
Op den titel leest men: op nieuws oversien en verbetert.
En werkelijk levert deze druk vele afwijkingen van de vroegere
uitgaven op, zoowel in spelling als in lezingen. Of deze afwijkingen eater alien verbeteringen zijn, mag men betwijfelen.
Het is opmerkelijk, dat bijna alle veranderingen zieb tot de
uitroepen bepalen, die de herziener vvaarsaijnlijk voor ergerlijke vloeken gehouden en daarom verzaat heeft. De losse
versmaat eater heeft bier wel eens bij verloren.
X.. E... 4695. Amsterdam, bij de Erfgenamen van s. LESCAILJE. 8V0.
Deze uitgave is, schoon met versail van spelling, getrouwelijk naar D gevolgd en van Dezelfde vignet voorzien. Een
exemplaar van deze en de voorgaande berust in de Bibliotheek
van Dr. A. DE VRIES te Haarlem.
XI...... 4709. Amsterdam, bij de Erfgenamen van J. LESCAILJE. 8vo.
Met betzelfde plaatje versierd als D en E, en meestal naar
deze afgedrukt , bier en daar eater nog meer naar den Dieuwen trant versneden. Exemplaar in de Bibliotheek der Maatscliappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
XII ... 1724. Amsterdam , bij de Erven van de Wed. G. DE GROOT
en A. VAN DAM. 8v0.
Wat spelling en lezingen betreft, geldt op dezen druk,
waarvan een exemplaar onder mij berust, dezelfde aanmerking
als bij XI.
XIII..... 1726. 8vo.
Vermeld in den Catalog us van Tooneelspellen, welke verkogt zijn ten huize Pan G. WARNARS , Amst. 1775. Dezelfde
catalogus noemt ook Dog een quarto-druk van bet jaar 1726.
Zoo dit laatste al Diet eene drukfout voor 1626 is, mag men
onderstellen, dat de octavo-druk van 1726 ook in quarto getrokken kan zijn.
XIV.... 4729. Waarschijnlijk te Amsterdam en in 8v0.
Vermeld in de Lijst der Toneelspelen behoorende onder de
Privilegie van den Arnsterdamschen Schouwburg, Amst. I73o,
bl. 57.
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Omstreeks het midden der vorige ceuw heeft derhalve de Prarewar opgehouden ten tooneele te verschijnen, en de veranderde tijden , zeden en behoeften leverden daarvoor genoegzame reden op.
Men had evenwel met grond mogen verwachten, dat ons blijspel als
letterkundig voortbrengsel ook voor het vervolg op zijne waarde 8.-eschat en bekend gebleven zou zijn. Doch de uitkomst heeft aan die
verwachting niet beantwoord. De belangrijker werken van den Prossaard hebben zijne Cluck-Wax Comedy allengs geheel over het hoofd
doen zien ; en indien men naar onze letterkundige geschriften magoordeelen, die er eene enkele maal hoogstens eenige regels aan hebhen gewijd , schijnt zij thans nagenoeg in verg.etelheid gezonken
te zijn. Het is het doel der tegenwoordige uitgave, naar mijn verrnogen in die verg.etelheid te voorzien , en aan de veelzijdige verdiensten van HOOFT ook in dit opzigt refit te doen wedervaren.
Ten einde de voorgenomene taak behoorlijk te volvoeren, meende
ik in de eerste plaats voor een zuiveren tekst zorg te moeten dragen, en ik heb mij derhalve beijverd een zoo veel mogelijk naauwkeurigen afdruk naar de beste uitgave (waarover straks nader) te
leveren. Waar het noodig scheen , heb ik , volgens het hedendaagsche gebruik , de woorden ter zijde, of en dergelijken bijgevoegd,
omdat zoodanige korte aanwijzingen tot opheldering van den tekst
niet weinig toebrengen en somtijds eene aanteekening kunnen besparen, zooals b. v. op bl. 44 het geval is. Men zal mij derhalve
deze handelwijze niet als eene te groote vrijheid misduiden, te meer
daar de ingelaschte woorden altijd door eene andere lettersoort van
die des dichters onderscheiden zijn.
De verschillende lezingen, aan den voet van den tekst medegedeeld, zijn ontleend nit de uitgaven, die mij tijdig genoeg ten
dienste stonden , en welke in de boven opgegevene lijst door de letters A—E zijn aangeduid. Veel belangrijks leveren die varianten
niet op, want de ware lezing was zelden aan eenigen twijfel onderhevig ; maar toch kan eene opgave daarvan niet als onverschillig be-.
schouwd worden , al ware het slechts om aan te toonen, hoe jammerlijk onze oude tooneelstukken in lateren tijd herzien en verminkt zijn.
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Bezwaarlijk was het, eene keuze te doen aangaande het stelsel
van spelling, waaraan ik mij in den tekst te houden had. De oude
drukken in 4'0 verschillen in dit opzigt ten eenenmale van de lateren
in 8,0 , en deze weder van de folio-uitgave van BRANDT , terwijl
eindelijk niet eene zich zelve in alles getrouw blijft. In den
beginne schenen mij de oudste drukken het meeste gezag voor zich
te hebben., en reeds helde ik er toe over, om den eersten daarvan te volgen , toen HOOFT zelve mij, om zoo te spreken., hiertegen
waarschuwde. Ik trof namelijk in eenen brief, door hem ten jare
1646 geschreven aan zijnen zoon , ARNOUT HELLEMINS HOOFT, destijds student te Leiden , de volgende opmerkelijke plaats aan 1:
»Gy doolt dikwijls in 't spellen van uw Nederduitsch. Let op
het mijne; en volgt het..... daarby behoeft Been c; nochtans spelt gy Ick; Esse schrijft gy in Duitsch sijn: 't moet zijn
door z weezen
Bit vermaan ik, op dat gy ook beneirstigt
uwe moederlijke taal wel te schrijven en te spreeken : waartoe U
dienstig zijn zal, by wijlen wat in mijne Histories te leezen."
Nu is deze brief wel dertig jaren na den g/arenar geschreven,
en bewijst derhalve niet, welke spelling oorspronkelijk daarin gevolgd is; maar hij toont, hoe HOOFT later over dit punt dacht, hoe
hij in rijpere jaren het stuk in het licht zou hebben doen verschijnen. Ik mecnde deze achtbare uitspraak niet in den wind te mogen slaan, en mij dus niet te moeten regelen naar een der afzonderlijke drukken, als van welke niet een aan die uitspraak voldeed.
Ik heb derhalve tot grondslag geleg.d de bekende folio-uitgave
der Arengelwerken, ten jare 1677 onder opzigt van den beroemden
G. BRA.NDT en met goedkeuring van den vermelden zoon van Howl,
in het licht verschenen. Deze uitgave is zorgvuldig bewerkt en
verdient veel gezags, ook voor de spelling. Immers deze is overal,
zoowel in de geschiedboeken als in de gedichten, volkomen gelijk
aan die van den aangehaalden brief en heeft dus op ons voile vertrouwen. aanspraak. Opmerkelijk is bet in.tusschen, dat joist de

Brieeeii (uitgave Vail nullimorLB) hi. 564.

Warenar in enkele punten van deze spelling der overige werken
afwijkt. Zoo wordt daarin, maar ook daarin alleen, de A met E
verlengd, de uitgang heidt als heit gespeld enz. Is dit willekeurig
of toevallig? Zeker niet. BR AliDT heeft hiervoor zijne redenen gehad. Hij begreep , dat eene klucht, in het Amsterdamsche yolksdialekt opgesteld, niet in alles op gelijke wijze geschreven moest
worden als een deftig geschiedverhaal, maar meer naar de uitspraak ingerigt behoorde te wezen. Zijne naauwkeurigheid in de
uitgave der overige werken van mooFT waarborgt ons, dat hij ook
hierin volgens de begeerte van dezen gehandeld heeft, en ik voelde
mij verpligt zijne leiding te volgen. Eene vrijheid echter heb ik
mij moeten veroorloven; namelijk dat ik in deze spelling de wel
eens wankelende eenparigheid overal herstelde; jets, dat volstrekt
noodzakelijk was, om naar vaste beginselen te werk te gaan.
Bij het zamenstellen der Aanteekeningen, aan deze uitgave toegevoegd , was het geenszins mijn oogmerk, eene bloote opheldering
van den tekst te geven, zoo spaarzaam en beknopt als die zijn kon;
maar veeleer om datgene, wat de Warenar voor de kennis onzer taal
oplevert, in een behoorlijk licht te stellen en aan de wetenschap
dienstbaar te maken. Daarom beb ik mij niet alleen beijverd, mijne
verklaringen overal met bewijsplaatsen nit andere schrijvers te voorzien ; maar het ook doorgaans noodzakelijk. geacht, tot refit verstand
der woorden, hunnen oorsprong na te gaan of hunne vroegste beteekenis te vermelden. Tevens heb ik wel eens van de gelegenheid
gebruik gemaakt, om de eene of andere bijzonderheid te behandelen , of in eenig punt, dat der beschouwing waardig scheen,
breeder nit te weiden. Inzonderheid was daarbij mijn streven (en
ik zou mij gelukkig rekenen, indien dit streven niet geheel vruchteloos moat geweest zijn) , op deze wijze eenige bouwstoffen bij te
dragen tot het groote gebouw,, waaraan steeds klimmende behoefte
bestaat , maar dat niet dan door de medewerking van velen langzaam opgetrokken kan worden , een volledig woordenboek onzer
m.oedertaal. Elke poging, die de vervulling van zulk eene gewig,
tige taak, al ware het slechts eerie schrede, nailer tracht te brengen , heeft op toevvende beoordeeling aanspraak, en ook nit dit

XLII

oogpunt vertrouw ik, dat de uitvoerigheid mijner aanteekeningen
geene verontschuldiging zal behoeven.
De aanhalingen , ter opheldering van hetgeen in den tekst duister
of opmerkelijk was , bijgebragt, zijn, als uit den aard der zaak
voortvloeide, voornamelijk uit oude kluchtspelen getrokken, en
mogen als zoodanig tevens tot eene geringe proeve strekken van hetgeen voor de Nederlandsche taalkennis uit deze bran zou kunnen
geput worden. Daar echter deze oude kluchtspelen zelden met
nommers der bladzijden voorzien zijn, en het noodig was in dit
gebrek te verhelpen, zoo ben ik hier de verklaring verschuldigd,
dat ik in het tellers der bladzijden steeds van het eigenlijke begin
van het stuk of van den prologus , waar die aanwezig was, heb afgerekend, zonder mij om de bijgevoegde Voorredes, Inhouden enz,
te bekommeren. Het jaartal der door mij gebezigde uitgaven is
telkens bij de eerste aanhaling opgegeven.
Wat de kluchtspelen zelve betreft, waaruit deze aanhalingen
ontleend zijn, verre het grootste aantal daarvan stond mij ten gebruike op de Stads-Bibliotheek te Haarlem ; eene boekerij , die,
voor twee jaren met een allerbelangrijkst legaat van den kundigen
A. VAN DER wILLIGEN verrijkt, een uitgebreiden schat van zeldzame
en merkwaardige stukken voor de geschiedenis onzer letterkunde
bezit , inzonderheid voor de kennis der zeventiende Eeuw. De
groote verpligting, die ik aan deze verzameling heb, noopt mij,
de aandacht onzer taal- en oudheidkenners op haren rijkdom opmerkzaam te maken.
Nog een woord aangaande het vignet , op den titel van dit werkje
geplaatst. De reden, die mij tot de bijvoeging daarvan genoopt
heeft, was gelegen in de naauwe betrekking, waarin het reeds vroeg
tot den Warenar gestaan had. Het is namelijk genomen naar het
plaatje, dat in verscheidene uitgaven voorkomt en waarvan ik boy en (M. XXXVII vlg.) gewaagde. Bepaaldelijk heeft de druk van
1678 voor het tegenwoordige oogmerk tot voorbeeld gediend , en
in de navolging daarvan is de meestmogelijke naauwkeurigheid in
acht 'enomen. Aileen is de nersoon OD den voorerond (die waar-

XLIII

treedt), weggelaten, ten einde eene vereeniging van twee tooneelen
te vermijden en tevens de hoofdzaak, de plaatselijke gelegenheid
in den omtrek van het Ellendige Kerkhof, beter te doen uitkomen.
Daarenboven was het noodzakelijk de grove fouten, die de teekefling, vooral wat de perspectief betreft, ontsierden, naar de eischen
van onzen tijd te verbeteren , terwijl eindelijk een veranderd licht
aan het geheel een gunstiger aanzien moest schenken. Voor de
wijze, waarop zich de kunstenaar in dit alles van zijne taak gekweten heeft, ben ik hem dank verschuldigd.

BRIEF
VAN

HUGO DE GROOT,
GESCHREVEN DEN

24

JANUARIJ

1617 ,

EN DIENENDE TOT ANTWOORD

OP DEN ACHTSTEN BRIEF VAN

P. C. IIOOFT.

Myn Ileere,
Ik zende UE. wederom de Aulularia,, een translaat, 't welk, mijns oordeels, het
origineel in veele deelen overtreft. 1k 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 client ten eersten gemeen
gemaakt, om veelen te verlustigen en met eenen te onderrechten ......

OP HET KLUCHTSPEL

VAN

WARE AR
MET ZYNEN POT.

Den Ridder KOOFT beving een zucht
volgen Plautus nutte klucht,
Op Warnars naem, een vrekke zot,
Beangsi, bekommert voor zijn' pot,
Vol goude schijven, king gespaert,
En by geluk aen zijnen haert
Gevonden. Met lien rijken buit
Besteet de vader Klaertjen uit,
Die, als zy vrolijk bruiloft
Van eenen jongen zoon beviel,
En was, het welk men zelden zagh,
Bruit, Moeller, Kraemvrou op een' dagh.
Te

1670.

VONDEL, Poezy D. II

bl. 234.

committere quin inspicias HOOFDII nostri Aululariam, expressissimam verissimamque imaginem antiquae ac vernaculae festivitatis.
JANUS BROUICHUSIUS, ad TIBULLUN

p. 123.

WIREINAR.

161.71.

PERSONAGiEli.

WARENAR.
REYNI, de Meld.
GEERTRU1D, Jiloeder ran
RIJKERT, Broeder van

RITSERT.

GEFIRTRULD

RITSERT.
LEMUR Jongen.
CASPER , Jiofrneestci
TFEUWFS .il

11,4. Tooneel speelt te Amsterdam in de Nes , veer het Inds van

WARENAR

en tegenover

,tat van RIJKERT.

In het le en 2e Tooneel van het 4e Beddif bii het Eliend4,, c
t1-vignet

Zie het

VOORREDEN.

MILTHEIT, CIERIGHEIT

MILTHEIT.

Gy Amsterdam mer burgers
0 en ingeboren ,
En die boven al hebt tot woonplaets verkoren
D'edele Stat, die deurboren gaet de wolken met hear kroon,
Van Keizerlijke hant ontfangen te loon,
Zijt niet verwondert of sehoon mien gewaet wat wilt welt,
.1k ben uu med Poortres, de ruimsehottelde 111iltheit ,
Die niet, als een vitt , leidt arm leven van groot goet;
*ter vrolyk haer zelven, en den behoeftigen voedt
Van den overvloet. Ik zal a niet zwi);.?-en
De reden waerom ik du* herwaerts koom stijgen
Het is om, te krijgen dit huis in mijn getvout ,
welk mijn dootvyandin bezeten houdt ,
En zit te bran op het gout, 't welk daer in een pot leit begraven,
Dwingende dcn eigenaer te leven als de slaven,
Daer hy wel met graven moght maken god cier.
Des _ffuisheers Beslevaer hegroef het eerst hier
In den haert by 't vier, op dat het niemant zou kippen.
1 ) De folio-nitgave van 1677 heeft vuvr , dat tegen het middenrijm strijdt. In alle
anderen Ie(st men te refit vyer of vie,
4

4

Jae toen Item de loot quam op de lippen,
Uit vrees dat het zoud' slippen, en zeid' by noit woort
Tegen zijn eigen zeun: daer nae sloegh Item de nioort ,
En zijn zeun die moest hem voort op zijn, renten geneeren,
Die 'er niet nae waren om wel op te smeeren,
i[aer kost en kleeren hat by sober genoegh,
En moest zich zoo behelpen, tot dat hem de loot ook sloegh.
Over den zelven boegh zeilt nu dees zijn zoos merle,
Hoewel 't hem nu laugh geenen hoot en dede.
Want verleggende de stele van den ouden haert ,
Heeft by de pot gevonden, met het gout daer in vergai%rt.
De Welke by bewaert oft by nar waer le degen,
Daerom heeft by War'nar tot zijn rechte n,aem gekregen.
Op verseheide wegen heeft dees deze ,s.chat ,
Hier in huis tot meermael begraven gehat :
En de penning-en plat heeft noels, de vloer te bewaren.
zijn doehter heet Klaertjen, die zel ze wel klaren,
Zoo z'er openbaren, nae dat ik kan bevran.
Dees is zwanger, en weet niet by Wien le verman ,
Dat immers een zeltzaem doen. pod, zult gy 't bevijnen,
Hoe leugenaehtigh ook dat het zoud' molten schijnen.
De Jongman en de zijne zijn wel vermogen 1
ran lit paer zoud' ik gaern een huwelijk zien.
'T welk komende te
zal men my beter eeren,
En ik in plaets des Gierigheits, 2 lit huis beheeren.
Mlle kanssen keeren, en alle tijt heeft zijn bestek.
oude toveres met jou magere bek,
Her
Die uw eigen drek wel van begeerlijkheit zoudt eeten.
Gy hebt dit lztris langh genoegli bezeten,
Gy moet het weten, uw tijt 2s verby.
........■•■■■■■■■■■■■•

1) B en C hebben moghende. Zie de Aant.
2) Der Gierigheyt in D en E. Regelinatiger,, doek niet noodzakelijk. Des gierigheits
is fen nude vorin van den vrouwelijken Genitivus, zelfs bij de beste schrijvers gebruikelt] k,

5
GIERIGHEIT.

Yaert we!, schoone gelt dat ik zoo vierigh vry
schey ik van dy met droevigh sehreyen,
Mijn hart en kan daerom van u niet seheyen,
Och laet me wat heyen, dat rk haer noch eens kits.
MILTHEIT.

Voort, uw tijt 2s om.
GIERIGHEIT.

Och hoe overvalje me dils?
Ik zal noch flits hezwijmen door 't henouwen.
MILTHEIT.

Gy hebt bier langh genoegli mag're looker gehouwen,
GIERIGHEIT.

Och laet my den Ouwen noch leeren een les.
MILTHEIT.

'T heeft veel te lang-h, geduert. 1k wacht my des.
GIERIGHEIT.

Zoo zal ik hem het sles toe roepen van veere,
0 War'nar, War'nar, onthoudt mijn leere.
Ziet dat men niet weere my heel uit uw gentoet,
Gelijk men my nit uw wooninge doet.
Zijt 's altijt vroet.
moet ik spoon mijn gang en,
1k weet , hy heeft zijn hart zoo vast aen my 1 gehangen,
Dat by zal blijven gevangen met liefde tot my ,
Al is 't dat ik door dwangh, van zijnent ty.
MILTHEIT.

Dit spel zal Pottery heeten, zoo gy 't meught veelen,
Spraekmakende gerneent'. Plautus heeft het doers speelen
.Mijn in A , C en de folio-uitgave van 1677 myn in B. Het een is zoo goed als
het ander. Mijn voor ?iv!) was oudtPs , en is nn slog in de dagelijksehe spreektaal gebruikelijk. BILDERDIJK stelt voor , dit vers aldus te lezen :
» Ik weet, zijn hart heeft by zoo aen my gehangen."
opdat de maat aan die der overige verzen gelijk
l'ilaar de uitgaven komen alien overeen.
iletzelfde is ook het geval in het straks volgende vers , waar BILDERDIJti aldus lezen tivil:
e

11 is '1 shot., door chars °, ik ten zijnent

tI.'
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Foor burgers en eden van 't Roont.s.che
'T is een Huis-got die by hem de voorreden doet
Maer om dat gy van zulk goet niet veel hebt hooren zeggen,
Zoo heeft de Overzetter diens'rot my, Miltheit, toe gaen leggen.
Plautus stelt de geschi'dnis al hat men ze t' Athenen bespeurt ,
Maer wat is 'er ook dat t' Amsterdam niet en beurt?
Dus nemen wy best bekende plaetsen en straetjens;
Niemant trek Item iet aen, "t zijn maer hoofdeloze praetjens,

EERSTE BEDRYE.

EERSTE TOONNEEL
WARENAR. 11E1111.

WARENAR.

Her nit, zegh ik, her nit: ik zegh je finks her nit.
Zy wroet mit heur oogen as ien varken mit zijn snuit.
RE YM.

0 mijn rugh, o mijn kop, o mijn neus, o mijn wangen 1
WARENAR.

Jae, jae, je bakkes tnoet altemet vliegen vang-ren.
REYM.

En waerom slaeje me non ? mijn neus en mongt die Moen.
WARENAR.

Vraeghje waerom, totebel? om dat ik je zier zou doen.
REYM.

En waerom magh ik dm in huis niet langer banken?
WARENAR.
WAREN

Ziet deze baviaen , wat heb ik bier veur ranken?
Zel ik jou, denk ik, real geven van mijn hedrijf?
ty je tans wel mit ien kneppel op 't lijf.
Spoeit me van de deur, finks, of je bakkes zel vliegen vangen.

8
REYM

(ter zijcle).

Hoe wel waer men 'er an die zaligh waer gehangen
Ten minsten hoefd' men niet te dienen zukken gek.
WARENAR.

Vat preutelje?
REYM.

Niet.
WARENAR.

Zoo speult de nikker mit jou bek.
'T ierst dat ik weer wat doe, koomje me dan daer op store'',
1k zel je mit ien avager de oogen uit de kop borers.
Fluks hier, of ik legh je ien tangh tusschen hals en buik.
Hoe gaet ze voort , as ien luis op jell terige buik.
Hier, bet bier nae toe, zegh ik, nu , nu is 't te degen ,
Blijft me daer zitten spinnen, zonger , voet te bewegen,
En kijkje om , of wijkje ien stroo briet van daer ,
Je krijght goe koop de galgh tot je nuwe jaer.
(by zich zelven.)

1k bin dus out, en heb meugelijk vijftigh maisjens versleten ,
Maer van mijn Leven noit haers gelijk geweten
Z'is argh as de droes , en wil ze haer best temen ,
1k zorgh ze zel me noch iens uit den nest i nemen ,
Zoo deurtrapt slim is ze, en zoo duivels beus.
Krijght ze de snof van de pot mit gelt in de iieus,
1k bin armer man as de gevangen slaven.
Nu moet ik de vloer iens weer op gaen graven ,
En zien of ze noch staet zoo ik ze heb estelt.
As ik denk dat 'er iemant moght raken after 't gelt,
Zoo word ik kilkout van boven tot onderen.

(4)

REYM.

Jae wel, ik en weet me niet genoegh te verwonderen ,
Hoe mijn miester dus van zinnen komt berooft.
1)

C en E het nest.

9
Wat dulheit magh hem wezen in 't ydele hooft
Tot mijn ellende, dus onlanks geslaegen,
Dat hy mijn tienmael op een dagh ten huis uit gaet jaegen?
De man heeft een wonderlijke worm in de kop;
Een hielen nacht leit by wakker, en staet vijftigh mael op;
Een bielen dagh zit hy in huis, gelijk as op de winkels
De kreupele snijers met haer gekruiste schinkels.
Nu is 't immers ommekomen, en ik weet Been raet ,
Van Klaertjens eer te bedekken, die op haer uiterste gaet,
Beladen met kint, en haest zal moeten baeren:
Nu is 't al verlooren, ik en zie 't niet te klaeren.
Wee my, verneemt hy 'er of 't minste maer sles ;
Best dat ik me verhangh hier ergens in de Nes,
.den een pastey-bakkers haek , zoo ben ik uit het vrezen;
1Vlijn tanden wateren, as ik denk watten kalkoen dat ik zou wezen.

TWEEDE TOONINEEL.
W.A.RENAR. REYM,

WARENAR.

Nu alle dingh behouwen is , en fijntjens op zijn' steé ,
Bin ik wat beter emoet as ik plus wel dee.
(tot RE YM.)
Gaet binnen. Reym , nu is 't dat je 't huis bevolen. wordt.
REYM.

Wel, ik magh het bewaren dat het niet estolen worth;
Want voor dieven is 'er 'aers te halen niet een kruis,
Baer is toch niet as de wint en spinnerach in huis :
Of hy noch zorght dat iemant die 1 zel komen taeken.
WARENAR.

Toch, onze lieven lleer moght men om jouwent wil wel Paus van
Of Koningh van Spanjen wat je best quam te pas. (Romen maeken,
1)

P en E die lemont, Voons

straks rotten : drukfout voor tacken,
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Bewaerje me tie spinneraghen; nae binnon toe, ras:
Arm ben ik, dat weet ik wel, en draegh 't lijtzaem
Wie dat 'er komt Idoppen , en laet niemant in , weest me zorgilyttldipil
1k loop 0111 een bootschap, en koom terstont ween . hier.
REY111.

En of 'er een buerwijf quam om een kooltjen vier'?
WARENAR.

Dooft me al 't vuer uit, zoo hebben ze gien spreeken,
Of ik zel je zelver met de kop in de doofpot steeken.
Komt 'er iemant om water, zoo roept metter veegh
We meugen niet missen, onze bak is leegh.
Roept het de lay deur de veinster, zoo krijght men geen sluiper,
Komt 'er ien om een emmer, z' is tot de kuiper;
om een puthaek, of ander leur,
Om een
'K heb ze op straet vergeten, de dieven zijnder me6 deur.
Want, by gans doot! hoe schoon dat ze praten,
As ik uit bin , wil ik niemant in hebben elate'):
Jae al quam 't Geluk zelver , ik waerschouw je, ziet,
Je meught 'er op passen, doet geen deur open niet,
Of je zelt me te byster schrikkelijk vertoornen.
REYM.

'T Geluk? Zonder zorgh! voor haer brandt men hoornen.
'T Geluk zou hier an de deur kloppen? poep!
'T liep aerzelingh , kreegh 't de lucht in de neus van je stoep:
En as noodigh hier verby moet haer wegh zijn genomen,
Zoo wacht zy haer wel an dees zy de middelstraet te komen,
Ze kreegh wel een koorts op haer hals, zagh ze de gevel maer aen.
WARENAR.

Je zelt je mongt houwen en binnen pen.
REYM.

holt mijn mongt en gae binnen.
• WARENAR.

'T geboeft loopt dapper snuiven ,
zelje
bey
de
grendelen
toe
moeten schuiven.
Daerom
(RE Y /I)

It

1k whey wel Iwo& van trier, maer ik moet nae Prineenhof, daer zel
men resolveren hoe men mit het gelt zal speelen ,
Of men 't op de doelen verteeren zel, of an lepels omniedeelen.
Compareer ik nu niet, zoo magh ik gissen wel,
Bat men al het resjen te samen opsnappen zel :
Daer en boven zellen ze niet anders denken konnen ,
Waerom dat ik wegh blijf, als dat ik 't gelt heb evonnen.
Ze hebbe me langh ekent voor zuinigh en vroet ,
Des zel het zeer lichtelijk worden vermoet,
Dat ik nu verzuim haer te raden tot spaeren,
Om dat ik doende bin mit wat grooters te winners of te bewaeren,
En hoe nauw dat ik het heel, noah sehijnt het dat nicest
Al de werelt dat droomen ken, met zulken feest
Zeggen ze goên dagh die my nu ontmoeten,
Daer men my te vooren hid magertjens pleegh te groeteit.
'T is: goén dagh War'nar, waer heen Wa'rnar? hoe vaert 'et al va6r ?
Adieu, t'uwen besten, vaert wel, een goet jaer!
1k zorgh zy ruiken longt, dit ken veur niet niet
IVIaer ik wil gaen daer ik voor heb enomen,
En helpen daer 't werk op 't spoedighst' aen een
Bat ik haest op de hien weer nae huis toe ty.

DERDE TOONNEEL,
FRTRULD, JI1JK ERT.

GrEERTRUID.

wilde wel broeder dat de woorden die ik huiden
Tegen u spreken zal, gy my ten besten duiden,
Gelijk een broeder boort te doen zijn zusters reén;
Hoewel ik zeer wel weet men acht ons vrouwen kleen.
1k laet dat voor 't e-i een het is , en heb daer niet met alien tc gen te
(zeggen. Voor deesmael maer is mija begeer.
Dal je denkt hoe ik jou zusier ben, die voor 11W eer
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En welvaert schuldigh ben zorge te dragen.
RIJKERT.

Wat hebje te zeggen?
GEERTRUID.

Maer je wordt vast een man op jou dagen,
En zoo ik jou verlies zonder kinderlijke erven ,
Zoo zal de naem van mijn vaders geslacht heel versterven:
Dus heb ik al de nacht vast leggen peinzen, hoe
Ik je best moght uithyliken.
RIJKERT.

Daer slae geluk toe,
En tot meerder zoetigheit, een heel pont vijgen!
GEERTRUID.

Ziet , je moght schier of morgen een dut komen te krijgen,
En raken ergens an een hoer vast , lichtvaerdigh en vals.
RIJKERT.

Mienje om 't vats, zuster?
GEERTRUID.

Jae ik, in ernst.
RIJKERT.

Och ik bin om den hats.
GEERTRUID.

Wel, hoe zoo?
RIJKERT.

Maer zulken reden kan ik niet gedogen;
l3inje 'r op belust , ziet daer, slaet mijn een paer blaeuwe oogen:
Met moght je me zeggen dat me meer verdroot.
GEERTRUID.

Luister.
RIJKERT.

Zoo mennigen woort daer of, zoo mennigen stien your mijn poot.
GEERTRUID.

Poet het op mijn woort.
RIJKERT.

Raeje 't mijn? ik doe 't.

1:3
GEERTRUID.

Anders, licht dat je sneefde.
RIJKERT.

'T moght wel dat 'et zaligh waer, als ik het slechts niet en beleefde.
GEERTRUID.

Hoort eens nae mijn woorden , laet je raen, zalige man:
Slaet het niet in de wint, je welvaert hanght 'er an.
RIJKERT.

Wel ik ben te vreen, doet me morgen een bruit op;
Fits bevoorwarend' dat ik ze overmorgen 't gat uitschop.
Weetje daer raet toe, ik loop terstont nae de barbier,
En laet me scheeren. Adieu.
GEERTRUID.

Gy deunt 'er meckb , hoort
Let 'er lens te deegh op, alle jokke laet vaeren;
1k heb een weeuw op spoor van veertigh jaeren:
Hoe veel meer of min weet ik niet, ('t is daer ontrent),
Die door een zeker getroggelt testament,
Net temen en lemmen van Karen man heeft verworven,
Dat de beste plok van zijn poet op haer is verstorven:
Zy kan ryen en omzien, en maekte dat klaer,
Dat zy voordeel van hem hebben zou, en by niet van haer.
RIJKERT.

Die trijp.
GEERTRUID.

En steurt je niet , al lijkt het wat nae guitenspel,
'T is huidendaeghs de werelt, zy vaert van de duiten wel,
Wel gereet, wel gekleet , en heerlijk behuist,
Van onderen tot bovenen, alle dingh even juist,
En zoo quiks te vryen als men een vryster in 't lant ziet.
RIJKERT.

Heis veer op een stokjen, zoo verbrandt ze haer hant niet;
1k weet wel wie je mient, de weeuw van Klaesjen Klik :
We dienen mekaêr niet, Lobberich en ik:
Dc valsche schoonpraet zou Been peers nae mijn stal wezeti

I4

ik
as out( jells mat wit worden, zoo wit ik te devil mat ivi& 1;
Het waer wel rnogelijk dat gy me halt bekoort.
Hadje een meisjen van achtien jaer op espoort,
Grelijk bier War'narbuers dochter, die moght mijn kommer stelpen.
GEERTRUID.

As je daer an woudt, ik mien , je waert te helpen:
Maer daer en zit niet ten besten, het y olk is te slecht.
RIJKERT.

Maer 't meisjen is goelik , en de vaér is oprecht
'X wil gien schoonvaer die 'er den heelen tijt om zijn schulde ren,
Noch een huis vol meisjens om den ganschen dagh te bulderert.
lk bin die stoeyery I en dat gevaer 2 al moe.
GEERTRUID.

Wel, is 't jou zinn'lijkheit, Got geef geluk 'er toe.
RIJKERT.

Kort beraet, goet beraet, ik gae 'er de vaér af spreeken
Ziet, ginder komt hy juist van daen, nae huis toe gestreeken.

YIERDE TOONNEEL.
1VARENNR. RIJKERT.

A_RENA_R (RIJKERT niet

ziende).

ik dacht het zeker wel, en 't lagh my op mijn leen ,
Zoo nood' wild' ik van huis , dat ik vergeefs gingh been:
Ik by 't Princenhof komende, noch binnen, noch buiten, vant
Corperael of Lanspesaet, Kapitein of Luitennant;
'T y olk past niet op haer tijt, het is zeker van 't mal,
INu ty ik weer nae huis, want mijn hert is 'er al.
RIJKERT.

War'nar-buer, goer' dagh man , hoe staet het leven?
stoetery , dat geen zin opievert.
2) Behalve D en E hebben alle nitgaven gevaert. De lezing in nnzeu tekst schijnt
eehter de ware te zijn. Zie de Aant.
1) A en de folio-nitgave van 1677 hebben
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11e1) ik jou daer Rijk-buer, goon dagh wil je Got
RLIKERT.
Ef t u

cell gout jaer, dat je gien verdriet schiedi.
WARENAR (ter

zjde).

de rijke d'arme zoo toe spreeken, dat is om niet niet;
De meit, zorgh ik, heeft hem 't spul van de pot gemelt.
As

RIJKERT.

Hoe gaet 'et?
WARENAR.

Hart en zwart, onbelaén met gel t,
Gclijk slechte luitjens van mijnen doene plegen.
RIJKERT.

\Vat! het is juist allemael aen het gelt niet gelegen;
fickl e goet genoegen, je hebt een goet lot.
WARENAR

(ter zijde).

om de pot:
Hoe smeerigh kan hy kallen, dit 's
Zoo ras as ik t'huis kom, 't en baet geen smeeken,
Zel ik voor mijn eerste werk de meit de oogen uitstee ;en ,
En daer nae de tongh gaen tornen uit heur keel.
RUKERT.

Bucrman, wat staeje en praet in je zelven dus veel?
WARENAR.

klaegh over de armoed' die ik moet lyen;
1k heb daer een eenige dochter te vryen,
Baer ik niet mee geven kan, mijn lieve rnaet,
Zoo icornt het toe datter ook niemant nae staet;
En ik zou ze geirne by mijn leven met een man bezorgen;
Wangt ik vrees , zoo ik sturf, dat ze schier of morgen,
In doze ongeregelde tijden, moght slaen op het Wili.
RIJKERT.

Zoo je anders gien noot hebt, uw klachten vry stilt,
ik wil 'er wat by doen , geeft den moet niet verlooren.
WARENAR. (ter

zijde).

weet wel waer by wezen wil, maer dat gat zal hy niet booren,

1

heeft het op bet katshooft emunt, daerom is

dat hy I'rijt.

RIJKERT.

1k bet) je wat zonders te zeggen.
WARENAR (ter zijde).

Och ik bin 't get al quij t.
Hy heeft het opgegraven , zoud' ik ramen ,
En nu komt by quansuis allevongen me samen,
Om mit me t'accorderen; och hoe wee is me te moe!
RIJKERT.

Wel buerman, waer loopje zoo nechtigh 2 nae toe?
WARENAR.

1k heb in huis wat te beveelen dat ik vrees te vergeten,
1k koom terstont weer by je.
(AP
RIJKERT.

As hy komt te weten
Bat mijn bootschap is om zijn dochter te veizoeken tot
huisvrouw , hy 'zel denken dat ik met hem spot;
Want zoo ongelijk gegoet men zelden ziet trouwen.
WARENAR (terugkomende ter zijde).

Got zy gelooft , de pot is behouwen ,
Alle dingh is zoo 't was, door mijn hert gingh een vlijm ,
Doen ik nae binnen trat, en ik vil schier in zwijm.
(tot RIJKERT.)

\Vat, zeghje nou , Rijkert?
RIJKERT.

Wilje wel antwoorden op mijn vraegen?
WARENAR.

Zy mogender nae -wezen dat ze me wel behaegen
Zy mogen ook wel zoo wezen , dat je 't weet,
1k en antwoort je van al den dagh niet een beet.
RIJKERT.

Onbilliklleit zel ik je te voren niet leggen.
Wat dunkje van mijn geslacht ?

1)

1) en E al evongen met, samen, hetgeen even goed is. Zie Je Aant.
)) en E veerstiOt, als 't ware de verklaring van bechtigh.
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WAKE t.R.

Daer is niet op le zeggei4
RIJKERT.
Wat

dunkje van mija Leven, sehoeit het wel op de zelfde leestl
WARENAR.

Wat , je heht al jou leven een goet slokker geweest.
RIJKERT.

De jaeren die ik out bin weetje wel te mikken,
WARENAR.

Die hebben vry wat tellens an, ze slachten je brikken.
RIJKERT.

Wel, ik heb ook van jou altijt gedaeht
Dat je een eerlijk burger waert , daer ik je nosh voor
Al binje van slechte luitjens, ze waeren onbesprooken,
WARENAR (ter

zijde).

1k weet niet waer 't hem lieght, maer by heeft de pot gerookent
(tot RIJKERT.)
Wat is nou voort, Rijkert-buer, jou begeer?
RIJKERT.

Daer toe geef zijn zegen de opperste Ileer!
Nae dien dat gy mijn wel kent, en ik jou mede,
Zoo hoop ik je zelt me niet weigeren een bede,
Dat is dat je me jou doehter te wijve wilt geven.
WARENAR.

Maer Rijkert, ik hoorde mit van mijn levee
Dat je zukken (plant waert, heeft dit ook slot,
Nit een out arm man, as ik bin, te drijven de spot?
Heb ik dit op je verdient ? ik kan 't niet vermoeden.
RIJKERT.

Jo, moet mijn Feder' niet anders duideti as ten goeden,
Het verzoek is mijn ernst , ik zeal' je dat ik het meen.
WAREN

Ev

lad!, my en mijn docliter met

VI'Ohi.

RIJKERT.

Grelooft me buennan ik doe 't niet urn te
2

18
WARENAR.

Gelijk by gelijk pleegh alderbest te fok_ken ,
Den rijken dient wat rijks, den kalen dient wat kaels.
Je zoudt me niet kennen willen, en maken mijn dochter overdwaels,
Dan waer ik hiel in 't oaderspit. My dunkt het zel me niet gelijken.
RIJKERT.

Dat is wel de manier van sommige rijken;
Maer ik zel je kennen voor een varier as 't behoort.
WARENAR.

Beloofje me dat?
RIJKERT.

Jae 'k.
WARENAR.

Vaert 'er wel mee, daer is me woort,
Je zelt de mait hebben, waer toe veel te sammelen?
(ter zijde.)

Gans Wet! wat boor ik daer binnen rammelen?
Daer is 'er voorzeker een achter de buit.

(4)
RIJKERT.

Wat het maisjens zinn'lijkheit angaet , ..... wel, by vaert 'er weer uit,
Deur is hy, waer magh by daer zijn gebleven?
Me dunkt by speult neefjen , hebje van al jou levee?
Wie quam 'er .oit zoo veer daer zulks is eschiet?
'T is mit hem , nou zieje me, nou zieje me niet,
Mit een wup is hy buiten, mit een wup is hy binnen.
'T is trouwen niet vreemt al maekt 'et hem beteutert van zinnen,
D'arme luy, as de rijke haer spreken aen,
Mienen doch altijt zy zijn geslaegen of gevaen,
En zoo verzuimen ze somtijts een goe gelegentheit.
WARENAR

(terugkomende roept

hii REYM achterna).

Houdt dit voor Evangely, je mooght dit overwegen, meit ,
En trek ik je niet mit wortel mit al uit de lel,
Zoo geef ik jou last , volmacht, en zonderlingh bevel,
Dat je mit miester Jeujaen de quakzalver, mit de kromme rubben,
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Accordeert de beste troop dat je kent, om me te laeten lubben,
1k zegh 't je mit een koele moet, zijt 'er op verdacht.
RIJKERT.

Wel buerman, me dunkt dat je me niet en acht,
Waer heb ik dit verdient, dat je mit me de gek zoudt scheeren?
WARENAR.

Neen zeker, ik hou je veur een man mit eeren,
Indien ik mit jou gek, zoo siaet me de moort!
RIJKERT.

Hoe hebben wy 't dan t'samen? staeje noch jou woort?
WARENAR.

Jae; maer gelijk gezeit is, ik kan 'er niet meé geven.
RIJKERT.

Dat weer ik wel, daer en leit niet an bedreven,
Zy zal op die voorwaerd' van my werden getrout.
WARENAR.

Hoort bier, beeldt je niet in dat ik een pot heb evongen mit gout.
RIJKERT.

Wat een blaes! ik trouw ze om haer goede manieren.
WARENAR.

Dat je 't dan wel verstaet , ik zel Bien hyliksgoet uitkieren.
RIJKERT.

Wy zijn 't volkomen eens.
WARENAR.

Jae, maer ik ken je wel,
'T is met de iijke luy, Beef stokjen , neem stokjen, stokjen in de hel.
Nou beloofje ze me te nemen zonder beurs, zonder brikken ,
Tans komen je de poppen in 't hooft, zoo is 't hylik an stikken,
Jy luy en houdt je woort niet dan by geval.
RIJKERT.

Ik zegh, wat ik beloof, dat ik het houwen zal;
En tot meerder bevestingh van mijn verklaren,
Zoo laet me vrienden t'aevont by de jouwe vergaren.
Om het hylik te beschrijven met gemeen accoort.
Ik zel gaen bestellen nu rechtevoort,
9
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Bat 'er wat komt daer wy of banken meugen,
Want ik weet wel de kosten daer keunje niet teugen.
Adieu, tot fins toe, ik ty op de been,
En zel me mijn best spoeyen.

(4)

WARENAR.

Baer stapt hy heen.
0 lieven Heer, I wat een dingh is 't ook Belt hebben.
Deze man zoo op mijn dochter zijn zin noit estelt hebben,
En hadd' hy niet in 't hooft (denk ik) van de gevonden schat,
Zoo tom t 'et dat hy dus aenhoudt as een klat.
.....04.11111.....-

VIJFDE TOON1NEEL,
M ARENAR. RE1 M.

WARENAR.

Waer benje snapster, die over de buert hebt gaen verbreden ,
Bat ik mijn dochter met groot goet ten huwelijk gae besteden?
Finks rept me jou handers, non wacht 'er niet mee,
Wascht knap de eaten om, schikt alle dingh op zijn stee,
Voort, maekt 'er een eint of, en zonder te spotten, lank,
Schrobt me vaerdigh de deel, en schuert de pottebank ,
Hemel!: de kooken. op, en stoft het voorhuis uit,
Schuert de glazen wakker, maer breekje ien ruit,
1k zel ze an jou hoer korten; wit de muer in de kamer,,
En haelt voor een pennewaert 2 zageles tot de kramer,
Ze meugen 't op de kerfstok zetten, 't magh 'er nu wel of.
REYM.

Miester, wilje 'r deur wezen, hoe gaeje dus grof?
Een hiel penningh an zageles om de vloer te bestroyen?
1)

D en E

7)

D

liere deugt
belie;IT waeol , flit befit1111c ti,
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Bus doende zeije al jou schoone goet we! vermoyen,
Denkt, as je dat noch iens doet, zoo is 't een dull.
WARENAR.

Bat 's alliens, 't moet nu vol staen, mijn dochter is de bruit.
REYM.

Daer slae pink toe ! maer wie zel ze trouwen?
WARENAR.

Onze buervryer Rijkert, t'aevont zel men maeltijt houwen
Op 't sluiten van 't hylik, met de vrienden van elke zy.
REYM.

Bylo, dat zel vat kosten.
WARENAR.

De bruigom houdt me vry,
magh gien quaet, by zel kost en drank beschikken.
1k gae iens an den Dam , pas je op je stikken.
1k koom terstont weer in, de deur diebt sluit.
Ziet toe, maekt het schappelijk, of je raekt 'et gat ult.
Zoo magh pas een ander het bruiloftstuk genieten.

(AP
REYM.

Diu steeken ik en Klaertjen ten ooren toe in de Nerdrieten.
De bruit, de bruit te worden ! en z' is op het uiterste zwaer!
Nu zie ik 'er gien muyeren langer an mit mekaér.
1k magi' terwiji binnen gaen en doen mijn dingen,
Verwachtende hoe 't ongeluk met ons om zel springen.

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE TOO1UiEEL.
LEKKER. CASPER. TEEUWES.

LEKKER.

W el maets, dus gaen de Munneken by rnekaer,
Bat den eene niet en weet, dat weet `den aer.
Bus nyver in de praet? zijt samen gegroet.
TEEUWES.

Wel Lekker waer heen?
LEKKER.

Juist koomje me te moet.
Ili gingh nae jouwent.
TEEUWES.

Wat is 'er te quikken?
LEKKER.

Maer je moet met jou "widen de kruiken beschikken.
Mijn miesters hylik gaet t'aevont voort.
CASPER.

Wel das wat nuws, ik heb 'er nooit jet of gehoort.
Wat krijght hy voor een? ik bits ou dat ge ze dan nom.t.
LEKKER.

Hebje niet altijt hooren zeggen hoe een mens 't hylik an komt?
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Zoo dunkt me dat 'et den Baes ook overvalt.
Hy heeft van een wijf noit zijn leven gekalt,
kreegh hy van daegh een. buy , en is Bens loefs getegen
Om War'nar onze buerman te bewegen,
Dat by hem zijn dochter zou geveu tea echt,
En 't en duerde niet langh of zy hadd.en 't samen beslecht.
TEEUWES.

Dat 's haest geklaert: wat 's jou bootschap nou?
LEKKER.

Maer ditte,
Men zalder as kacx t'aevont op bet hylik zitte,
En de vrienden als dan tot de bruit worden vergaert.
Hier wil mijn Baes zijn eer hebben bewaert,
En dat zy al t'samen daer blijven ten eeten.
Dit is zijn meeningh, daerom heeft by me geheeten
Terstont te loopen om Hofmeester en Kok.
TEEU WES.

We hebben 't nu rechtevoort vry wat drok.
CASPER.

Sieur Braetvarken heeft gasten gebeen tegen morgen,
Daer moeten wy al de spijs met haer ordonnancy bezorgen ;
Bidt ouwen Baes dat by tot overmorgen wacht.
Sieur voorscbreven heeft genoit al zijn geslacht,
Zoo wy hem begaven dat waer te stout dolen.
TEEUWES.

Wy leggen 't rechtevoort over mit krijt en mit houtkolen,
Uit de schotel in 'I napjen, nit de roemer in 't glas,
daer wel zullen maeken te pas.
Hoe dat wy
CASPER.

Wal 't zijn kurieuse liens, en daer gaet tijt toe.
LEKKER.

'K weet je niet mier te zeggen, mijn Miester wil dat ik vlijt doe,
Om alles toe te rechten , zonder eenigh dralen.
Keunje me niet belpen, zoo moot ik een ander haien;
Daer ffae ik heel
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TEEUWES.

ifoort her: vertoeft noch een beet.
CASPER.

Ontbait, men zat 'er op paizen, en geven ou beseheet.
LEKKER.

Bat je '1 ventjen allien zijt , hoefje niet -te mienen.
Die 'r Caevont op past, zel de bruiloft ook bedienen.
TEEUWES (tot CASPER).

Alewe Le nacht niet slaepen gaen, zoo hebbe we 't an de tijt.
CASPER (tot LEKKER).

Nu men zal ou gerieven, ors dat het oulieden zij t,
Maer waer 'I iemant Yremts, men liet hem verleigen.
Hoe kommet by dat den Bruygoom dees kosten zal dreigen?
Dit plagh by de -Bruits vrienden te werden gedaen.
LEKKER.
HOO ,

hoo! zou men om de kosten de Bruits vaer spreeken aen ?
TEEUWES.

Elemaii! veer van daer, dat zou niet willen lokken.
I k ken hem wel, by is zoo droogh as een Maertsche bokken.
Baer magi' met of; hy vloekt en ley drieght
Het al Le vermoorden , as 'er slechts wat rook uitvlieght,
flat is, laet by hem dunken, zoo veel warmt' verloren.
LEKKER.

Daerom lieeft by een zeil over de schoorstien eschoren,
Bat de rook met een toeht zoo niet deur en kan gaen,
Maer een half etmael legh en zoek nae '1 open tusseben de dra6n.1
Ecr by 's aevonts zija hooft nehleit op de sloopen,
Stop!, hy de pijp van de blaesbalk , dat 'er gien wint uit zou loopen,
Op avontuer of ze haer verzuimde terwijl dat ze sliep.
TEEUWES.

Hy moght hem zelfs ook wel stoppen dat 'er geen wijnt nit liep.
CASPER.

Maer wat y in& men bier in Hollant scharpe gezellen!
en F. voy

de (1 roln,
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LEKKER.

Men zouweje 1 wel ien hiele Story of vertellen
Lestent zoo was hy eens tot zijn Trijn-niften te gast
Die gelegentheit nam hy waer, en heeft gevast
Brie daegen te voren, zoo veel als hy moght lyen;
En doers hy nu begon an '1 eeten te tyen,
Zoo heeft by zijn buik met zoo Neel spijs gestoffeert
As in drie daegen Baer an kan werden verteert;
Zoo was by uit te gast voor voile zeven daegen.
TEEUWES.

As een man, hael in Klaes Lou! maer kon 't zijn maegh verdraegen,
Of bequam hem di t gast gaen as de hont de worst?
LEKKER.

Hy krcegh zulken monopoly in zijn buik , in zijn Borst,
Mit gorren, mit knorren, mit murmureren,
Al haddender vijftigh luy over hoop elegen mit disputeren.
CASPER.

Ba ! wat zeiden de Medecijns van zijn urien?
LEKKER.

Wat men praten, by begeerde gien Doctoren te zien,
Hy hat veel te grooten schrik van dat eeuwige geven.
Doe 't nu zoo veer was dat by hem zelf al hat deur eschreven,
Waenar reef, denkt om je ziel, zeide doe zijn oude nift,
Of men om een beer-oom liep , die jou een woortjen zeide uit de schrift:
Want 't is mit je al dood' stroom, jou 'even is an 't ebben.
Hy zoud' (zeid' hy) al een daelder willen hebben;
En daerom bleef het achter, wat dunkje van zulken vrek?
TEEUWES.

Gierige luy zouwen sparen, al metselden ze met de drek.
Een daelder liever te hebben as een hemelsch troosjen!
LEKKER.

As by zijn naeg'len kort, bewaert by (le spaenderen in een doosjen.

1)
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CASPER.

I3a! dit 's de grootste vrek van het geheele
LEMUR.

Lestent gingh by iens op de vismarkt met een netjen an zijn pant,
Daer hat by wat kat-aels inne koft, en spieringh om te aezen;
Mit komt de ouwevaer, slok, en rokten een door de maezen.
Hy op de lien, mit een staend' zeil, al kosten 't een ton mit gout,
De veugelsteegh deur, de kercxbrugh over, nae mijn heer de Schout ;
Daer mat hy 't feit ten breetsten uit, en gingh staen met veel menty
Hoe dat men zulken ouwevaer most in apprehenty nemen., (semen,
En duizent zukke dingen meer recht by zijn leven an;
Wat, daer is 'er zoo veel, dat ik ze niet al onthouwen en kan.
Ook en dienen wy de tij t niet te hetet]. verloopen.
TEEUWES.

maer as wy de provisy zouden gaen. koopen,
Zoo most men zeggen hoe veel yolks dat 'er wezen zal,
En wy onze reekeningh maeken nae dat getal.
Ziet, dat dienen wy daerom van te voren te weten.
CASPER.

Men zal de pletsen nettekens of moeten meters.
LEKKER.

Wel gaen we dan derwaerts, en schikt je nevens my.
CASPER.

.13a! den hofmeester betamet te gaen aen de hooger zy,
As by met zijn tweejen gaet, dus hebbe kik geen genuigen
Dat gy oulieden dus in 't mits komt vuigen;
Want dat 's d'eerlijkste plets as men gaet by drijn.
LEKKER.

Neen bilo, daer hadje 't niet; dat magh niet zijn,
Ik zegh houw je rust, eer dat ik je om veer schop.
Mijn komt het midden toe, ik reprezenteer 't heerschop.
Wie stela je te werk as ik? an wie winje jou broot?
CASPER.

en doe 's niet ik ik , al sloeghdy my doot.
Zodd' ik een and'ren mijn plets laten bewaeren ?
'K
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1k ik heb t'Antwerpen voor liofmeester gedient over dertigh jaeren,
En zoude nu eenen !Aker my doers dees hoon?
TEEUWES.

Ay lieve, ik acht die leurery niet een boon,
'T is my ailiens of ik achter of voor gae, of boven of onder:
Maer boort nae mijn zeggen, op dat wy zonder
Geschil en questy mogen raeken over straet,
Zoo dunkt me best, Lekker, dat gy voor heenen gaet,
op dat zonder schandael elk blip in zijn eere.
LEKKER.

Pat 's gangh, je meught volgen, 't en is niet veere.
CASPER.

Ziet , ik waer liever doot geweest, eer dat zoud' geschien.
Ili converseer dagelijks met eerlijke lien,
Wa moghten ze paizen, dat ik ik dat gingh gedoogen.
TEED WES.

Gy hebt gelijk ook: zoo g'u zelf niet verhooght, niemant zel je ver(hoogen,
Elk nae zijn kaleteit dat tribelt alderbest.
LEKKER. REYM.

LEKKER.

Voor den dagh Reym, bier uit, doet de deur op van dit nest.
Schikt uit de weegh, maekt ruirn baen, dit yolk moet nae de kooken.
REYM.

Wel we hebben gien veer in huis.
LEKKER.

Zoo meughje 't stooken.
REYM.

Of 'er turf is of niet, denk ik?
LEKKER.

Al even gauw.
Hebje gien turf, leght hout an, of je krijght een grauw.
REM

'T is 'er niet.
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LEKKER.

Hebje glen planken op solder ? liert met verstant spreeken.
REYM.

Wat brabbelt me deuze vent? zoud' ik het huis an brant steeken?
LEKKER.

Waerom niet? 't werk moet voort gaen, 't en magh glen quaet,
'I is bruiloft.
REYM.

Hy raest, Got beter"t.
LEKKER.

Of schaft ander raet.
Hier is hofmeester, kok en koexknecht, die mogen niet toeven.
Laet me de bruits wijn Bens proeven.
Gaet in maets , gaet
REYM.

Wijn? wijn in zijn mont nemen? men zoud' niet darren hien
Kalje van bruits wijn Leliker, vraeght nae bruits scharrebier.
Wijn quam bier noit over de drumpel, boe praetje dus?
LEKKER.

Is ze noch niet ekomen? zoo kompt ze dan flus,
De baes heeft ze al bestelt, de melt was om ceelen.
Adieu, 2 ik zel je zoo langh de wijsheit beveelen.

TWEEDE TOONNEEL.
WARENAR. later TEEUWES.

WARENAR

1k miende de eer te bewaeren as vaeder des bruits,
Baer dusschen zootjen aeltjens as klink-snoertjens om zeven duitsl
Nac schellevis, nae kabbeljau en was glen kijken,
Daerom gingh ik van de vismarkt nae de hal toe strijken,
1)

D cii E hy rae,yt al, (10i,
1)

E Firer irpi,
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Maer lamsvleis, kalfsvleis, queenvleis, al was 't uit de kerf,
Het pont ien regal, kijnt, ik heb 't wel honderwerf
IVIijn leven zoo poet om ien braspenningh zien koopen.
Ik docht in mijn zelf, dit yolk zou ien mensch 't vel afstroopen.
Dan kost het noch van droopen, van turf en bout;
Jae wel, alle dingh is zoo duer dat 'er ien mensch of grout,
'T en is niet an te halen , ziet, daer valt niemier te zeggen.
In 't lest heb ik het ook by mijn zelf over gaen leggen,
Dat of ik nu al groffelijk de milde legh en speul,
As de bruiloft over is, zoo doet het even veal.
Een deel jonge spil-penningen mogender wat op smaelen,
Maer by de vroede zel ik 'er eer mee behaelen.
Die wat spaert, die wat het, dat leerde me mijn pea.
Het is 'er zoo makkelijk fuel an te komen, dat je 't weet,
'T wordt zoo licht niet ewonnen, as verslempt of verzopen,
Wel wat beduidt dit? de deur staet t'mijnent wijd' open,
Of ze de Pot ook opgraven? och ze hebben 't zoo drok.
TEEuwEs (tot den koks-jong-en binnen).
Wel is 'er gien spit ? maekt 'er ien van ien bezem-stok.
De riemen die men heeft, daer moet men mee roeyen.
Daer is de spijs op ien brief ken, jongen, maekt me wat te spoeyen.
Zeght de Vieishouwers en Vogelwijven, dat ik je heb estuert.
Speulnoot, deze pot is te klein, lient ergens ien grooter by de buert.
Suiker en kruit by den bak, dat ken hem niet krenken.
WARENAR

(by zich zelven).

Och ! daer hoor ik de Pot noemen, wel moght ik het denken,
Daer heb ik voorzeker de dieven after 't gelt.
Och ! hoe klopt me 't hert, och ! hoe bin ik ontstelt.
Ik zel 'er after her tyen mit roepen en krijten,
En zoo langh as ik staen kan, niet ophouwen van smijten.

DERDE BEDRYF.
-......01:::.--

EERSTE TOONNEEL.
TEEUWES.

TEEUW ES.

Ili bin, by gort! 1 de leste, het is al op de bien.
Heeft 'er niemant miester Casper oft mijn. jongen ezien?
Zeght me doch vrome burgers , wat zijn ze op eslaegen?
Gans doot ! dat we ons allegaer van ien ouwe man voort laetenjaegen ,
1k bin bloedigh en blaauw , zoo zat hy 'er op mit de stok ,
'T en baete niet of ik riep , hou op , ik bin de kok.
1k zegh , hij heeft ien quae dronkenschap , indien hy Buis was.
Somma , 't gaet redelijk toe, nae dat 'er gien bout in huis was,
Hij heeft ons an hout geholpen iens voor al.
----....110.-----

TWEEDE TO011-11EEL.
WARENAR. TEEUWES.

WARENAR.

Komt my 2 herwaert, gy rabaut , ik zegh je , houdt stal.
1) D en E byloo.
2) A en de folio-uitgavt van 1677 hebben Infin, dat in 't gebruik even goed is.
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TEEUWES.

Wei gecx-kap , hier stae ik nou , wat hebje te vraegen?
WARENAR.

Wat hebje me daer zukken opsteeker te draegen,
Weetje wel wat dat je my dreighde daer meé?
TEEUWES.

Waren mijn mijn zonden zoo leet, als dat ik dat niet en dee,
Het zou men op men sterfdagh wel dapper vromen.
WARENAR.

1k zegh dat 'er gien arger schelm as jy uit en magh komerA,
En dat ik op niemant ben gebeten zoo fel.
TEEUWES.

Dat en lieghje niet, Rijn man, al kemje 't wel,
De zaek is blijkelijk, gy hoeft 'er gien tuigh of te beleggen. 1
Maer jy ouwe Zuzannesboef, wat hebje op ons te zeggen,
Dat je dus 'et regement stelt zonder eenige reén?
WARENAR.

Vraeghje dat, stukke diefs? binje daer niet meé te vreen,
Zoo berouwt me dat ik 'er niet bet op zat mit beuken.
TEEUWES.

zweer 't je, ik zel je die kop weer iens zoo murruw meuken,
Dat zy d'ierste maent het niet vergeten en zal.
lk

WARENAR.

Mogelijk is misselijk, by provisie hebje 't al.
Wat hebje in meti huffs te doen as ik bin buiten?
TEEUWES.

Wel, zel men t'aevont tot jou gien hylik sluiten?
Ik en den hofmeester quamen bereyen 't mael aldaer.
WARENAR.

Wat roert jou wat ik eeten wil, 't zy raeuw of Baer?
Ik zegh je dat het veel is, gy zijt mijn vooght, jae trouwend
TEEUWES.

1k vraegh jou of je t'aevont gien gastebot zelt houwen?
....■■■■■■•■■■•■••■■•■

1)

D en E leggen.
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WARENAR.

k vraegh jou of ik glen zorgh magh dracgen voor mijn huis?
TEEUWES.

1k vraegh jou wie jou zoo veel verkort as een gruis?
Zegh me waerom wy de maeltijt niet hereyen en moeten?
WARENAR.

Vraeghje dat, stukke schelms ? wat hebje te wroeten
De kamer, de binnenhaert, en 't hiele huis deur?
Men zel '1 je verlieren, dat hebje 'r veer.
Waer't dat je jou allien emoeit halt mit de kooken, 1
Tk hadd' je mit de kneppel de kop niet ebrooken.
Staet of, zegh ik je, en komt me de drumpel niet te nae
Of wilje dat ik je voort de poot in slae?
Gaet niet deur, blijft daer staen, ter plaetze voorschreven.
TEEU WES.

Ik zegh je dat je past mijn mantel weer te geven,
iEn mijn eene kokmes met zilv'ren beslagh,
Of ik gae van hier niet, van den hielen. dagh.
(WARENAR

af.)

Gans lijden! 2 hoe gaet 'et een mensch uit zijn mienen!
ik dock pit an de hoenderen, en de barbier zel 't an my verdienen.

DERDE TOONNEEL.
WARENAR. TEEUWES.

WARENAR

(terugkornende ter zijde).

Neen, by gort ! 3 zoo langh as het daer leit en heb ik gien vre6:
Waer ik gae, waer ik stae, het katshooft moet mee.
Of men dat gespuis daer eens gingh in de aerde wroetert!
D

te koken,
Canto
E Woo,

D en E
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Men loerd' me zoo niet, het moest uit de paerdevoeten.
Raekten ze 'r after, het was voorzeker hor.
(lot TEEUWES.)

Loopt nou binuien, wilje kok, mit al jou gesnor,
Ik geef je oorlof, en denk dat je blijt toe zint.
Kookt en smookt, kladt en knoeit nou zoo langh tot je moe bint:
Loopt in kamer en kooken, en waer je begeert.
TEEUWES.

Schoon bescheit, nou je ongs zoo schendigh of hebt esmeert,
'T hooft doet my zoo zeer dat ik me niet weet te laeten.
WARENAR.

Jy zint ehuert om te koken, en niet om te praeten,
Wilje 't niet doen, gaet deur, ik pas 'er niet veel op.
TEEUWES.

Je zelt het miesterloon betalen van mijn geblutste kop.
WARENAR.

Ik zegh je niet veul, maer ik raet je te zwijgen.
TEEUWES.

Fijn man, ik bin ehuert om te koken, en niet om slagen te krijgen,
Verstaeje dat?
WARENAR.

Wilje wat hebben, roept me veur recht,
Of, loopt en haelt jou maets, en weest een goet knecht.
(TEEUWES af.)

TIERDE TOONNEEL.
WARENIR.

WARENAR.

Hy gaet deur, wat zou by rechten? zijn bewijs heeft Been klaerheit.
Maer blommerhelten! 1 wat steekt hem een arm man in zwaerheit,
Die mit een rijk man anspant, men is voorzeker in de ly.
Of je 'r an hylikt, of zijn compeer wordt, of maetschappy
I)

U en I. bloemerhelten.
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Van eenige komenschap meé zoekt te maeken,
Je zelt voorzeker in 't onderspit raeken.
Dat blijkt an deze Rijkert , die staet as kacx nae de meit
Maer by heeft 'et 'er voorzeker op toe eleit
Om me de Pot behendigh ontmorssen.
1k wed by dit yolk , 't welk hem verstaet op lorssen ,
Expres ehuert hat, en opgespeurt 1 met vlijt,
Om dat ze me de buit zouden maeken quijt.
'T was quansuis om mijn. zwaeger te worden: ay lieve, hoe druigh, maet.
Maer War'nar is zoo slecht niet, as hem '1 hooft wel ruigh staet :
Hy is dich t op zen penningen , dat meughje verstaen.
Daer heb ik noch een bataelje gehat met onze haen,
Die leit ter doot gewont , gesteeken en gekurven;
0 die schelm hadd' my ook ten naestert by bedurven,
Maer de kop worde me kroes, en ik gaf hem zukken lap;
Hy was daer in de vloer doende met zijn klaeuwen , schrap , schrap ,
Daer de Pot stoat begraeven, by Bans eleweeken !
1k loof niet of de koks hadden 't hem in esteeken.
Gans lijden ! 2 ik was zoo op men peertjen; ik was zoo quaet.
Zouw ik niet? daer een diet te vijnen op hieter daet,
Terwijl dat by in 't breeken was? ik liet me van de noot raên,
Die een lief in zijn Buis vij nt, magh hem zonder ommezien doot slaen.
Maer holla , daer komt mijn toekomende zwaeger aen ,
Dat ik hem zoo zonder spreeken verby zou gaen ,
Waer in deze gelegentheit een zaek die niet en dienden.

VIJFDE TOONNEEL.
RIJKERT. WARENAR.

RIJKERT (WARENAR niet ziende).
Somrna , daer heb ik esproken mit al de vrienden ,
Zy prijzen de vryster, zy prijzen de vaôr.

1)
2)

D en E
1) efl E
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Me dunkt ook dat 'et wel dapper orber waer,
Dat de rijke vryers altemet een arme dochter gingen trouwen.
'T zou dienen am de stat in Deter eendraght I te houwen,
Voorzeker wy zouwen min gequelt zijn van de nijt;
En als zij hoopten van rijkeluy kinderen te warden gevrijt,
Zy zouden haer dan zoo lichLelijk niet begeven,
Als zy nu wel doen, tot een oneerlijk leven,
Wy zouwen 't ook met de kostelijkheit niet maeken zoo boat.
WARENAR

(ter zijde),

Wat een zwaeger zel ik daer krijgen ! hoe wel is hy ter mont!
Hoe kan hy van de zuinigheit kallen, wat Prayer reden!
RIJKERT

(ale voren).

Dat men al de dochters zonder goet ten huw'lijk besteden,
Zoo zouden zy 't altesamen daer nae moeten leggen an,
Om mit haer goe manieren te raeken_ an een man.
Dan waer uit, het geen men nu daegelijks boort snappen:
Waerom zouw ik niet? 't zijn mijn schijven die 'er klappen,
Ik heb 'er zoo veel ingebrocht, of mien as jy:
'K wil Sondaeghs in 't tamast 2 gaen, en 's werkedaeghs in armozy.
'K begeer een kettingh as mijn nicht, je meught 'er jou lijfnae zetten.
Ons gebuerken het een nieuw fatsoen van brazeletten,
Die wegen outrent hondert daelders an gout;
Ik heb stoelen laeten maeken van ebbenhout,
Het stuk kost slechts vijf pan t-groot, ik en geef 'er niet meer veur.
WARENAR

(ter zijde).

Gans lichters ! by kan 3 de rijke wijven deur en weer deur,
Men moght hem wel maeken toeziender daer op.
RIJKERT

(als voren).

Een heelers dagh hebje an de deur zulken geklop,
Oft altijt staet 'er y olk in 't voorhuis te tranten.
Dan is 'er de Neister mit dundoek en kanten,
1) D ee l E rendrachtigheyt.
2) D en E in damast, dat, als 't ware , de verkiaring is. Om de voorgaande t is
namelijk de d verseherpt.
Den F /sent, regelmatiger,, inaar tie volksnitspraak zegt kan.
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'T en baet niet, al. zit 'er staegh een op de vloer.
Dan is 'er de Bontwerker met zabelen voer;
Schuersters en schoonmaeksters, scbijnt dat 'er schier woonen.
Dan is 'er de Borduerwerker met al zijn patroonen :
Dit 's een nieuw werkjen, ik heb 't eerst met houtkool gemorst,
Dat aer heeft Grietjen Goossens af, bet is haer bruits-borst ,
'T bloemijen zal binnen gout wezen, en men zal 't om de rant Groenen ;
Dat patroon heeft jou Truitjen-nicht aen een paer hantschoenen.
As die een wijl geteemt heeft, en noch niet hiel uit,
Zoo komt 'er een pot aerd'beyen uit de Leitse schuit,
Die heeft ze daer al op voordeel laeten koopen.
Dan komt de gouts: sits knecht uit zijn aem 1 geloopen,
Om noch eens te deegh te vraegen nae 't fatsoen van de ringh,
Niet antlers dan of 'er de zaligheit aen hingh.
Dan brenght 'er een 't linnen van stijven en rekken;
Dan komt 'er de schoenniaeker nieuwe schoenen antrekken;
Dan brenght 'er een proefjens van wijn, of uitheemsch bier.
Dan komt 'er een reekeningh t'huis van drie vier vel pampier
By den sayer geschreven op lestleden maendagh
Met itemtjen, by itemtjen, zoo dicht as ze gaen magh;
Een mensch die 't aenzagh, kreegh de koorts op bet lijf.
Dan wordt 'er gaeren t'huis gebrocht van een out wijf.
Of dit Belt kost ! 'k wed men 't niet om een weldige somme koopt.
Dan heeft ze noch zoo veel larysters an haer snoer, dat je 'r 't hooft of
Ik weet niet waer zy ze al opsteeken 2 uit de gaet. (omme loopt ,
Ze hebben vier Burgermeesters en een hiele raet,
Mit zulken ordonnancy dat je 't nimmermeer vol loven zoudt.
Lijs Labbekacx is ongder- en haer snaer is boven-schout ,
Wijb'righ Weetwel penzenaris, wat mienje bylo?
Reim'righ Kaekels procureur, en Niesjen Neuswijs steebo.
Zy wezen 't beter as de mans, wy zijn maer een diel knollen dom.
1) Dit is de lezing van D en E. Alle anderen hebben naem , dat minder fraai is,
tenzij men het door attractie der n voor a'dm gezegd achte , als narm , noom voor arm,
oom enz. Maar dan had het toch naeni met het teeken der zamentrekking moeten zijn.
2) D en E opstikken, Zie de Aant.
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Gans zakker lijsjens! daer gaen zukke tollen om.
Tweemael ter week leest me 'r van blat tot blat
De courante nouvellen uit de vier hoeken van de stat,
Getrouwelijk vergadert door secretaris Snap-al.
Daer hoorje wie dat broets is, en wie 'er in de kap zal:
Waer Harmen bot gevangen heeft, waer Goris vrijt,
Dat Jan onder de gels moet, en dat Krijn zijn wijf smijt.
Dat Heimetjen een stortingh gehat heeft, en Dibberigh zwaer is,
Wie dat de wurp zel krijgen, en wie dat de vaer is:
Daer houdt men pertinent register en neemt naerstelijk acht,
Hoe veel bankerottiers dat Granmarchand heeft in zijn geslacht :
Wat Snorker lijdt jaerlijks an zijn schepen, zwaer gelane, ramps,
Hoe veul bastarden dat Grootebroek heeft , hoe veul pollen Trijn HaneWat elke bruit veur klieren en veur juweelen al heeft,
(kams,
Hoe veul duizenden elk ten hylik mit zijn kyeren geeft.
En zy weten 't mit zulken Bracy allemael, en zoo kloek to zeggen,
Ik laet de Hollanders staen, de Brabantsche Rederijkers mogender
(hear broek by leggen.
'T beleit van lant-zaeken en van den oorlogh wordt daer op een prik
Men disputeert 'er uit de Schrift , ergo dit , ergo dat. (eschat;
De droeve questien die men zoo zeer beschreit,
Zijn in dat collegie al langh al neér geleit;
Zy konnen resolveren, al is de zaek noch zoo zwaer:
Zy gaender mee deur,, of bet klokspijs waer.
Komt 'er dan kok, hofmiester,, bestay- of banket-maeker,, die moet zoo
Tot dat de besoingien of is , en den raet escheyen, (langh beyen ,
Somma sommarum, daer is zoo veul dat ik 'er schier of kook.
WARENAR.

Elementen ! toekomende zwaeger,, hoe keunje ook!
RIJKERT.

Hebje 't ehoort?
WARENAR.

Van stukjen tot beetjen.
RIJKERT.

Wie zoud' niet veur zukken last grouwen ?
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WARENAR.

1k heb staen lachen dat ik mijn buik mit bey mijn handen most vast(houwen.
Jae vaér,, trouwen! je keunt ondieft.
RIJKERT.

Noch heb ik je het duizenste deel niet van haer ranken verbrieft.
'K. lagh liever in vijf en twintigh vegevieren , dan ik gingh mit een rijk
(wijf brallen.
WARENAR.

Wat het 'et te beduyen , je zoudt een mensch een jeught in 't lijf kallen ,
Ik heb een welgevallen an jou zuinigen aert.
RIJKERT.

Hoort bier, evenwel raed' ik je dat je de eer op je dochters bruiloft
(bewaert.
Zijn jou bruip; oms klieren al of?
WARENAR.

Of, vaer? neen ze , trouwen !
heb daer een grofgraine kasjak leggen, mit een paer verzettemouwen,
Baer zel ik het je wel mee aftouwen , den eersten en tweeden dagh.
Een iegelijk moet bet anleggen sae dat zijn staet vermagh.
Die niet heeft, magh Diet te werk 1 gaen of 't rozenobels zou regenen.
RIJKERT.

Neen , je hebt 'loch al vat , en Got ken 't meer zegenen ,
En maeken het kleintjen tot een grootjen. 2
WARENAR (ter zielde).
Da t woort staet me niet aen ,
Hy weet van de Pot , de meit heeft me verraen.
Ek wod , byget! dat ze mit haer naers op een heekel voer.
RIJKERT.
-Wel

, hebje de praet allies ?
WARENAR (ter

zijde).
Die verbrantste pekelhoer !

RIJKERT.

Op Wien hebje te preutelen ? hoe hebben wy 't non ?
D en E te merkt.

2) D en E

...... en verwaeht meer zegenen,
Die het kkyntje kan ma/cen tot CCU grooti,.
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WARENAR.

Op wien zouw ik preutelen aars as op jou ?
RIJKERT.

Wat heb ik anders gezoeht as jou wel te believers ?
WARENAR.

Dat meughje wel vraegen , je zondt me 1 daer 't huis vol dieven.
Wat had ik daer ien krioel , wat was 'er gewauwels,
Een -hiele galgh mit koks, en drie vier hondert krauwels ,
Al eerlooze sehelmen, overgeven en stout,
Elk mit twie paer handen , nae mijn beste onthout ;
Zy grepen slegh 2 toe , niet lens dat ze om ien pot of pan badden.
In soinma , 't was al diefaehtigh tot de klieren toe die ze an hadden,
Die besmeert van kladden en klieken waeren zoo prof,
Dat wat 'er iens anraekte, dat kreeghje 'r niet of
In de eerste drie weeken , of ten minsten viertien daegen,
Al hadje 'r ook ien dregh of ien anker ingeslaegen ,
En spande me 'r vier paerden an van iender haer.
RIJKERT.

Hoe geefje 'r wat after !
WARENAR.

Ik zegh je, 't is waer.
RIJKERT.

Nae dat ik dan hoor,, zoo heb jy ze al laete gaen.
WARENAR.

Al hat men 't hiele lijf vol oogen 't was heur niet meugelijk gae te slaen ;
Zy waeren geduimt en gevingert, as ien raeven gebekt.
RIJKERT.

Wat dunkje van de wijn ? heeft de kraen al iens gelekt?
Of was ze, doen je uitginght , "loch niet ingekomen ?
WARENAR.

Dat zel ik je niet zeggen , ik heb Bien wijn vernomen ;
Ik geef 'er ook niet om, zy komt ien Kiel jaer niet tot mijnent in huis.
1)

Be folio—uitgave van 1677 verkeerdelijk mei%
D en
sleehts , dat hetzelfde is.
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RIJKERT.

Evenwel moet ik jou t'aevont iens maeken buis:
'T en past niet met alien dat men ien hylik zoo droogh sluit.
WARENAR.

Ik houw 'er niet of.
RIJKERT.

Gy moet, of puis waer 't oogh uit.
Jy moet het welvaeren van 't hylik drinken, binje jou dochters vrunt.
WARENAR

(ter zijde).

Ik houw 'er mijn gek meC: 'k weet waer by 't op het emunt,
Hy meent me mit ien abelheit dronken te maeken,
Om moitjens en makkeiijk after de duiten te raeken:
Maer lieve broér, jy loert me zoo niet,
Ik zel 'er ien schot veur schieten, zoo ik aers War'nar hiet.
Ik zel 't buitens buis ergens, daer 't niemant en roof t, steeken,
Zoo zel zijn wijn uit wezen, en by vergeefs zijn hooft breeken.
RIJKERT.

Wat zeghje 'r toe, zelje duits wezen van daegh?
WARENAR.

Alle wezen moet wezen, zeid' de man, en ik moet nae den Haegh;
Wy zullen iens ompoyen as alle dingh klaer is.
RIJKERT.

Adieu dan tot t'aevont, ik gae om ien Notaris.
(mit)
WARENAR.

Wat worden jou laegen eleit, o ronde schijf!
0 Pot! wat gaet 'er mennigh man op jou lijf!
Wel moght ik het denken dat deze knecht niet veul ziels hat.
Waer schuil ik de Pot nou best ? laet iens zien: in 't knielsvat.
Bay, zaft, ik moet veur me zien wat ik bedrijf.
Lest gingh ien barbier in de maneschijn wangderen mit zijn wijf,
'T kerkhofjen om, tot dat ze 't an 't Groot-school schier brochten.
Doe zeid' hij : wijfjen, of we hier ien dootshooft uitzochten,
Dat kars inne vars was, inne gaef, inne goet?
Ien dootshooft, zeid' ze, ien dootshooft? wat binje ien nuwelijk Wet.

41

Jae ien dootshooft, zeid' by weer, dunkt het jou ien grit zot?
'T zou pronken in de winkel as ien bekken in 't mil-schot;
Jy meught zoo langh wachten; mits klom hy 'er in.
Zy begon te roepen: miester Wybrant, wat hebje in je zin?
Komt ras of. Wacht, zeid' hy, dat ik 'er ien zonder mortel l zoek.
Doen hy 't hat, quam hy, daer is 'er ien, draeght 'et onger jou schor(teldoek.
Doe gingen ze 't Gravestraetjen deur, de Nuwedijk over, zoo langh
(was 't te deegh.
Maer mits as ze op het Waeter komen , recht veur de Zoutsteegh,
Daer ien diel jongens liepen bochten, komt de wijnt en blaest 'er
Het schorteldoek op ; daer was 't : tovenaester!
Tovenaester ! van roepen en mit goyen in 't til.
Somma, ze had 'et zoo quaet as 't diende dat ze 't lijf behil.
Neen, school ik je daer, Pot , de droes moght je moeten.
Quamen de barbieren daer onder de dootshoofden te wroeten,
Zy trapanneerde jou, zy annatomizeerde jou van leen tot leen,
Die onger heur hangden komt, daer is toch al veur ebeen.
Vloogh ze die wegh op , ik zagh 'er noit veer of vierk of.
Ik gae ze liever begraeven op 't Ellendige kerkhof,
Daer wordt niemant begraeven as verwezen lien,
En daer zel tusschen dit en morgen Bien Justicy geschien.
1)

A en de folio-uitgave van 1677 hebben wortel. Zie de Aant.

VIERDE BEDRYF.

EERSTE TOONNEEL.
(Tooneel hij het E llendige Kerkhof.)
LEKKER.

LEKKER.

Zou 't 'er, byget ! zoo toegaen mit loopen, mit ritten,
Ik wod Diet dat me 'r alle daegh op ien hylik zou zitten.
Daer heb ik ongze Ritsert ezocht om heind' en om by,
Ten lesten zey my ien van zijn speulnoots, by was in de Libry.
Daer vond ik hem leggen mit de neus in de boeken.
Gans lijden ! 1 Ritsert, zeid' ik, hoe heb ik je loope zoeken,
Tot Peteweinen, tot Heermans, tot de waert in de Luit,
Op de danskaemer, op 't schermschool, kaetsbaen in, kaetsbaen uit.
Wel, zeid' hy, hoe dus nechtigh? wat is 'er? laet booren.
'K zeid' hem van zijn ooms hylik, 't was zukken donderslagh in zijn
De kaerl besturf, zoo veranderd' hem zijn bloet.
(ooren.
Dat loof ik, by hat zijn mongt al emaela op het goer.
Rijk-oom, miend' by, zou 't hyliken wel voort smeken.
Maer, byget! op ien ouwe Petemoei magh men reekeningh maeken,
Met de Nooms gaet het dikwils uit de gissingh, goc‘ luy.
Al zijn ze out en of, zy krijgen wel ien buy,
Somtijts alzoo licht as de ierst ankomende vryeren ;
En ien out man mit ien jonge vrouw, wisse kyeren.
(11.f.)
) D en E Gans Felten.
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TWEEDE TOONNEEL.
WARENAR. LEKKER.

WARENAR (LEKKER niet

ziende).

1k moest, bylo! behendigh te werk gaen dat het niemant ziet.
Is bier ook yolk in de vaynsters? peen, daer is niemant niet.
Hier zel ik mijn hert en mijn nieren begraeven.
0 kerkhofjen, kerkhofjen, bewaert de haeven,
Dat ze niet in handen en val van ien aér.
LEKKER (zich

chuil houdende).

Wie is daer op 't Ellendige Kerkhof? 't is, byget! de Bruits Vaér.
't Is duere tijt graeven, ze gelden gelt mit hoopen.
Ik gis dat hy de Kerk dit hoekjen in 't gros of wil koopen,
Om 'er ien graf voor zijn zelf te bouwcn nae zijn staet,
En de rest onder de vrienden uit venten by de kleine maet.
Hy doet wel en wijselijk dat by deinkt om sterven;
En houdt by 't al, by laet zijn nakomelingen groot goer nae an erven.
Zy slaen geweldigh op, en rijzen van dagh tot dagh.
Wel, by wroet in de aerd', wat of dit wezen. magh?
1k deink immer niet dat by 'er iet bet verloren,
'T en waer iemant van zijn voorouders daer by uit is eboren.
Bit moet ik naesporen , -wat dat het beduidt.
Ik zouw 'er wel haest in wezen, waer by 'er maer uit.
Wat blinde Gerrits grepen zijn dit ? by maekten 't noit grover,
Hy stampvoet of by turf trat: daer klimt hy over.
(WARENAR af.)

Deur is by, nu is 't mijn beurt, zoo de luy my bier zien,
Zy meugen deinken dat ik ergens ‘by ien tovenaer dien.
Den ouwen en ik hey dunkme dat we zin mal.
WARENAR (terugkeerende).
0 mijn hert begint te popelen, - daer krijgh ik ien inval,
Of 'er iemant moght hebben staen kijken deur ien glas.
Het hert dreunt in me lijf of 't ien danskaemer was.
(tot LEKKER Wien Ind in 't
krfjgt.)
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Jy schelm, wat doeje op de muer? de kop zel ik je breeken.
Fluks, zegh ik je, geef 't over.
LEKKER.

Wat hebje op me te spreeken?
Wat brabbelt me deze gek , wie doer je te kort?
WARENAR.

Ik zegh je, stukkediefs, geeft 't over.
LEKKER.

Ik weet niet wat je schort.
WARENAR.

Finks, zegh ik je, geef 't weer, 't en zinnen gien leuren.
LEKKER.

Wat hebje te trekken, te stooten, te scheuren?
1k zegh je, by gap s honden! je zelt me laeten gaen.
WARENAR (LEKKER slaande).

Houdt dat, en dat, en dat.
LEKKER.

Wat let je te slaen?
Wilje slaen, loopt heen, inne slaet jou eigen.
WARENAR.

Geef 't weer, of je zelt noch bet anloopen.
LEKKER.

Wat let je te dreigen?
Heb ik jou gedaen eenigh ongerief?
WARENAR.

Vraeghje dat, jou kerk-roover, jy driedubbelde dief?
Fluks geeft 'et my weer, of je krijght noch mier slaegen.
LEKKER.

Wat, wilje me voor een dief schelden, wat heb ik je ontdraegen?
WARENAR.

'K wil 't je niet zeggen, jy schelm, jy Judas gelijk.
LEKKER.

Jy raest, Got beter' 't, 1 of je bint fantastijk,
D en E

raest one dui u.naeri
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Of 't verstant is op ter tril, 1 dat jou zinnen zoo los speulen ;
Of de kay leutert je, of je hebt jou hooft verhuert tot een rosmeulen ;
Wat laetje jou dunken ? 1k bin een eerlijk mans kijnt;
Bezoekt me vry over al, en ziet of je wat vijnt.
WARENA R.

En Beef je 't niet weer, gauwedief, voor jou zijn de gerde ree :
Waer zijn jou hangden?
LEKKER.

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

Fluks de derde mee.
LEKKER.

Gaet in jou consciency zien of die niet en wroegh.
WARENAR.

Jae z', want ik en slae jou niet half genoegh ;
Maer ik zel 't straks verbeteren , of zeght, wat hebj' estolen?
LEKKER.

Waerachtigh niet , ik zweer 't.
WA RENAR.

Waer hebje 't escholen? 2
'T manteltjen of.
LEKKER.

Ili heb zeker gien schult;
Tast vry waer je wilt.
WARENAR.

Waer is de broek mee evult?
Wat steekt 'er in die zak ? 'k wed nou de rabout zwicht.
LEKKER.

Je meught ze wel open doen , daer is niet in as een goutwicht.
WARENAR.

Schudt uit , hokkeltjen veur, en hokkeltjen nae.
LEKKER.

'T is den Baesen zak , daer ik om gelt mee gae.
1) D en E op den trill.
2) D estolen. Drnkfout.
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WARENAR.

In de 1 diessakken.
LEKKER.

Daer is niet van 't jou, tast vry wat laeger.
WARENAR.

Wie is jou Baes?
LEKKER.

Jou toekornende zwaeger,
Die heb ik wel anderhalf jaer geweest zijn kassier.
WARENAR.

En as je gelt ontfangen zoudt, 'vat doeje dan hier?
LEKKER.

Ik zou voort egaen hebben, hadt jy me niet bejegent.
WARENAR.

Loopt al jou best aen een galgh.
LEKKER.

Dat 's moitjens ezegent.
WARENAR (ter

zijde).

Daer laet ik de Pot niet, ik gae en graef hem weer op.
(tot LEKKER.
Fluks deur, zonder om to zien, of ik breek je de kop.
LEKKER.

Wel, ik gae immers deur, gans lijden!

2

hoe vloekje!

(WARENAR bespiedende,

ter zijde.)

Nu zel ik dit zoetjens langs sluipen, en kijken om 't hoekjen.
Me dunkt veurzeker dat de gierige bloet
Hier een knoppeldoek met gelt begraeven hebben moet.
Ken ik ze vijnen, by hat van zijn leven geen snoOr lot.
Get 'zakker willigen! daer het ,by een hiele smoorpot;
Is die boorde vol Belts, zoo ben ik eret.
Ik heb de kas een vier- vijf-hondert gulden ten afteren ezet;
Hier kon ik het mee boeten, 'k word' van vreught schier een zanger.
1) De ontbreekt verkeerdelijk in de folio-uitgave van 1677.
2) D en E gans liehters.
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Get ! hy gaet 'er mee deur, hy betrouwt ze hier niet !anger.
Iffaer nu hy ze t'huis niet verzekert houdt, denk ik evenwel
Bat hy ze noch ergens al versteeken zel.
1k zel hem op 't spoor volgen, zonder eenigh sammelen.
Hoe zel ik in grasduinen gaen, rack ik daer after te rammelen!
(4)

--.......--

DERDE TOO1NNEEL.
(Tooneel voor het huis van

WARENAR.)

GEERTRUID. RITSERT.

GEERTRUID.

Illaer Ritsert, wat boor ik , gy War'nars dochter verkracht?
Wat is de jeught reukeloos, dom en onbedacht!
Wat loops me al perijkels die kinderen te vryen hebben !
Zoo dit an den dagh komt , wat zel men te lyen hebben!
Verkrachten ! verkrachten! dit 's te ver buiten reên.
RITSERT.

Verkracht of niet verkracht , bet pink zoo wat been ;
Zy riep niets te luid' tot haer vaer of haer bueren.
GEERTRUID.

Hoe quam 't je in je zin? hoe dorstje 't avontueren?
En dochtje niet dat je jou brengen zoudt in groot verdriet?
RITSERT.

Het quam al anders by, ziet dus is 't geschiet.
GEERTRUID.

Jae wel 't is te wonder, wat ranken dat 'er omgaen.
RITSERT.

Grietjen Goossens was de bruit, daer zou ik veur mom gaen:
'K had een Poolsche rok am, een boogh, en een kooker vol schuts,
Een Sabel op zy , een haeneveer op mijn muts:
'T langh hair boven t'samen gebonden, of ik het op zoud' wennen:
Al hadd' ik de grijns aen mijn riem, de droes moght me niet kennen.
Bus quam ik met mijn kammeraets ui t de kroegh, die ' t Moerjaens-hooft
En terwij1 dat we ons daer t'samen hadden gekliet,
(hiet;
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Was 'er een weldige dronk omgegaen , 't quam 'er op Been kroes aen.
Somma , leek ik van buiten wilt , ik was van binnen noch wilder snoesDus gestelt , met het zelschap, ik nae de bruiloft gingh. (haen.
Daer binnen was 't mit poyen te d.oen , of 'er Hollant aen hingh:
Zoo quam dat de tafels noch niet op waeren genomen.
Doen we nou zaegen dat 'et noch te vroegh was om binnen te komen,
Zoo teegen we weer mit mekaêr op de bien,
Om zoo langh de tijt te verdrijven, en neeringh te bespién.
Het zelschap ontgingh me, terwiji ik wat toef in een straetjen.
Doen vijn ik Klaertjen aen de deur , ik gae en maek een praetjen;
Ik raek in huffs, we waeren al moerlijk allien,
'T meisjen was moy, ik had 'et altijt wel molten zien.
De wijn was in 't hooft, die men wel half deo: raezen,
'T was 'er van passen donker, de maen scheen deur de glaezen.
Ik was noch onbekent, hoe nauw ze mijn bekeek,
Doch zagh ze wel dat ik gien bootsgezel leek.
Doen schoot me in mijn zin dat ik wel hat voort hooren bringen,
Dat haer vaer haer gedreight hadd' den hals af 1 te wringen,
Indien ze de deur op deet, nae dat by te bedd' waer gegaen;
Daerom zal ze eer sterven, eer geluit derven slaen.
En of de vaér al quam, die acht ik zoo veel as een kabouterman;
Dit docht ik in me zelven, en daer op gingh ik te stouter an.
'T stuk is niet moy, dat beken ik , maer ik heb 't volbracht.
GEERTRUID.

Hoe weetje dat ze zwaer is?
RITSERT.

Maer ik heb naerstelijk acht,
Van die tijt af, staedigh op haer geslaegen,
En gezien dat ze grover en grover worden, daerom moet ze draegen.
En 't en zel niet veel daegen aen loopen, zoo ik raem,
Of zy moet komen te bevallen in de kraem.
GEERTRUID.

Wat zel ik je zeggen? ik schaem me dat je van me zint eboren.
) D en E om.
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RITSERT.

1k bidd' u, moeder, versteurt u niet, want dat loch verloren.
Maer indien by u dit Veit zoo lelijken stinkt ,
Zoo doet zoo wel dat jy '1 ten rechten brinkt ,
Consenteert dat ik ze trouw, en helpe ter eeren.
GEERTRUID.

As wy een ander doen zellen gelijk we begeeren
Dat ons geschiede, zoo waer 't wel recht.
IVIaer zulken hylik; wat ! het is al te slecht.
Dat je een pert waert van een knecht, had ik gelooFt te met;
Nou hebje jou te lelijken hoet op het hoofs ezet.
Bus, dus te verhyliken jou schoone goet !
RITSERT.

'T is een dingh daer klaegen gien deught in en doet.
De persoon is eerlijk, 't is noch niet van 't booste.
GEERTRUID.

Dat 's waer, men moet hem altijt met een arger troosten.
Gy hadt Jannetjen Joosten wel gekregen tot uw
Met twintigh duizent gulden, 't is zeker een Kiel
Zuiverlijke dochter, die altijt de kaemer houdt.
RITSERT.

'T is een quijlbab.
GEERTRUID.

Of Weintjen. Wispeltuers.
RITSERT.

Dat 's een rechte stam.erboui.
GEERTRUID.

Zoo trouwen, een stamerbout? deinkt fens watten boel
Dat zy te verwachten heeft; de moth- zit noch op stoel,
As die komt te sterven, wat zel ze menigen duit zakken.
RITSERT.

Zit ze noch op stoel, ze magh mit vreên uit kakken.
GEERTRUID.

'T en is mit gien quakken te raeken an de kost:
Hadd' ik jou daer gelaeten , 'k hadd' je wel gelost;
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1k zegh, je waert niet veer verloren as zy jou gevongden hat,
0 die kan immers kallen.
RITSERT.

Of

ze 'r tangt vol mongden hat.

GEERTRUID.

Al rn& glen deegh : wel wat dunkje van 'Gins?
Alle rijkeluy nichten haer,
RITSERT.

Die is zoo puriteins,
Al waer ze om die gezintheit uit Engelant geweekcn.
GEERTRUID.

Bat verstae ik niet, hoe zeghje daer ? wat

is

ze?

RITSERT.

Puersteken,
Ay lieve, ik bidd' dat je me van glen malle lily en praet.
GEERTRUID.

Jae 't magh 'er 11011 niet iii helpen , bet is al te laet:
Miler zeght iens wat raet, hoe wy 't nut j011 00111 zullen klaeren,
Om hem Le beweegen dat by de vryster laet vaeren,
Nu de tiji van 't hylik-sluiten al is hestemt?
Hoe zel by willen consenteeren dat gy ze overnemt?
RITSERT.

Wat? dat doet by lichtlijk, zoo hem 't verstant niet blint is.
GEERTRUID.

Hoe zoo?
RITSERT.

Vraeghje dat? om dat ze met kint is.
GEERTRUID.

Dat 's waer, waer zijn mijn zinnen? 't hooft is mijn. ontstelt.
RITSERT.

lly staet 'er ook uit gien kalver-liefd' nae, noch om het pit;
Ay gaet 'em slechts zoetjens an, hy zal my niet een baer letten.
GEERTRUID.

Blijft hy die hy is, en neem jy ien mei t mit niet, 'k magli 't ien tegen 't
zetten:
En denken, word' ik erfgenaem van zijn yzere kist
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flat je daer iiaest zoo yea uit krijght, as je aen 't hyliksgoet mist.
RITSERT.

Gaeje binnen, 1k volgh je, 't waer geen tijt dat ik sliep, wis.
(heiden af.)
LEKKER.

LOCKER

(met den pot opkomende).

Gans duizent popelency! nu bin ik zoo rijk as 't waeter diep is.
Waer is nu Grootebroek, Granmarchand, Snorkop en de signeurs?
Kalevinken, kalevinken, al de premiers van de beurs!
Quamen ze in mijn presency, zy kregen de granjen. 1
Puf al de kleine koninkjens, ik bin de Koningh van Spanjen,
Die met verlof niet eens op de heimelijkheit gaet,
Of hy loost een graefschap of een marquizaet;
Die zoo dikwils as hy gaept, brokken gouts als boonen spiet,
En niet en snuit dan scepters, en niet dan kroonen zwiet.
Wel magh die War'nar zijn naem voeren , wat nar is dat!
Daer gingh by de Pot dreumelen onder een steiger in de nieuwestat,
En stongh dus veer in 't waeter, mit koussen , mit schoenen:
Mit by zijn hielen lichte, ik her achter! Z'is vol ouwe dubbeloenen!
Gans zakkerlijsjens! dit is, by gort ! een. streek. 2
'K moet me wat uit de weegh houwen, of hy 'er weer nae keek.
(211.)

YIERDE TOOINNEEL.
WARENAR.

WARENAR.

Och hadd' ik het weér, en waer slechts esturven dan.
Wat komt my over? ik bin ien bedurven man.
Houdt den dief! houdt den dief! wat dief? 'k weet niet, by is al deur.
1) A , B , en C grangen en straks AS'pangen.
2) D en E aldus :
COWS eleweken

! dit is can treffelgeke .c/reek.

4

52
Zijn mijn oogen ook gestoolen, denk ik? hoe heb ik 't ? gae ik after of
1k weet het waerachtigh niet, ontstelt zijn de pijpen.
(veur?
Zegh jy 't mijn iens, goe luy, keunje 't beter begrijpen?
Heeft 'er niemant de dief ezien? niemant niet? niemant niet?
Of by gaet, of by staet, of by loop t, of by vliedt,
Ik zel hem nae schrijven in alle langden.
Vroome burgers, ik bidd"et je mit gevouwe bangden ,
Vroome burgers, staet by , helpt mijn op deze tocht ,
Bat ik de schelm magh vangen die mijn om hals bet ebrocht.
Bit 's 't eerst mijns levens 1 dat ik zoo schendigh bedroogen waer.
Wat zeghje? ik zie 't an jou neus wel , jy hint Bien logenaer:
Weetje waer by eloopen is? ay maekt 'et mijn bloot,
Ik zel dan maelien dat mijn toekomende zwaeger jou op zijn bruiloft
'T is non 2 ien kleintjen, wilt 'er mijn in gerieven.
(noodt.
Wat grinnikje? onder jou luy is al mee verschiet van dieven.
Ay betast mekaer daer iens, komt me zoo veul te baet.
Is 'er niemant die ze heeft? och ik word' desperaet;
Want den armen raekt zwaerlijk ten hemel binnen.
Jae wel, verlies ik het gelt , ik verlies mijn zinnen.
Wat zel ik beginnen? 't hooft is mijn op bet wilt,
Al mijn moye dubbeloenen allemael t'evens espilt!
Mijn hert dat trilt 3 as ien Joffers honkjen.
Heeft 'er niemant wat graft-waeters? ay schenkt me ien dronkjen.
lVEagh 'er van niemant wat of? och dit is te onheus.
Houdt me dan ten minsten wat eeks veur mijn neus,
Wang ik zou wel kooken, ik bender zoo qua y an.
Heeft 'er niemant provisy? ien pijpjen tabacx dan,
Of ik schey 'er stracx van, ik kan 't dus niet langh harden.
Ziet daer, ik scheur schier mijn reuzel an Harden.
Foei, noit en benarde my zulken schavuit.

1) Aldus 19 en E. Alle anderen mijn leven , in denzelfden zin.
2) Zoo hebben alle uitgaven , maar BILDERDIJK
, waarschijnlijk als verbetering. , jou
laten drukken , dat rigtiger zin geeft.
5) D en E drat dat hetzelide is. Zie de Aant. op Bl. 45 reg.. 1.
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1k moght wel leggen spaeren, jaer in, jaer uit,
En dekken de tafel daer de Pot dan onger lagih ,
As ik zoo laugh evast hat dat ik zwart van honger zagli ;
Nu denk ik ien jonger magh zitten speulea de gilt
Nit de move dubbeloenen: en noemen me vile,
Hont, gierigert, vrek, terwijl by hem verblyen gaet.
Wat zeghje 'r of, goe luy? dunkt je dat 'et te lyen staet?
Om ien hair zoud' ik wel uit mijn vel springers van spijt.

RITSERT. WARENAR.

RITSERT (buiten

komende, ter zieide).

Wat redjement is daer veur de deur? wie leis 'er dus en krijt?
Bier moet een otter in 't bolwerk , of een baers te gallen wezen.
'T is War'nar hier hebje 't,..... zijn dochter zal bevallen wezen.
Hoe zal ik het in dezen best stellen aen?
Zal ik vertrekken ? of blijven , of by hem gaen?
Wat zou 't passen dat ik hem hier liet staen karmen ,
'T groote woort moet 'er uit.
WARENAR.

Wie heb ik daer?
RITSERT.

My, och arnica!
WARENAR.

Och armen ! magh ik zeggen.
RITSERT.

En wilt niet schromen.
WARENAR.

Och ! wat is mijn ien zwaerigheit over ekomen!
Op aerden is niemant mijns gelijk in ellend'.
RITSERT.

Hebt goê moet.
WARENAR.
Och

hoc zouw
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R !TSUI

heb 't gedaen, ik ken
WARENAR.

Wat zeghje daer?
RITSERT.

De waerheit.
WARENAR.

Vryer , wat gaet je an? 1
ik heb jou ver zaliger
dat was cen angder man.
Waer heb ik 't an je verdient? hoe quam 't in jou. gedachten?
Bat je mijn woudt bederven mit al mijn geslachten?
RITSER T.

'K was 'er toe gedrongen , bet heeft zoo willen zijn.
WARENAR.

Toe edrongen? dat 's proper, gy geeft 'et een moye schijn.
'T en deugh niet.
RITSERT.

beken 't, ik heb groffelijk misdreven,
En bidd' jou, neemt het dus cave' niet, maer wilt het my vergeven.
WARENAR.

Foci joit! dat je zoo me de mijnen zoudt staen.
RITSERT.

heb het uit cen dronkenschap en nit liefden gedaen,
'T is mijn hertelijk leet, 'k bidd' je, wilt 'et in 't go i,t slaen.
WARENAR.

Zoo, trouwen? as de vrysters nae de bruiloft toe gaen,
Meughje dan komen strijken heur kettingen of, of neemen jou keur
Van baer gouwe brazeietten, en gaen 'er me6 deur?
En is 't dat de Sellout gewaer wordt de vonken knap,
Zeggen : »'t is uit liefden escbiet en uit dronkenschap"?
IYEoy gepraet, daer hadje 't, kostelijk bescheit,

1)

0 en 12; wat
2 p

overkomt

gacje an? d.

wat Legint gij? lict atilere is zoove0 as war'

Lout tins vrij Nvel t)p lictzelfde
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'K lieb 'er gien zin in (zeit Ouchert 1 ), 't is een sehandelijk feit,
Gy meught wel gelooven dat dat niemant bekrIjVCII doet.
RITSERT.

'T is nu zoo veer gekomen dat het is as 't blijven moo ,
'T versteuren en helpt niet, dus zet uw hat te vreen.
WARENAR.

Zoo 't blijven moet? by get! daer toe zegh ik neen,
.1'37 zelt ze mijn weer geeven, of ik draei je de kraegh. oin.
R1TSERT.

Wat wilje van mijn hebben? jou dochters maegilorn?
Hoe zoud' ik je daer aen helpen, 't is immers te laet.
WARENAR.

Laet mijn dochter mijn dochter wezen, dit is een snow daet:
Gy meught je we! schaemen voor de menselien te toonen.
RITSERT.

1k beb 'er berouw af, ay wilt 'et versedooneii,
1k zel 't weer in de recite brengen zoo veel as ik Lan.
WA.RENAR.

Willens quaet doen, en clan om vergifnis bidden? ik houw 'er
(niet van.
„Ty zoudt ze gelaeten hebben , zoo jy ze vongt, en gedocht dat het
(zoo niet zijn zou.
hITSERT.
OM

dat ik dat niet en deé, is 't reen dat ik ze veur de mijn bou.
WARENAR.

Veur de jou? daer ze my toekomt, je meught de moort.
RITSERT.

Niet tegen uwen dank, maer my dunkt dat 'et zoo behoort,
Bat ze veur niemant aers as veur mijn is, kenje zelver verstacn wel.
WARENAR.

Veur niemant aers as veur jou? hoe of bet bier gaen zel?
Gans elementen! geefje 't niet weer?

1)
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RITSERT.

Wat?
WARENAR.

1k ty nae de Schout.
RITSERT.

Wat dingh zouw ik je weer geven?
WARENAR.

De Pot mit het gout;
OF ik zel terstont de diefleiders om je zennen.
RITSERT.

1k weet van Pot noch 't gout.
WARENAR.

Jy hebt hier stracx staen bekennen,
En wilje 't nou aen de pley hebben onderzocht?
RITSERT.

1k bekent van een Pot? ik en heb 't niet gedocht:
'K weet 'er niet of te zeggen, al waer ik geketent fel.
WARENAR.

INiet of te zeggen? al recht, jou ouwe schoenen die -weten 't wel.
RITSERT.

'K. weet van gelt noch van Pot, noch van Pots gelijk.
WARENAR.

Vaerje 'r nou weer uit ? dit 's een quaé praktijk:
Het zou mijn niet jammeren al gaf jou de beul een kerf.
RITSERT.

Ili een Pot , waer van daen?
WARENAR.

Van Binder by 't meulewerf,
Onder de steiger van daen, jy houdt je zoo slegh,
En begint nou te vraegen nae de bekende wegh.
Aber boort hier, geeft ze mijn weer, en maekt gien mallen,
1k zel liever ien Biel van mijn gerechtigheit laeten vallen,
En maeken 't mit je of, en melden je niet.
RITSERT.

Hoe heb ik het mit je, War'nar? dat je me veur een dief anziet.
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Binje al we! by jou zinnen? o dit is te smalijk.
WARENAR.

Jy hebt het zelf bekent.
RITSERT.

Wy verstaen mekaêr qualijk.
WARENAR.

'K houw mijn an jou eigen confessy, 'k heb aers Bien verstant.
RITSERT.

Ik miende dat ik om wat anders van u aen was gerant,
En dacht dat gy vernomen hadt eenige zaeken,
Die u en mijn beide ten hooghsten raeken.
Daer sprak ik jou gaeren af, hadt jy 't an 1 de tijt.
WARENAR.

Zeght me de rechte waerheit of jy de dief niet en zijt?
RITSERT.

Neen ik, trouwen.
WARENAR.

Wie dan?
RITSERT.

Ik en kan 't niet verklaeren.
WARENAR.

En zoo jy 't te weten komt, zelje 't mijn openbaeren?
RITSERT.

Van harten Gaeren, dies u daer niet in quell.
WARENAR.

En dat zongder eenige kortingh van berrighgelt?
RITSERT.

Zonder berrighgelt, op genot en wil ik niet dringen.
WARENAR.

En zonder vryigheit voor de dief te bedingen?
RITSERT.

Zonger dat; as je 'm vijnt, vat hem vry by de kop.

1 ).

E nu.
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WARENA

Beloofje me dat by cede?
RITSERT.

Jae.
WARENAR.

Steekt je vinger op.
RITSERT.

Al re(:, man.
WARENAR.

'T Is wel, was t hebje nou te zeggen?
RITSERT.

Jy hebt mijn vader wel gekent, gis ik, Dirk in de drie dreggen,
Die een man van de oude wet was, effen en goet.
WARENAR.

Zoud' ik niet? wy zijn in 66n buert op evoet.
Doen by dusken jongen was, droegh hy al kammelotte aepsrokken.
RITSERT.

En mijn moeder Geertruid.?
WARENAR.

Die is van 't geslaclit van de Gaeps-stokken.
'K. was zoo groot tot jou bestemoérs, al by den Heer.
'T was zukken zuinigen wijfjen, zy bakte boekedekoeken mit smeer,
Mit schijfjens van koolstruiken, in de steê van appelen en krenten.
Waer ze een 25 gulden by mekaêr hat, terstont 'er mee op renten.
Zoo maekt men de groote kluwes, dat sparen dat wint.
RITSERT.

Van deze twee goe luiden bin ik een eenigh kint ,
Zoo dat je voor mijn staet niet behoeft ie vrezen.
WARENAR.

'K heb 't al wel hooren zeggen maer waer wilje wezen?
RITSERT.

.1y hebt een docliter.
B en C s 'is al by den Ifeer. Maar D en E hebben
ho rijin 1e 1,cwart . ![ nio
veriengen het volT Illic vors
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WAREITA.k.

Jac , 't is noch een jonge melt,
1k beb ze van daegii jou Rijk-oom ten hylik toe ezeit,
T'aevont is de tijt bestemt dat me met de vrienden raet sluit.
RITSERT.

Bit quam ik je non zeggen , mijn Noorn scheidt 'er ult.
WARENAR.

Bat hem , byget I Sint Felten schen I wel moght ik 'er vanne schromen.
Nu uitscheyen ! nu uitscheyen ! 'k hob 't geluk al annenornen.
RITSERT.

Hebt doch patiency tot dat ik zijn reden ontbloot.
WARENAR.

'T huis is schoon emaekt, al -de naeste vrienden enoot.
Door hem komt mijn gelt verloren, en al mijn druk toe.
RITSERT.

Hoort, ik brengh je gee tydingh , zeght: » daer slat geluk toe !"
WARENAR.

Daer slae geluk toe!
RITSERT.

Amen, den Ileer 2 die geeft.
stuk aengereclit heeft,
Ziet War'nar, iie een
En voelt hem in zijn gemoet daer van overtuigen,
Is 't reCn dat em genade bidd' , en hem schikk' tot buigeri.
Daerom is op jou ,mijn hertgrondelijke bee,
Pat je mijn vergeven wilt, 't gem dat ik misde6
Tegen u, en uw dochter, diet uit vileinige boosheit;
Maer uit een heete min en dronken reukeloosheit.
Ik zel ze te wijf nemen, indien jy 't begeert:
Want ik moet het belyen ik heb haer onteert,
En z' is rechtevoort op 't uiterste zwanger.
WARENAR.

Och I vat komt mijn al over, waer toe leef ik noch langer?
D en E aldus

T'avond is do fijt dat nun
2)

11

cu E den bowl.
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Och ! 't is te veel , 't is te veel I
RITSERT.

Hoe schrey jy dus luit?
Jy zelt zoo ras Bestevaér wezen as uw dochter de bruit.
WARENAR.

Op niemant en was de fortuin oit prover gam.
RITSERT.

Hierom was rnijn Oom wel te vreen dat ik ze overnam,
Gaet vry in huis bezien of 't niet is as ik jou heb ezeit.
WARENAR.

Noit ongeluk allien, noit leit zonger leit:
De voorspoet schijnt allemael van me te wijken.
RITSERT.

Jy zult het zoo bevinden.
WARENAR.

Ili moet het bekijken.
Och ! hoe bin ik, och hoe, och hoe is mijn hert bezwaert!
(4.)
RITSERT.

1k zel je volgen ..... 'K magh toeven tot dat by wat bedaert,
En hem alles verklaert de meit die by heeft in dienste.
De zaek is, dunkt me, nu op 't ongezienste;
'T zal 'er voortaen op beteren. Maer wat stae ik hier stil?
Best gae ik een straetjen OID , en keer as ik wil.

VYFDE BEDRYF.

EERSTE TOONNEEL.
LEKKER. RITSERT.

LEKKER (RITSERT

niet ziende).

Gien Keuningh mijns gelijk, 't zy Turk of Karsten.
Jae wel an deze blij tschap eet ik mijn buik te barsten.
Een smoorpot vol dubbeloenen! o de groote gek!
'K wed, byget ! dat ik ze onger Bien steiger en stek,
Zoo moest 'er mit den vrek worden om esprongen.
RITSERT (ter zijde).
Zie ik daer ongze Lekker niet? jae, 't is de jongen,
'T is drie ueren geleen dat hy quam in de Libry,
En hy zel noch niet t'huis geweest zija, sint hy scheide van my.
LEKKER (als voren).
Zoo hoort men hem deur te strijken, die ouwe molijk t
RITSERT.

Lekker, [pet hier. Hoe staet het aenzicht dus vrolijk?
LEKKER (ter zijde).
Gans lijden ! 1 't is Ritsert, waer laet ik de buit?
RITSERT.

Ilebje B ien schaemt' in je lijf?
I)

I) en E gans lichters.
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LEKKER.

Hoe zoo?
RITSERT.

Vraeghje dat, jc guit?
LEMUR

(ter zijde).

'K. bin hespiet, by weet 'er of.
RITSERT.

Wat staeje en preutelt?
Waer hebje zoo laugh eweest?
LEKKER.

Men leit en neutelt
Mit het Belt, om deze zettingh, 't is zeker Bien gemak.
RITSERT.

hebje 't ontfangen?
LEKKER (ter

zycle).

Wat zegh ik best? was 't in ien zak,
1k het bet hier zoetjens glyen tusschen twie stoepen:
Maer dat de Pot brak, zy zou te luy roepen.
Bus met ik 't zien hoe ik 't hem best angders ontlegh.
1

RITSERT.

Wel bengel , zydy doof geworden? hoorje niet wat ik zegh?
LEMUR.

Het pit? jae wel, jae, jae, ik heb 't ontfangen:
Maerby deed 'er mijn zoo veul kleuter-pelts by langen,
Dat de propre som to draegen valt hie! zwaer.
RITSERT,

Zwietje daerom zoo?
LEKKER.

Wat zeghje van de wisselaer? 2
Maer 't zel wel ien refs te pas komen, dat wil ik hem zweeren.
RITSERT.

Laet dan zien, wat hebje jou al an laeten smeeren?
1) D en E of cl. i. indien.
2) 11.7 .ij zijn bier D en E gevolg(I. In de andere nitgaven worden
RITSERT toeg-esclireven . inaar bNkbaar ten onregie.
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Waer is de specificacy?
LEKKER.

1k heb ze in mijn taflet.
RITSERT.

Laet lezen.
LEKKER.

Zoo ras as ik t'huis koom, zel ik ze stellen in 't net.
RITSERT.

Ik bob elders te doen., toont ze

: waer toe dit getrantel?

LEKKER.

Het taflet is nit' rnijn zak.
RITSERT.

Wat futselje mit de mantel?
LEKKER.

Niet mit alien, ik heb zukken jeukt in me zy.
RITSERT.

Ik wed 'er bestaitjens 2 schuilen of ander snoepery.
De mantel op, men mont 'er niet.
LEKKER.

Get ! Ilitsert, konje 't heelen,
1k zou je de heift van 't profijt meé deelen.
Jy meught al de waerden betaelen van de- eerst tot -de lest,
En wezen noch ien wijl ien poet knecht op de rest.
'K heb ien avontuertjen chat, dat te bijster nae mijn zin. IS.
RITSERT.

Je hebt ien doosjen evonden, denk ik, daer ien juweeltjen, 'k mien
(ien jouwetjen in is.
LEKKER.

1k zegh 'er len jouwetjen teugen, 't is niet qualijk ejout.
RITSERT.

Je hebt ien glaesjen by 't Boshuis geraept.
D en E
Beidtn leveren een geeden zin op. Toig:ns onzen telot t.;eeft LEILKLR
het taat ye/lei-ea te liebben; volgens de andtre lezing ze s t
(1,it hij er in zikt
zak naar zockt en this met de mantel futselt. IL zou editor het cerste verkiezen.
2) B Pestaytjuis, C Pastaytjens, D en E tastelitieni.
V )0r,
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LEKKER.

Zeght ien Pot mit gout,
Zoo vol dubbeloenen as ik pas weet te draegen.
RITSERT.

Ik verschiet, Bans lijden! 1 bier komt bet varken under zijn maegen.
Waer hebje 't van daen ehaelt? 't is zijn leven niet ehoort.
LEKKER.

Ginder ongder ien steiger,, by de Heiligeweghs poort ,
Daer lagh het wel dus diep in de modder eweeken.
RITSERT.

Jy deugh-niet , daer hebje 't ongze War'narbuer zien steeken ,
Die mijn toekomende schoonvader is.
LEK KER.

Wat zeghje , is by ...?
RITSERT.

Mijn toekomende schoonvaer.
LEKKER.

Dat komt zuiverlijk by!
'K wil me laeten hangers , verstae ik me die zaeken.
Wel, jy en je Noom wilje compagny maeken.?
RITSERT.

Mijn Noom is te vreen dat ik bruidegom bin.
LEKKER.

Wilje elk wat toeleggen, en reeden t'samen in,
Gelijk de kleine kOmetjes op de groote vaerten?
Ay zeght me dock lens, hoe verdielje de paerten?
Ik bin om te lieren tot uwent besteet.
RITSERT.

'T en is niet quaet dat men van alles weet,
Maer 't is niet poet hem alles t'onderwinden.
LEKKER.

Dit staet me te zelzaem year , ik ken 't slot niet vinden.
Jy de bruigom mit Klaertjen, wie droes zou dat raen ?
1) D en E Gans Felten.
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RITSERT.

'T is zoo ik je zegh, Rijk-oom heeft ze of estaen ,
Door dien dat ze zwaer by my gaet, orn mijnent
LEKKER.

Gans lijden! 1 Men geeft Groot pit veur deze nuwe brillen,
Maer ik gaf 'er mijn leste Belt wel veur, wist ik 'er ien,
Baer ik in de luy haer boezem of deur heur leaden kon. zien.
'K zouw 'er mijn lijf nae zetten , G elijk de wayluy op het wilt loeren,
En zien van stukjen tot beetjen wat ze in heur sell& voeren.
RITSERT.

Jy meught jou mongt wel snoeren: deinkt lens wat het lijkt,
Van ien jongen as jy, die haer ierst in de werelt komt en kijkt.
Ik wed 'er niet veul luiden vermaekt met jou klap zin.
LEKKER.

Ho, ho, zijn rnongt te snoeren dat heeft lijdigh veul snaps in.
Men vindt ze die haer niet en verstaen op dat stik,
Die wel de helft te langer school gegaen hebben as ik
Ten benaude tongh is zoo bitter as bakelaer.
RITSER T.

Jongen, gaeje zoo voort, gy wordt ien aerts kakelaer,,
En dient bet ien makelaer, as ien koopman bynae.
LEKKER.

Neen zeker, 't praeten komt de koopluy ook al te stae,
Om te verkleinen haer schae, en haer winst breet uit te meten.
R ITSERT.

Je diende somtijts wel wat op de hull esmeten,
Of ien wijltjen beschuit te eeten op de Spaensche galey.
Kona, gaet Ira me nae War'nars toe.
LEKKER.

Nae War'nars toe? ey!
Wat zel dat dock beduyen? ik heb 't rains evongen.
RITSERT.

Vijnen is steelen : wat brabbell me deuze jongen?
' ) D en E
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LEKKER.

Jae, nou je de doehter hebben zelt. Maer stelt je lens in mijn graet,
721712 ca$u8 mutatur 'k wed je 't dan anders verstaet,
Indien dat je gaet in jou consciency.
RITSERT.

Gaet me, zegh ik, en maekt me van zulk gien mency.
(beiden af.)

TWEEDE TOON1NEEL.
REYM.

REYM.

Nu ken ik 'er deurzien , deur al 't bezwaer,
Al komt 'er ien kijnt, 't heeft ien rijke vaT,
'T magh nou gien quaet, gans eele weeken !
Maer wat hebben wy in ien benautheit esteeken.
Nu by van Baer te trouwen heeft gegeven zija woort,
Hoe willen wy sebranssen; gaet dit bylik slegh voort,
Ik krijgh uit den hoop ook mogelijk ien vryer dan.
0! 't zel ien dubbelde feest zijn , bruiloft en kyerman.
Al de zuinige luy zellen ons dit nae doen wel knap,
'T komt profijtelijk -nit, men slaet twee vliegen mit ien lap.
Get! as ik 'er om denk , ik wod ik al an 't pijpen was.
'T is te veul op ien dagh, kandiel en. ypen-kras.
Ik wod men mes al te slijpen was , zoo verzuimden ik niet ,
Op edaen werk is goet rusten, zoo was mijn tuigjen riet.
Rijn tangden wat'ren zoo , ik kan nauw teuven laeter.
Ik win nou vij f gulden 's jaers , en ien paer nuwe klompen tot men denEn krijgh ien schrikkenburger tot men kermis maer, (vekaeter,
En ien Engelse vijf tot men nuwe jaer:
INn voortaen zoo win ik wel al de preutel 's weeks.
En wat zel ik ien bruiloftstuk krijgen ! ten minsten ien zulv're sleutelMet ongerriem , mes en schie. Maer wat gae ik draelen? (reeks,
Ik zoud' Giertjen Gaepstocx as mans moer in den arbeit haelen
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Die hoort 'er voor al te wezen , jae ze zeper wel.
Dc deur is toe; waer vijn ik hier de bel?
Maer beidt wat, hier hanght ien ringh daer me me6 kiopt.

DERDE TOONNEEL.
GEERTRUID. REIN.

GEERTR MD.

Holla daer, dat je 't huis niet van zijn steé klopt.
Wat kloppen is dat? o klopt doch mit bescheit.
RE/W.

GoOn dagb.
GEERTRUID.

Begeerje jet?
REY111.

Jae, ik bin hier , by War'nars meit ;
Jy weet van de zaek wel , jy moet je wat spoeyen ,
De schuit wil nae de Volewijk , je zoudt komen helpen roeyen.
Kijk , je hint mans moer , zouje 'r niet in worden ekent?
GEERTRUID.

War'narbuer doet wel dat hy om me zendt.
11E1731.

Bat loof ik wel , wy zouwen 't zonger jou niet keunen macken.
GEERTRUID.

zet mijn buik op en gae meé. Wannier het ze begonnen tekraeken ?
Zy het wel uit egaen de maenclen liaeres tals?
ItE

Och ! zy kreegh van ancxt den arbeit op den hals
Doe haer vaer huinuchtent zei , dat hy ze an Rijkert besteet hat.
Och ! dat verhoolen kijnt-draegen dat weet wat !
'K zou 't mijn vyanden niet toewenschen , zoo bin ik 'er veur bevreest.
G EERTRUID.

is 'er de vroêmoCT al ?

5.*
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REYM.

Die het 'er al langh eweest:
Want eer 1 haer vaer de waerheit uit jou zeun hat vernomen,
Zoo hat ik al ien vroemoer ter sluik laeten komen
Van afteren deur 't kelder-veinster, daer niemant op gist.
GEERTRUID.

Maer hoe zou men 't hedenken?
REYM.

Maer je zeun heeft niet qualijk exist.
GEERTRUID.

lilagh dat slegh waer wezen !
REYM.

Heer! 2 't is zukken dochter,, en 't zel jou zukken snaer wezen.
Ze kan alle dingh verbet'ren wat 'er in huis geschiedt.
Ik heb ze op rnija arm edraegen, en an me hangt diet,
Dat het dusschen kleuter was: ik zel je niet vals spreeken.
'T was ien kijnt as ien aep , 't kon hondert deuntjens den hals breeken.
Heer ! 3 't hat zulke grepen , ien mensch worde schier aers.
Wat zel ik zeggen? ik bin wel de helft te beter Klaertjens as Vaers.
As je 't askat op zijn zier tradt, het wist je zoo drae te grauwen;
En wat 'er lames straet eroepen worde dat wist het nae te bauwen,
As ik 'et dan zou kauwen beschuit of angders wat,
Het aérde beetjen wod bet hebben dat ik zelver at.
GEERTRUID.

Maer of je tradt over jou voeten wat stijver,,
Jy vergeet je altemael in jou goeden ijver,
We zouwen de tij t wel verpraeten alhier.
REYM.

Dat moet ik je noch zeggen, en dan niet mier:
'T was zukken zoeten dier, 't bedreef zukke rankers.
Doe 't nou begon te loopen by stoelen , by banker,
1) Bit is de lezing van A en de folio-uitgave van 1677. Alle anacren hebb,-91
vanneer.
2) D cn E Ia.
3) D en E Oeb,
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Dan was 't after de garzijnen, 1 dan after de born
Daer de suiker in was: kijk, 't quam 'er al ruimer om
By haer moertjen zaeligers leven; o dat 's ien wijt schiel!
Peete Mains was ien vrou die goet huffs in heur tijt hiel.
De Heer 2 hebb' heur ziel, wy waeren 't zoo wel lens,
We villen nimmermeer beschaemt, quam 'er ien mensch onverziens.
GEERTRUID.

Maer wat zeid 'er War'narbuer toe, dat je zoo grof gongt?
REYM.

Och ! 3 as hy 'er noch om deinkt hy huilt as ien hofhongt,
Mit zulk stee p en en zuchten dat 'et hem schier vermoordt
In nokken en gaeuwen.
GEERTRUID.

Gauwe? 4 wel, ik miende jy woudt voort.
BEYM.
Hoort hier ien woort.
GEERTRUID.

Wat zou men dus laugh tuilen?
REICIVI.

As ik 'er ook an deink, ik kan me niet onthouwen van huilen.
Moght ik miester verruilen , dat vrou weer quam , en hy voer.
GEERTRUID.

Hebje uit?
REYM.

Luistert.
GEERTRUID.

Wet.
BEY111.

Klaertjen is op in& op gelijk de mo6r,
1) B, C, D en E verkeerdeliik guidfinen.
2) D en E Den hemel.
5) D en E 0.
4) Pit is de lezing van A en de folio-uitgave van 1677. Alle anderen hebben gaeinve?

Docli verkeerdelijk. GEERTRUID wil dat REIM zich wat haaste en vat dus 'mar laaiste
woortl gaelmen in wooydspeling als gamt' (spoedig) or,
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Of ik bet al zwoer, wat zou 't veul baeten ?
Op mijn simpele woorden rneughje jou wel verlaeten.
GEERTRUID.

Get zegen ongs! 1 is dat praeten? ik gae liever veur heen.
Laet mijn huik gaen.
REYM,

zegh , me jae is me jae , en me neen is me neen.
jy zelt 'et zoo bevijnen, ik weet niet van veul snakkes.
Kijk, ik ken niet kallen.
GEERTRuip.

Zoo speult de droes mit je hakkes.
REYM.

rioch hat ik wat vergeten.
GEERTRUID.

Is 't al weer an? wat nou?
REYM.

rtir aer je dient jou zeun te zeggen, dat by heur wel in eeren houw',
Zy zel hem ien vrou (dat verklaer ik je) strekken.
GEERTRUID.

Laet me los, 't is van 't !nal.
REYM.

'T is de tweede Rebekke,
Zoo zel ze op heur man passen. 'T is waer dat ik je zegh.
0 'leer! 2 ik en zy keunen zoo wel over wegh.
GEERTRUID„

Loop, loop.
REYM.

'K heb terstongt uit, noch ien lutjen patiency.
'T is ien meit veur ien Keuningh, veur ien Excellency,
Veur ien Graef, veur jell Hartogh, jae veur ien Banderheer,,
Veur jell Prins, veur ien Keizer, ik zegh je niet meer.
GEERTRUID.

Stae je woort.
3 ) D vn E
"2

wet.

1) cu E want ik VII 5q kennen t'samen voi»eel, cH:er
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REYM.

Jae ien Keizer,, ien Keizer , zegh ik , zouw 'er zijn zeun
Zukken preussen dier is 't, zoo weet ze te level, (an geven.
Ze kan nayen, ze kan brayen , mit gaeren en mit zy.
GEERTRUID.

'K heb 'er de buik al vol of.
REYM.

Dit boort 'er noch by:
Van vaeten wassen, van ketelen schueren , je zoudtje wel stom zien.
GEERTRUID.

Hebje daer jou spraek verlooren?
REYM.

Zy ken ryen en omzien.
Van mueren te witten , van vloeren te fallen, niemant haers gelijk.
Zoo weet ze 'r te behelpen ; 't waer schae, waer ze rijk.
Die 't lens ziet, moet bekennen dat ze 't altemael is.
GEERTRUID.

Hoort hier, geeft ien gebrekkelijk mensal de helft van jou tongh tot
(ien aelmis,
En stookt ergens noch ien paer ooren uit de gaet.
REYM.

Houdt 'et me ten besten, Joffrou, houw ik je wat laugh mitte praet ,
1k en ken ongze dochters deughden niet volprijzen.
GEERTRUID.

De deur is t'uwent open.
REM.

Pat 's veur , mit oorlof, om je de wegh te wijzen.

(binnen.)
YIERDE TOO)i?iEEL.
RITSERT. LEKKER.

RITSERT.

Wat is bet gerucht ook ien snelvliegend' dingh!
Gister wist niemaut as ik en de mait dat Klaertjen zwangcr gingli ,

is 't in de mont vait al de Iieden.
'T heeft me vry wat verlet, dat geluk te bieden,
lien hat anders tot War'nars my zoo langh nieL ewacht.
Eti legenwoordelijk

LEKKER.

Ay Ritsert, bedenitt je noch -wat , beslaept 'er U op le naeht:
'T weer geven komt vroeah genoegi].
I ITSEIIT.

WacT toe zoud 1k beyen?
LEMUR.

Ecn gek en zij1l gat zijn haest escheyen:
Men zal ongs veur desk houwen, veur ien paer mane blo6n.
Laet 'et jell half jaer op wissel loopen, dat meughje mit eeren dom.
R ITSEIIT.

Profijt van angder luy pit te trekken , hoe zou dat betaemen?
LE1(111:11.

"%WI waerom

niet? daer zija wel rijke luy t' samen
tu compagny, daer den ien tan houwen van den a6r
Tien, twijntigh duizent gulden ongder hem jaer op jaer:
Wat mienje, dat ze die stil laeten leggen? zoo waeren 't wel uilen.
RITSERT.

Zulk yolk magh 'er wel ongder luy mit eeren schuilen,
Maer scheelen 'er vry wat van , al draegen ze de zelve teekenen,
Zy mogen wel vry gissingh maeken dat men 't haer wel nae weet te
(reekenen,
LEKKER.

Wat geven ze daer toch om ? o lieve man!
RITSERT.

Maer as 't lens op ien sterven gaet, hoe vaere we dan?
Dan wil 't haer ten etter en ten bloet uitzweeren.
Ook as de goederen zijn gewonnen mit eeren,
Zoo blijven ze in 't geslacht , het angder vergaet,
En erft riiet voort tot in den derden graet:
Zeiden dat zulk yolk haer groot-vaêrs huizen bewoonen.
LEKKER.

Die regel ma3 it gelden 1)‘, geineene persoolim,
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RITSERT.
Eli

groote Potentaten, zijn ze ontwossen de roe?
LEKKER.

Wel jae z', en daerom leggen 't de luiden daer op toe,
Om in ien korten tijt an zoo veul goets te raeken,
Bat ze al hun kyeren tot Koningen meugen maeken.
Klaer zijn haer zaeken, zoo de fortuin heur dat jont.
RITSERT.

Zoo niet, zoo raekt men wel mit het waere pet nae de gront,
Gelijk Robert met het anker, dat hy docht te kabassen.
LEKKER,

lNochtans die huiden wat hebben wil, moet op den haspel passen,
'T goet wil to qualijk wassen, houdt men zijn handen stil.
B ITSER T.

'T magli blijven as 't is, zoo 't niet wassen en wil.
Meenje me te verleyen? wat zel me van deze guit schién?

IT IJFDE TOONNEEL.
WARENAR. RITSERT. LEKKER.

WARENAR.

Men zeit altemet , daer komt niemant van uitzien,
Maer lijkwel zie ik Ritsert daer ginder komen.
RITSERT.

War'narbuer, noit hebje blijder tijdingli vernomen ,
Al binje non ien man by de tseventigh jaer out.
WARENAR.

Hoe dat?
RITSERT.

Jou Pot is beliouwen mit al het gout,
Pit 's immers een tijngh om recht op te springen.
()J

ontwassencLt het zdtk0.Z du Aattt.
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WARENAR.

As 't geluk mil, zoo wil 't, gy meught het niet dwingen ,
Het schijnt dat bet my nu wil hebben verlost.
Waer is ze?
LEKKER.

Ziet daer.
WARENAR.

0 Pot! wat hebje me hertzeer ekost!
'K wil niet weer an den dangs, 'k heb 'er qualijk by evaeren ;
'K zel mijn leven gien potten mit gelt meer bewaeren;
1k bin dat spul al m.oe, dat 's rain uit ezeit.
RITSERT.

Wel, hoe dan toe?
WARENAR.

Maer ik dank je van jou trouwigheit;
1k heb genoegh orn of te leven , en om dat ik voor dat kruis grouw,
Schenk ik je al 't gelt ten hylik mit je toekomende huisvrouw.
LEKKER (ter

zijde tot

RITSERT).

Get! Ritsert, dat lok je te jammerlijke wel:
Hy moght noch dertigh jaer 'even, by heeft zukken tayen vel.
RITSERT.

Dewijl 't jou is gequel 1 met bet goet der aerden
U veul te bekommeren, zoo zel ik ze anvaerden ,
En in uwen ouderdom u strekken tot ien steun.
...................

ZESTE TOONNEEL:
REYM. RITSERT. WARENAR. GEERTRUID. LEKKER.

REYM.

Veul geluks, bruigom beer, veul geluks mit jou jonge zeun.
Ziet, dat is ien kloek kijnt ! ziet, dat is ien vuizer 1
Hy bet ien paer wangen as ien Katuizer.
1)

D

en

E een yucl.
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RITSERT.

Hier, laet ik hem lens I zoenen.
WARENAR.

Van blyschap ik ween.
Hy lijkt me
waer hy nit mijn aenzicht esneen.
LEKKER (ter zijde).
Bylo! ik moest allien niet in de peekel blijven steeken,
moet het yzer sme6n t'wijl 't heet is.
(tot RITSERT.)
Magh ik ook lens spreeken?
REYM.

BoOn-broot!
RITSERT (tot LEKKER).

Zegh je nou op wat je schort.
LEKKER.

Maer... ik koom vijfhondert gulden an de kas te kort,
Die ik onnozel verlooren heb.
RITSERT.

Lieg.ht niet, hoe?
LEKKER.

In de kaetsbaen:
loof 't, ik zel mijn leven niet mier by zukke maets gaen,
Maer passen voortan op mijn dingen altij t.
RITSERT.

Hat hy de Pot niet gevonden, men waer ze mogelijk quijt,
Maer om zijn eigen profijt docht hy ze te bewaeren.
WARENAR.

Ik bit voor hem; en laet hem niet allien in 't bezwaeren.,
Nu ongeluks stormen en baeren over al zijn geslecht.
RITSERT.

Ik schenk je de viyhondert gulden , en weest voortan ien goet knecht.
LEKKER.

Dank hebt: in den echt moetje veul vreughts ge-winnen!
1) A en de folio-uitgave van 1677 met'.
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RITSERT.

Mijn verlanght nae de kraemvrouw.
GEERTRUI D.

Z'

is kloek nae den tij t.

WARENAR

Komt hinnen.
LEKICER (tot

de toesehoutvers).

Uit luchtige zinnen in mijn handen ik slae :
Heeft het jou wel behaeght, zoo klapt my allegaér nae.

EINDE.

AAA TEEKENINGEN.

hebbie reeht of en doe ,
le IAN' den wille goer Baer toe.
Theophilus

a

vs.

AANTEEKEMINGEN.
----r-->Q<;:=,,--

et oude Amsterdamsche volksdialekt, waarin de Warenar geschreven
is, wijkt in vele opzigten van bet gewone spraakgebruik af. Om niet in
Doodelooze herhalingen te vervallen, zal bet best zijn, deze punten van
versela in een kort en geregeld overzigt bijeen te stellen, en als algemeene aanmerking vooraf te doen gaan. Tot regt verstand van bet stuk is
bet dienstig biermede bekend te zijn, en tevens kan, bij het weinige dat er
tot nog toe aan de kennis der dialekten onzer taal (gewigtige stoffe voorzeker !) gearbeid is, eene kleine bijdrage over den ouden tongval der
boofdstad niet ongepast zijn.
De eigenaardige bijzonderheden daarvan zijn dan voornamelijk deze:
TEN OPZIGTE DER. KLINKERS :

AA wordt voor de letter n dikwijls in EE veranderd, als peerd, steers,
zwcerd voor paard enz. En daar EE weder in EI kan overgaan, zegt
men geirne voor gearne.
» wordt in het bezittelijk voornaamwoord EU, vanwaar hair voor Naar.
E en EE worden meermalen verwisseld. Zoo veer in plaats van ver, en
omgekeerd newt, vremd voor neenzt , vreemd.
9
gaat voor de R in A over‘, als karsvars , sclzarp voor lersversch,
scherp enz.
»
wordt I in de woorden ik bin voor ik ben, mit, lane voor met, en.
0
gaat in vele woorden tot u over, als drumpel, spul voor drempel, spel.
»
wordt zeer dikwijls tot EU, als deuze voor daze. En zoo speulen „
teugen, veul enz.
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gaat voor de N, door een anderen medeklinker gcvolgd, itl El over,
als deinken, veinster voor denken, venster.
wordt in het woord heden in ur veranderd. Pus /widen.
EE wordt In IE veranderd, als Bien, ien, kieren , klieren mienen , schie
stien, tier voor been, een enz.
, hil voor vial, hiel,
I en IE worden somtijds verwisseld. Pus
maar omgekeerd liegt voor ligt.
gaat in o over in woorden als gong , hong voor ging , hing.
wordt zeer dikwijls tot u, als rub ,
, zulver voor rib , wip, zilver. En zoo ook vrund voor vriend, dat als vrind uitgesproken
wordt.
gnat voor de N meermalen in IS over, als kiint cvijnt, twiintigh
V001" kind, wind, twintig.
en u worden verwisseld. Zoo bedurven, gekurven, , munnik,
O
wzup in plaats van bedorven enz. Maar daarentegen drok, lokken,
rokken voor druk, lukken, rukken.
klinkt veelvuldig open, als EU. Zoo meagen, opspeuren, steuren,
peugel. Ook oo kan EU worden in die woorden, die in bet Meervoud
eene enkele o liebben , als zeun voor zoon (zone/2). En desgelijks
zeide men deur, veur in plaats van door, voor, die oudtijds dore
yore gesehreven werden.
U wordt in E veranderd, even als wij boven E in u zagen verwisselen,
Zoo derven voor derven.
gaat in bet woord kunnen in EU over, vanwaar keuken. Zoo ook
Jeudaen voor fierriaan.
worth in de woorden u en nu tot ou. Pus ou en nou.
verandert in Is of v in bet woord huwelijk, vanwaar hijlik of hylik.
UU wordt IE in vier voor eztur.
EI wordt in AI veranderd. B. v. mait ,paizen,rain voor meid,pei(n)zen,
rein. En vandaar vainster voor venster,, dat wij straks in veinster
veranderd zagen.
in geleid wordt IE, vanwaar eliet.
EU wordt oo in kooken voor keuken.
OE gaat somtijds in EU over, als reukeloos voor roekeloos,
TEN OPZIGTE DER NEDEKLINKERS :

G

wordt na de N zeer dikwijls ingevoegd, voornamelijk voor de tandletter u of T maar ook voor de s. Zoo angder, wan.9,1 „ densrs
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voor antler, want, dans. En desgelijks hongt , ongder,, zongder,
ongs voor bond, onder, zonder, ons enz. Ook wordt wel na het
invoegen der keelletter de tandletter weggelaten, als ong er, zonger,
evongen voor onder,, zonder, gevonden.
wordt ingelascht in papier,, dat dus pampier worth.
N worth na een korten klinker verdubbeld. Zoo mennig voor menig.
Indien op eene N de zachte tandletter D volgt, worth deze meestal
weggelaten, gene verdubbeld. Vandaar schennen , zennen voor schenden , zenclen enz.
wordt van eene volgende F, v of w door de vokaal u gescheiden, als

murruw voor murw.
CH gaat voor de scherpe tandletter T in F over. Zoo after, graft, koft
nift, zaft voor achter, gracht enz.
IN DE VERBUIGING DER, WERKWOORDEN:

als sluitletter van den Infinitivus wordt weggelaten, als loope, spreke.
Dit is echter in den Warenar slechts een paar malen geschied, even
als ook het volgende, dat namelijk de
T van den tweeden persoon des Meervouds in N overgaat, als gy
duiden voor duidt.
GE als voorvoegsel der verleden deelwoorden wordt tot E verkort. Zoo
eboren, ebeen, eschreven, estelt, evonnen voor geboren, gebeden enz.
TEN OPZIGTE DER ITULPWERKWOORDEN :

voor gif zijt, cvij of zij zijn zeide men gy zint , wy of zy zinnen of ook
wel zin.
voor hi] heeft was by het in gebruik.
voor wade, dat als wou uitgesproken wordt, zeide men wod. .1k wod,
Dit is to verklaren uit den ouden vorm wold, met wegwerping der
tongletter.
Daarenboven zijn er vele bijzonderheden in het Dude Amsterdamscbe dialekt, die nog bijna aan geheel Holland eigen zijn, als bet weglaten der N
in bet Meervoud, het niet onderscheiden der geslacbten, bet zeggen van
an, as, aer voor aan, als, ander,, van me voor men, van nuw voor
71104W bet gebruik van ik hen, ik zel, gy zelt voor ik kan, ik zal, gij
zult enz. Maar dit alles is bekend.

li

82
Het bier geleverde is alleen uit het blijspel van HOOFT geput. Zeker,
het zou nit andere kluchten nog aanmerkelijk vertneerderd kunnen worden, rnaar daarvoor was bier de plaats niet. Tot verstand van den Wa-renar is het bovenstaande meer dan voldoende. 1k kan ecbter niet nalaten hierbij aan te merken, dat niet al bet genoemde in het stuk zelve overal
getrouwelijk in acht genomen is. Op zeer vele plaatsen komen daarin ook
de vormen van bet gewone spraakgebruik voor,, en het was niet te bepalen, in hoeverre HOOFT bet een of het ander gevolgd wade hebben.
hob mij daarin derbalve geheel aan de uitgave van BR ANDT gehouden, zonder er, even als in de spelling, eene volstrekte eenparigheid in te brengen.

Warenar. Even als RIJKERT RITSERT en LEKKER beteekenende names
zijn, zoo is het ook die van den hoordpersoon, die, met zinspeling op
's mans dwaasbeid, uit den gewonen Hollandscben naam WARNAR gevormd
is. flooFT getuigt dit zelf, als bij der MILDHEID deze woorden in den
mond legt (bl. 4):

De Welke (de pot) by bewaert, oft by nar waer te clegen,
Dacron' beat by IVar'nctr tot zijn rechte naem gekregen.
waarom LEKKER dan ook te regt uitroept

51):

Wel magi' die War'nar zijn naem voeren, wat nar is dat!
Op dezen naam doelt ook waarschijnlijk VONDEL, Leettwendalers bl. 32,
waar hij dezelfde woordspeling, misschien wel eene dubbele, bezigt:
En boudt gby, darner, rock dit kluwen in de war:
Zoo gaf men u te recht den naem van Warenar.
In de spelling van dezen naam blijven de uitgaven zich niet gelijk. Zij
bebben doorgaans op den titel en op de lijst der personen WARE-NAR , in
het stuk zelve daarentegen bestendig WARNAR. Om deze ongelijkmatigbeid
weg te nemen, en zoowel den oorspronkelijken naam als de zinspeling te
behouden, beb ik den middelweg gekozen en, in navolging der uitgave
E, WARENAR gescbreven.
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Onder de lijst der personen heb ik aangeteekend, dat bet tooncel van
het stuk te Amsterdam in de Nes voor bet huis van WARENAR speelt. Het
zal misschien bevreemding wekken, dat HOOFT de handeling op de openbare straat, en niet, zoo als wij tegenwoordig gewoon zijn, binnen 's huis
heeft doen voorvallen. Hij volgde hierin de gebruiken en den geest van
zijneu tijd. In meest alle oude Vaderlandsche blij- en kluchtspelen toch
worth de handeling, als op straat geschiedende, voorgesteld. En dit was
geene grillige verkiezing der tooneeldiebters , maar eene getrouwe afbeelding van de toenmalige levenswijze en den staat der maatschappij. De
banden der burgerlijke betrekkingen waren destijds door de inrigtingen
der gilden, schuttersgenootschappen en soortgelijkc vereenigingen naauwer,
de onderlinge bekendheid der stadgenooten algemeener, de verkeering met
de medeburgers veelvuldiger en gemeenzamer. Men leefde meer in het
openbaar, dan huiselijk, meer voor, dan in de woningen. De huizen
waren meestal somber, bekrompen en van weinige geriefelijkheden van
binnen voorzien, maar van buiten met breede stoepen, zitbanken en luifels betimmerd, en die stoepen waren, vooral bij lieden van den middelen geringeren stand, bijkans de drukst bezochte vertrekken voor "het huisgezia. Bij de mindere veiligheid en de gebrekkiger inrigting van het burgerlijk bestuur hadden ook de buren elkanders hulp gedurig noodig,
waardoor men met dezen gewoonlijk op eenen vertrouwelijken voet verkeerde en de straten niet enkel als openbare we en, maar ook als de natuurlijke plaatsen voor vele zamenkomsten en bandelingen der bewoners
van de bijgelegen huizen beschouwde. In bet geheel is dit meer openbare leven een karaktertrek der vroegere tijden. Bekend is bet, hoe sterk
die bij de oude Grieken en Romeinen werkte en hoe gewigtigen invloed
dit op hunnen maatschappelijken en zedelijken toestand zoowel, als op
hunne staatkundige betrekkingen geoefend heeft. Die invloed is ook bij
ooze voorouders niet voorbij te zien en menige bijzonderheid is daaruit
alleen te verklaren. Later, nadat men zich, als een noodzakelijk gevolg
der verfijnde beschaving, meer in den eenen kring van bet huisgezin teruggetrokken had, zijn nit deze veranderde levenswijze andere betrekkingen,
andere beschouwingen voortgevloeid. Huiselijk geluk is bet groote doel
der zamenleving geworden, huiselijke pligten zijn in waarde gestegen, en
de maatschappij, meer dan vroeger in afzonderlijke Wang-en gesplitst, heeft
in vele opzigten een veranderd aanzien gekregen. In hoeverre dit ten
voordeele van bet volkskarakter en volksgeluk gewerkt heeft, waag ik
niet te beslissen, maar ik geloof dat de beantwoording dezer vraag, te
G
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weten : welke de invloed zij van bet tneer openbaar of buiselijk leven op
den toestand eencr uatie, bijzonder met betrekking op ons Vaderland, een
opzettelijk onderzoek overwaardig zou zijn.

V0011,11EDE.
Bl. 3 reg. 1. lngeboren. Een woord, dat zijne beteekenis op het
voorhoofd diaagt en in dien zin oudtijds overstond tegen intogheling d. i.
inquilinus , welke naam in SPIEGHELS Hertspieghel eenige malen voorkomt.
Het eerste leest men ook bij BREDERO (uitg. van 1638, 4t°.), Klucht van de hoe
bl. 2:
Ick beb een reys gehoord, datter te Lacedemonien een Wet was,
Dieder trouwen om beters wille toegbeset was,
Om baer Ingeboren voorsicbtich en wijs te maken.
Bl. 3 reg. 3. Met heir kroon enz. Het wapen der stad. Amsterdam,
bestaande uit drie staande palen, de twee ter wederzijde rood, de mid-.
delste mart, en deze laatste met drie zilveren S t. ANDRIEs-kruisen versierd,
schijnt voor den jare 1282 aan de stad gescbonken te zijn door JAN VAN
PERSYN, Heer van \Vaterland en destijds ook van Amsterdam. Later, namelijk bij Priviiegie den 41 Februarij 1489 te Schiedam gegeven, hebben
MAXIMILIAAN en PHILIPS aan de stad bet re fit geschonken om ten eeuwigen
dage de Roomseb-koninkiijke kroon boven Naar wapen te voeren, en zulks
ter belooning van de treffelijke diensten, bun door de burgerij bewezen.
Uitvoeriger betigten hieromtrent kan men vinden bij WAGENAAR, Beschr. van
Amst. D. II bl. 378, en over den oorsprong en oudsten vorm van bet be.doelde wapen, aldaar D. X IA. 35 vlgg.
Bl. 3 reg. 6. Ruimschottelde d. mild of ook wel overdadig , verkwistend. HOOFT vertaalt de woorden van TACITUS copiosa et mollis vita
door een ruimschootelt en zacht leeven (Jaarb. bl. 226). De denkbeelden
toch van riikelliAen overvloed en overdaad hangen naauw te zamen. In
den laatsten zin komt bet woord ook voor bij BREDERO, Klucht van de Roe
131„ 8:
Keen seEer ick prijs Met, datmen 't geld rurmscbottelt verslempt,,
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Moortje bI. 77:
'T son meer als wonder zijn dattnen alsulcken Man,
Die soo ruyrnschottelt is, niet souden halen an.

s.

COSTER , Rycke-man

(1621) H. 14:

Docht ick dat leckerny soo groot was van gbewelt,
Dat sy den spaar'gen maackt ruynz-schottel met haar gbeIt?

Lichte Wigger (1617) aan bet slot van den Inhout:
0 zy beraetslagen om weder een anderen deur-slag ofte ruym-schzatel met

G. C. VAN SANTEN,

veel goeds to gaen soecken om dat te verminderen end' op te helpen."
In het Uitl. Woordenb. op HOOFT leest men deze verklaring: )) die ruime
schotels heeft of geeft," en bij WEILAND : D iemand, die steeds uit ruime
schotels eet, en dus onnoodige kosten maakt, een verkwister." Ik geef
eater in bedenking, of niet het woord oorspronkelijk ruinzschotel zij, als
gewijzigde vorm van ruirnschotig , zoo als verstandel en vernytel voor
Perstandig en vernytig bekend zijn. Ruimschotig zal dan tot ruimschoots
behooren en even als dit afkomen van school d. i. het touw, waarmede de
schipper het zeil aanhaalt en viert. Ruimschoots toch is eigenlijk van een
schip gezegd, dat met ruim gevierden schoot voor den wind of zeilt, en
het ruimschoots zeilen is derhalve de voordeeligste stelling, die een vaartuig genieten kan.
Het gemeen beeft dan in het woord ruimschotel , als in honderd anderen, eene aardigheid gezocht, door er bij aan schotels to denken, en op
dien grond, mar de platte volksuitspraak van schotel, bet woord voorbedachtelijk in ruimschottelt bedorven, met de T tot steun der uitspraak.
Bl. 3 reg. 7. Vitt. Dit woord, dat met bet Lat. vilis , het Gr. (pccaos,
bet Eng. foul, ons vui 1, fielt en anderen naauw verwant is, drukt eigenlijk iemand van een laag, verachtelijk karakter uit, maar is door het gebruik bepaaldelijk op den vrek of gierigaard toegepast. HOOFT bezigt
het ook elders in dit stuk, als N. 53:
En noemen me vitt,
Hont, gierigert, vrek.
Bl. 3 reg. 4 I. Gewout d. i. magt , in welken zin bet woord bij ooze
oude schrijvers zeer gewoon is. Het is in den grond niet anders dan geweld (gewold, gewoud), dat ook zelf eertijds alleen magi aanduidde,
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zonder cenig denkbeeld van hevigheid. Zoo leest men 0. a. dikwijls:
Geweldige God! Zie de Aant. van den Hoogl. SIEGENBEEK op MAERLANTS
IVapene Mart/pi C. 63 (N. w. d. M. v. N. Lk. III 2) IL 214, en vergelijk over gewoud en gewouden d. i. met kracht ten uitvoer brengen, de
Aantt. van denzelfden t. a. pl. hi. 465 en iii den Alg. Konst- en Letterbode van 2 Aug. 4839 bl. 75.
Bl. 3 reg. 17. Kippen is verwant aan het Lat. capere , ons kapen en
beteekent nemen, wegnemen. Zoo zegt HOOFT in een zijner Brieven bl.
326: D Ik zie Duel dat my myn onkunde te wydt heeft doen verwerpen
den bouten burg in de lucht gebangen, om de verweerders van den wal
te kippen. " En desgelijks leest men eenige malen bij hem gekipt van den
lweghel d. i. door een kogel getroffen. B. v. Nederl. list. bl. 132 en
317. Het woord is nog overig in ons zatkippen.
Bl.

4 reg. 2. Slippen d. i. ontslippen , weg Taken. Zie mi..

Bl. 4 reg. 3. Daer nae sloegh hem de moort. Zie later bij bl. 19
reg. 8.
131. 4 reg. 5. an wel op te smeeren. De zin is: n zij n e inkomsten waren
er niet naar, om er rijkelijk en overdadig op te level). " Smeeren, bij ML.
helluari, was vroeger in den zin van sloven, brassen gebruikelijk, als
bij s. COSTER , Spel van Tiishen van der Schilden (1613) bl. 29:
Soo

mogben wy lustich aen 't bancketeren en smeeren blyven.

en zoo in De Pots van Kees Krollen, Hartogh van Pierlepom (4649) bl. 6:
Laet ons als heeren,
Mijn liefje lief, lustich sijn en smeeren.
en bij P. GODEWYCK, Witte-broots kinderen of Bedorve Tongelingen (1641)
hi. 13:
Hoe heb ick doen gesmult,
Gebanckt, geschranst, gesmeert , mijn buykje op-gevult.
en aldaar bl. 4 1 , 3o enz.
131. 4 reg. fo. Stede d. i. stad , plaats.
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Bl.

4 reg. 17. Klaren is eigenlijk klaar of schoon maken. Lie VAN

HASSELT op JUL. Maar vervolgens ook zuiveren, afdoen, in orde brengen , waarover zie 't Uitl. Woorclenb. op HOOFT. Het is bier eene

woordspeling met den naam van des gierigaards dochter, die
heette.

1,LAARTSE

BL 4 reg. 1 9 . En weet niet by wien te vernzoen. De zin is: m zij weet
niet te vermoeden bij wien, d. bij wien zij zwanger is." Want zij had
den vermomden RITSERT niet herkend, blijkens zijn eigen verhaal, bl. 48.

4

reg. 20. Beviinen. Vijnen voor vinden was, even als bijnen
voor binden enz., oudtijds zeer algemeen, niet alleen in de kluchten, maar
zelfs bij de beste dichters. Het had den vollen u- klank, blijkens bet
rijm op schijnen en andere dergelijken.
Bl.

Bl. 4 reg. 2 2. Vertnogen. In sommige uitgaven niogliencle, dat hetzelfde beteekent. De vorm vermogen is nu verouderd, maar was vroeger in den zin van magtig , vermogencl in gebruik. HOOFT Henrik de
Groote bl. 7 : Dzicb stijvende met vrundschap van Ve771208C perzonen."
BREDERO Moortje IA. 2 1 :
0 uytgbenomen beeldt! met wat vernzoghen krachten
Soo wentelt, weldt en woelt u schoonheyt mijn gedachten.

en aldaar bl. 48. Men zie nog eenige voorbeelden aangehaald in 't
Uitl. TVoordenb. op HOOFT.

benzin, in welken zin piVen oorspronkelijk
Bl. 5 reg. 2. Vry d.
gold, als nog in het tegenwoordig deelwoord vriencl (vri-end) zigtbaar is.
Bl. 5 reg. 4. Mijn hart kan daerom enz. Daarom in den zin van
echter,, toch is in dergelijke woordschikking nog in gebruik.
Bl. 5 reg. 5. Beyen d.

beiden, toeven.

Bl. 5 reg. 18. Sles , dat ook op hi. 9 voorkomt, is eene bedorvene
uitspraak van sleeks of slechts, zoo als in andere uitgaven staat.
Bl. 5 reg. 2 5. T. Van het werkwoord tyen of tiigen (a teeg ,ben ge-
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tegen of getogen) d. i. vertrekken. Vandaar nog betien voor begaan,
zijn gang gaan, als men b. v. zegt: )) laat hem maar betien."

Bl. 5 reg. 27. Pottery. Over het gebruik van dit woord verontschuldigt zieb de diebter, door cr bij to voegen:
Zoo gy 't meught veelen,
Spraekmakende gemeent'.
Hij doet dit echter niet, omdat bet een nieuw woord is, dat hij bezigt, maar omdat bij een bekend woord in eene geheel vreemde beteekenis neemt. Potter namelijk in den zin van hoef , schebn, was reeds toen
gebruikelijk, alsmede het daarvan afgeleide pottely d. i. schelmerij ,
schelmstuk (zie b. v. BREDERO, Schyn-heylich bl. 5o, 57), maar HOOT
brengt het met pot in verband en verstaat er dus als 't ware de Huck
van den pot door, in welken zin bet ongeboord was.
Bl. 6 reg. 8. Hoofdeloze praetjens d. i. praatjes zonder regtstreeksche
bedoeling van een bepaald persoon, maar zoo maar los weg gesproken.
••••■-.....11............

EERSTE BEDRIJ F.
EERSTE TOONEEL.

Bl. 7 reg. 2. Zy wroet enz. Het is bet Plautinische:

Circumspectatrix cum oculis emissitiis.
De vrek namelijk, steeds vol bezorgdbeid over zijn geheimen schat,
zag elkeen met wantrouwen aan, uit vrees of men er sours ook op loerde.
Bl. 7 reg. 6. Fliegen Pangen. Gewone, dock platte spreekwijze
v oor slab en Icrligen. Zoo zegt BREDERO, _Moortje bl. 73 :

Hout den smoel toe, of jou backus sal vlieghen vanghen.
cu L VAN ARP, Klucht van Claes Klick (164o) bl. 3:

En sonic, 't niet en doet, ie backus sal rlicgen rangeiz.
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Volgens de verklaring van WOMAN en BILDERDIJK is deze uitdrukking
ontleend van de zoogenaamde vliegenklappen. Men bestreek namelijk een
plankje met bonig of stroop , de vliegen kleefden daaraan vast en werden dan door een ander plankje, dat op bet eerste als eene klep toesloeg,
getroffen. Overdragtelijk vergeleek men dan bet menschengelaat bij dezen
vliegenvanger, die als 't ware gedurig slagen kreeg.
Bl. 7 reg.
gebruik.

12.

Banken d. i. vertoeven, verbliiven. Nog heden in

Bl. 7 reg. 14. .Ranken. >)Rancke , fallacia, astutia, Bolus." Km.
Het is van bet werkwoord ranken, dat ombuigen beteekende en waartoe
ons 5. nw. rank en bet Fr. branche bebooren. Eigenlijk is het dus eene
buiging of wending, eene kromme, slinksche bandelwijze, een listige
streek. In dien zin was het woord oudtijds zeer gemeen. Men zie de
voorbeelden Hit HOOFT in bet Uitl. Woordenb. — J. VAN PAFFENRODE ,
llopman Ulrich (Gedichten, 8 ste druk, 1 6 8 3) bl. 1 2 8 :
Jy luy bebt ulespigels ranken.
CATS,

Spiegel van den ouden en nieuwen tydt (uitg. in 8 v0) bl. 183:
1k zag er jongens, vreemt gekleet,
Tot slimme ranken uitgereet.

— Silme- en Minne-.Beelden bl. 39:
Dat zyn streken, dat zyn ranken,
Die in Princenhoven wanken.
Self-stryt bl. 18:
Gebruykt to geener tyt u knegt tot quade ranken.
en anderen elders. Ook behoort hiertoe bet Adj. rank, dat men leest bij
BREDERO , Lucelle bl. 5o:
Het wissel-waelbaer lot des rancken avontuurs.
d. i. de bedriegelijke Fortuin, die vol looze streken is.
Bl. 8 reg. 5. Preutelen, thans pruttelen, is eigenlijk mompelen of
binnen 's monds morren, en schijnt ontleend to zijn van het geluid van
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kokend en opborrelend water. Het bangt ten naauwste zamen met pratelen (freq. van prates} en prevelen. Zie voorts DE JAGER Over de werkwoorden van herhaling en during bl. 58.
Bl. 8. reg. 9. Nikkei.. De Nikker is eene in het oude bijgeloof overbekende soort van watergeest, zwart van kleur, en den menschen vijandig. Volgens een zeer gewonen overgang is zijn naam eerst op een boozen geest in het algemeen, daarna bepaaldelijk op den Duivel toegepast.
Over bet schrijven van dien naam verscbillen de meeningen, dock ten onregte. Sommigen namelijk schrijven ikker,, en zeggen dat de letter N door
misverstand van bet bepalende lidwoord op den naam zelven is °vergebragt, als in vele andere woorden, b. v. de noom, de nelleboog , de neglentier in plaats van den oom enz. lkker leidt men dan of van een werkwoord ichten, dat pijnigen, kwellen beteekend zal hebben (aldus BILD.
Ferh. bl. 208 en Aantt. op 1100FT bl. 9 6.) Maar bet tegendeel blijkt uit
de onderzoekingen van den grooten JACOB GRIMM in zijne Deutsche Mythologie bl. 275 vlg. Daar leeren wij, dat onze Nikker overeenstemt
met den oud-Noordschen 1Vikr, insgelijks een watergeest, en die in bet
Deensch en Zweedsch nog als ntl en niik bekend is. Oorspronkelijk was
het in de Noordsche Godenleer een naam van Odin zelven, die in de
Edda's als Nikarr en Hnikarr voorkomt en wel bepaaldelijk daar, waar
bij als zeegod, als de woede der golven beteugelende optreedt. Ook de
Engelscben bebben de N behouden, wanneer zij den Duivel, met gelijken
overgang als bij ons heeft plaats gehad, the old Nick noemen.
De echte, ware scbrijfvvze is derbalve Nikker en bet wegvallen der N
aan misbruik to wijten. Deze weglating is echter niet ongewoon, altbans
men weet, dat zij ook in bet woord adder heeft plaats gehad, dat oorspronkelijk sadder was. En wij zullen er in de volgende aanteekening
een tweede voorbeeld van zien.
Men vergelijke voorts over de Nikkers en wat tot hen beboort, de belangrijke verhandeling van den Heer A. NIERMEYER Over het Booze Wezen
M. 16 vlgg. en bet stukje van Prof. c. P. SERRURE in bet Kunst- en Letterblad, 1842, bl. 41 vlgg.
Ook kan men omtrent de wijze, waarop zij oudtijds door bet bijgeloof bezworen werden, het een en ander vinden in de klucht van Claas
Kloet door C. BIESKENS (1619) s° deel.
131. 8 reg.

Avager, ook wel aveger, aviger en avegaar gespeld,
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is eene groote boor, bij de scbeepstimmerlieden en ander werkvolk gebruikelijk om dikke planken of balken door te boren. Nog heden is het
woord in dezen zin bij de arbeidsklasse bekend en wordt, met den toon
op de laatste lettergreep, avegaar uitgesproken. Het Groningsch dialekt
voegt er de aspiratie voor en zegt havegaar. Het werktuig, dat men
tlians met dezen naam aanduidt, komt in gedaante nog volmaakt overeen
met de oude afbeelding, die men er van aantreft in FOEMER VISSCHERS
Zinnepoppen, Se-flock I no. 29.
Over den oorsprong van het woord heeft BILDERDIJK twee gissingen.
Hij zegt namelijk: Avegaar, eigenlijk aaf-egger d. verkeerde egger.
Zoo het eater bet Spaansche aviador niet is, aldaar soort van boor, van
aviar,, weg openen." De tweede afleiding worth door den hoogen ouderdom des woords tegengesproken, en dat ook de eerste meer vernuftig
dan waar is, mope uit het volgende blijken.
Er beeft namelijk met avegaar hetzelfde plaats gehad, wat wij straks
van adder opmerkten, te weten dat de oude oorspronkelijke aanvangsletter N door bet gebruik is weggevallen. De ware vorm van het woord is
navegaer (bij KIL. ook nog nevigher), gelijk wij leeren uit bet werk van
Broeder CHEERAERT over de Natuurkunde des heelals, Leidsche HS. f. 2 v. c. :
Boort zere een navegaers gat,
Uwen vingher steket dan int gat,
GM zult daer inne vinden beet
Eft ontsteken ghereet.
Dit wordt ook bevestigd door bet Angelsaksiscb, dat in denzelfden zin

nafogar en navegar heeft. En deze vorm doet ons de afleiding als van zelve
aan de hand. Gar toch beteekent in bet A. S. een scherpgepunt lizer,
en lieeft als zoodanig met ateon d. werpen zarnengesteld, bet woord
ategar d. werpspiets doen ontstaan (zie bij nu CANGE en vergelijk het woord
egger d. aalsteker). Nafa s ons naaf of nave, is bet holle middenblok
van een rad, waarin de spaken te zamen komen, en waardoor de as henengaat. Het draagt zijn naam eigenlijk van die Nolte of opening, die er
bet wezen van uitmaakt en levert dus, met gar zamengesteld, de beteekenis op van hol-ijzer,, of liever van een scherpgepunt ijzer, om eene
Nolte of opening uit te boren. Toen nu eenmaal de N was weggevallen,
zijn allengs de verschillende vormen avager , aveger, eveger (zie bij KIL.)
ontstaan, en is eindelijk uit bet laatste bij zamentrekking egger gesproten,
even als in bet Engelsch het woord op gclijke wijze tot auger geworden
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is. Egger is dus volmaakt betzelfde als avegaar, waaruit vooreerst blijkt
dat in bet laatste het woord aaf niet schuilt (waarom ZOu een avegaar
ook eene verkeerde boor moeten zijn?) en ten anderen dat men bet woord
egger verkeerdelijk heeft bijgebragt, om de scherpe, snijdende kracht
van het thema eg te bewijzen (Taalk. Mag. IV 103).
Bl. 8 reg. 12. Hals en buik. Het ligchaamsdeel, dat wij nu buik
noemen, heette oudtijds balg , en de bulk was in wijdere beteekenis datgene, wat nu den naam van romp draagt. Zie daarover HUYDEC. op STOKE
D. III bl. 469 vlg. alsmede de Aant. op zijne Proem D. II bl. 443. De
bedreiging, die de vrek in dit vers aan REYM doet, zou men thans aldus
uitdrukken: )) ik leg je een tang tusschen hals en nek."
Bl. 8 reg. 13. Op ien terige huik. De huik, de gewone dragt der
vrouwen in de zeventiende eeuw, was een lange mantel of opperkleed,
van boven in eene ronde kap eindigende, en waarmede men bet geheele
ligchaam, bet hoofd niet uitgezonderd, bedekte om de kleederen daaronder voor den regen te beschutten. Zeker, indien zulk eene met teer of
pek besmeerd was, zou het diertje, dat WARENAR noemt, er niet zeer
spoedig op kunnen voortgaan.
Bl. 8 reg. 14. Bet. Oude vorm van beter, maar bier in den zin
van meer. De meening is: nailer hierheen!
Bl. 8 reg. 21. Argh d. i. slim , listig. Zie

KIL.

Bl. 8 reg. 2 4 . De Droes. Bekende benaming van den Duivel, op
wien zij eater eerst later is overgebragt. Want oorspronkelijk was bet
een reuzengeslacht in de Noordsche Godenleer, dat den naam van 7hursen
droeg, waaruit naderhand, met bekende letterverwisseling, de vormen
Tars, Durs, Dros, Druse, Droes ontstaan zijn, alien als namen van
reuzen. Doch later, toen het voorvaderlijke godenstelsel voor bet Christendom plaats maakte, is de naam Droes, even als zoovele anderen, wel
bebouden gebleven, maar van beteekenis veranderd en op den Duivel
toegepast. Zie J. GRIMM, Deutsche Mythologie bl. 2 9 7 vlgg. en vergelijk
de aangehaaIde verhandeling van den beer NIEMEYER bl. 14 vlgg.
Men heeft ook, dock ten onregte, den Droes willen verklaren als eene
verbastering van DRITSUS , den bij de Germanen zoo gevreesden Romein-
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schen veldheer. Maar integendeel weet men uit SUETONIUS (Tib. c. 3),
dat DRusus zijn naam ontleende van den door hem verslagen vijandigen
bevelhebber, dien de Latijnen DR AUSUS noemden. Deze naam nu zal wel
niet anders zijn dan ons Droes en doelt waarschijnlijk op de reusachtige
gestalte, op bet forsche voorkomen van den held, gelijk dan ook Droes
bij KIL. nog alleen in den zin van gigas, Homo membris et mole miens,
opgeteekend is. lets, dat ook bevestigd wordt door bet oud-Hollandsche
woord druust , dat geweld, hevige kracht beteekende en waarvan drustig:
en droestig bij KIL. als violentus , impetuosus voorkomende. Zie HUYDEC.
op STOKE D. III bl. tto vlgg.
Bl. 8 reg. 2 1 . Temen. Een klanknabootsend woord, dat eigenlijk
langzaam en, als men zegt, lijinerig spreken aanduidt, en vandaar lastig
aanhouden, of liever hetgeen ons tegenwoordig spraakgebruik drenzen,
malen en zeuren noemt. Zie b. v. Allier bl. 13, 26, 36. Zoo leest men
o. a. ook bij s. COSTER, Tafelspel van een Quacksalver (1615) bl. 4:
Dat moetje doen sonder langh te temen.
En nog heden, wanneer iemand lastig en vervelend altijd over dezelfde
zaak spreekt, of iedereen met zijne klagten aan boord klampt, hoort men
wel eens zeggen: vbij is een regte teemkous."
Bl. 8 reg. 2 2. lk zorgh d. ik vrees. De denkbeelden van zorg en
vrees zijn zoo na aan elkander verwant, dat bet niet vreemd is, dikwijls
bet eene voor het andere gebruikt te vinden. In bezorgd zijn beeft men,
als bet ware, de vereeniging van beiden, en niet veel verschillend is de
wijziging van beteekenis, die bet Eng. sorrow als droefheid oplevert. Ook
de Latijnen bezigden bun curare voor metuere en cura voor zorg of smart.
Dezelfde overdragt is in onze taal reeds zeer oud, of liever zij ligt in den
card der zaak zelve. Althans zorg en zorgen voor vrees en vreezen
treft men reeds aan in den Reinaert de Vos (uitg. van WILLEMS) vs. 1 990
en 1378.
Bl. 8 reg. 22. tilt den nest nemen. De zin is: "zij zal mij nog eens
verschalken en ongelukkig maken." Deze spreekwijze, die in onze oude
kluchten meermalen voorkomt, is ontleend van bet plunderen der vogel.
nestjes, waarin de kinderen veel behagen scbepten,
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Bl. 9 reg. 4. Worm in de kop. Zinnebeeldige uitdrukking van gekrenkte hersenen. Het is eigenlijk eene ziekte der schapen, die zich door
teekenen van razernij openbaart, en vandaar op de menschelijke dwaasbeid overgebragt. Zoo leest men in denzelfden zin bij n. DE BRUYN-BEECK,
Klucht van de Fyaensche Reys (1649) bl. 1 2 :
Me dunckt dat jou de Bolwurrn quelt.
REYM zegt

bier derhalve hetzelfde, wat bij

PLAUTUS

aldus uitgedrukt is:

Nescio pol quae illunc hominem intemperiae tenent.
131. 9 reg. 8. anmekomen d. i. oingekomen. De zin is: ° nu is bet gedaan, geheel verloren !"
Bl. 9 reg. 43. Best dat ik me verhangh hier erg,ens in de Nes,

Aen een pastey-bakkers hack.
Namelijk aan een der haken, vvaaraan de pasteibakker zijn dood gevogelte uithing, waarom zij er zeer naïf bijvoegt:
Mijn tanden wateren, as ik denk watten kalkoen dat ik zou wezen.
Deze geestige overbrenging der woorden van PLAUTUS scbijnt in den tijd
van HOOFT en nog later zeer bebaagd te hebben. Althans wij vinden die
niet onduidelijk nagevolgd bij M. FOCKENS , Klucht pan de verliefde Grysert
(1659), waar een der personen zegt:
'K verbangme van ongedult aan een pastey-backers haak voor eenkalkoense haan.
Dat voor het overige de dichter zijnen pasteibakker in de Nes doet woven,
is niet toevalIig, want destijds had Amsterdam slechts eenen man in dat
vak, en deze was in de Nes woonachtig. Immers zoo berigt ons, zonderling genoeg, de toepassing der Xae predikatie van GALENUS ABRAHAMSz
over den Verloren Zoon. Zijne woorden zijn te opmerkelijk, om ze hier
niet aan te halen : DJ-a 't heugt my nog," zegt bij (bl. 4 o I der uitg. van
4707)," in de korte jaren die ik geleeft hebbe, dat men van de hedensdaagsche verweende lekkernyen niet wetende, de turkse boonen en dergelyke nu zeer gemeene spyzen, voor treiTelyke bruiloftskost opdischte.
Ja 't is nog geen zoo grooten getal van jaren verleden, en by gebeugenisse
van menschen, die, na my berigt is, nu onlangs nog geleeft hebben, en
misschien nog vele in 't leven zyn, dat bier in deze vermaarde stad in de
Nes niet meer als een Pasteibakker woonde , die nog, schoon alleen zynde
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in de geheele stad, daar mede niet genoeg te doen badde om behoorlyk
zyn nooddruft te winnen, maar moest 'er nog brood by bakken, om to
konnen bestaan. Men kome en bezie nu den toestand eens, en vergelyke
die by 't gene geweest is!" IVEogt welligt iemand in de Amsterdamsche
pasteibakkers-geschiedenis een bijzonder belang stellen, bij wete dat de
vermelde Aarts-meester in het vak den naam van PAUWELS droeg (zie BREDERO,
Spaanschen Brabander bl. 36).
TWEEDE TOONEEL.
Bl. 9 reg. 19. Fijntjens d. goed,

71700i

naar behooren. Het Eng.fine.

Bl. 9 reg. 25. Niet een kruis. Kruis is eigenlijk de regte zijde van
een penning, en beet aldus, omdat zij op vele oude munten met een kruis
gestempeld was. Vandaar kruis of count? Later ecbter is de beteekenis
bepaaldelijk toegepast op een klein koperen muntje van zeer geringe waarde.
Zoo bij BREDERO Klucht van de Koe bl. 11 :
Ick heb warachtigh gien gbeld, ick heb seker gien geld in buys,
Ja niet een Hollandsche duyt, gien fielder-penning, noch kruys.
en bij s.

COSTER, Spel

van Tiisken van der Schilden hi. 43:

Daer wil ick mee gaen, en beste'en een penning met een kruys.
Vandaar dan de spreekwijze niet een kruis voor niet het minste.
Bl. 9 reg. 27. Taeken d. nenzen, wegnemen, stelen. Het woord is
in bet Engelsche to take en het Deensche at tage nog overig, maar in
onze taal geheel verouderd. Eertijds echter was bet zeer gebruikelijk,
althans in de oude kluctten komt bet veelvuldige rnalen voor. Zie bier
eenige voorbeelden. In den regel, waarop de Klucht van Kees Louwen
door J. Z. BARON (1667) vervaardigd is, leest men:
Wie door de weereldt soeckt te raecken,
Moet wat Bedriegen, Liegen, Taecken.
en bij zelf verklaart dit bl. 8:
Mijn gelt quijt, mijn Martgelt quijt, 'k seg nod), 't is wel een vreemt taecken,
Of wel een diefachtig steelen.
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RAEDER() ,

Spaanschen Brabander bl. 4:
Soo langh tot dat sy hem sien rooven, steles, taken.

-

Klucht van de Koe M. 2:
So wat Dief of Fiel so bebendicb kon taaken,
Dattet niemant en sack, vernam, of werdt gewaer.

--

Roddrick ende Alphonsus bl. 24:
En plonderen woest daar Land en Luyd',
Ja taacken dat voor Vrye-buyt.

Zie ook van denzelfden Angeniet bl. 6 enz.
Ook komt het zamengestelde onttaken in den zin van ontnernen, ontrooven voor, als b. v. BREDERO , Roddrick ende Alphonsus bl. 49:
-Maar ghy die op 't meest vermaact,
Als ghy een ander 't zyn ontaact.
en behoort ook hiertoe bet ww. tekken, dat wij in denzelfden zin lezen
bij J. VAN PAFFENRODE, Sr. Filibert hi. 197:
C. 0 ouwen galg-diet, waer bebje dit nu werom getekt?
F. Ik sweerje 't is geld, dat ick selver heb by my gesteken.
Voor bet overige moet het woord gebragt worden tot de uitgebreide
klasse van woorden, die van den wortel ta, ta-en in den zin van aangrijpen afstammen. Vandaar bet Lat. tangere, ons tang, tand enz.,
waarover zie de Aant. van Dr. JONCKBLOET op VELTHEM B. III bl. 79.
Den oudsten vorm van den genoemden wortel treft men aan in bet Ho-.
rneriscbe: Kilatotp , r CI , 2T ie avow (Odyss. IX vs. 347). Men zie ook de
andere plaatsen en vergelijke BUTTIVIANN , Lexil. D. I bl. 164 en II 233.
Bl. 4 o reg. lo. Metter veegh. De wortel veeg of vaeg , waarover
in zijn beroemd werk (D. II M. 714 vlgg.) breedvoerig gebandeld lieeft, en die zich door vele talen wijd en zijd uitstrekt, drukt
eigenlijk blijcischap , levendige vroliikheid uit, en vandaar, met denzelfden
overgang als in bet Lat. laetus , well gheid of tierigen bloei. Zoo is de vaag
des leyens met anders dan de bloei, de kracht. En daar het denkbeeld
van blijdschap met dat van levendigheid, vlugbeid naauw verwant is,
zoo vcrklaart zicli hierdoor bet woord vaeg her of vegher, dat bij xm.
TEN KATE
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aidus vertaald worth: o act quidvis cum alacritate expediendum idoneus."
En buiten twijfel behoort biertoe ook de spreekwijze wetter veeg of met
een veeg, d. wakker,, plug, spoedig. Deze betcekenis toch straalt
duidelijk door in de volgende plaats van s. COSTER , Klucht van Teetavis
den Boer (1621) IA. 41:
J. S. Je moet me terstont gaen waken een Lietje.
R. Mit een veegh, segbt maer hoe.
en zoo leest men bij denzelfden, Spel van Tiisken van der Schilden bl. 12:
IC mach mijn vrou wel gaen seggen, datse seelen laet halen met een peed:.
J. VAN PAFFENRODE ,

Sr. Filibert bl. 176:

Ik sal dan de wand flus wel eens binnen sien to krijgen met een veeg.
vos, Klucht van Gene (Gedichten,

1726

D. II) M.

220:

Rust jy jou hooft, men vaar, et zel nou met ien veeg lukken.
Zie ook

HOOFT

Nederl. Hist. H. 272 enz.

Ill. 1 0 reg. 14. Leur of lettren, ook leurerij d. bezczeling, nietigheld , bier in den zin, waarin wij thans gesnor zouden zeggen. Het
woord is met lor, lane en anderen verwant en komt in de oude kluchter
ontelbare malen voor.
Bl. lo reg. 16. By gans door! d. bij Gods dood! hetgeen de Franschen Mort-Dieu! zeggen. Gans toch is voorbedaddelijk uit Gods bedorven. En zulk eene verbastering hebben de meeste vloeken en uitroepen, die in onze oude kluchten zoo veelvuldig zijn , ondergaan. De reden is klaar. Want de onbedachte vloeker wil den schijn van zonde afweren, als hem heilige namen in den mond komen, en daarom verdraait en
verwringt bij die, dat zij schier onkenbaar worden. Zoo is Jezus! Maria!
tot Jemini!, Bliksetn! tot Blikslager! geworden, en honderd anderen zijn
weer of min verbasterd. Zoo vindt men den naam des Duivels in de
vloeken doorgaans als Duiker (Fr. Diacre), Duizend, Dttister, Duiventer (Fr. Diantre) of Deksel, en dies van bet Opperwezen als Get, Gut,
Gort , Pots, Gans, Gansch enz. In bet blijspel van HOOFT komen onderscbeidene dergelijke uitroepen voor, die wij bier laten volgen, tevens met
bijvocging van bet een en ander nit anclere kluchtspelen. Men boucle
7
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daarbij in het oog, dat met den naam van God niet altijd bet Opperwezen , maar ook dikwijls de Zaligmaker bedoeld worth (vergelijk mijne Aant.
in het Taalk. Mag. IV 65 vlg.). De meesten dezer vloeken toch zien op
's Heilands lijden en sterven, velen ook op de eeredienst of andere heilige
zaken. Men begrijpt echter ligtelijk, dat de verklaring niet altijd gemakkelijk is, en dat men dikwijls tot stoute gissingen zijne toevlugt moet nemen, lets dat echter bij zoo verbasterde uitdrukkingen als deze volkomen
geoorloofd is.
In bet blijspel van HOOFT treft men de volgende aan:
Gans bloet I Met Gans doot I vereenigd komt bet ook bij BREDERO voor
als by Gans bloet Boot! en bij anderen is het weder omgezet in och

lieve bloet van Gansen.“
Gans duizent popelency I Bestaat uit Brie deelen, als God! Duivell
Pallende Ziekte! Popelency namelijk, ook popelezy (Eng. palsy)
gescbreven, is uit apoplexie verbasterd en komt in dien zin reeds
bij de schrijvers der 43 e Eeuw voor. Het zweren bij ziekten was
oudtijds zeer gewoon. Men beschouwde ze, en vooral de apoplexie, als eene straf des Hemels of als eene plaag van het Booze
Wezen. Bekend is de vloek bij de pokken.

Gans elementen!
Gans eleweeken! (by) d. i. by Gods heilige weke! namelijk de week voor
bet paaschfeest. Men vindt ook selleweke! en saleweke I waar de
sluitletter van Gans aan het volgende woord is vastgehecht, zoo
bet altbans niet als zalige week! verklaard moet worden. Elders
leest men weder Gansch weken! alleen, of wel vijf eleweken!
enz.
eele-ne..en-weecken!
b
Gans honden! (by) Waarschijnlijk by Gods genade! Ilonden zal dan uit
onde d. i. genade (van 't oude onnen) misvormd zijn. Zoo bet
niet misschien uit wonden verbasterd is. Nog is deze vloek later
op nieuw Gans hondert I geworden.
Gans Udders/ d. i. bij Gods gewiide kandelaren!
Gans lijden! Elders ook Gans saccarliden!
Gans zakherlijsjens ! d. i. bij Gods sacre calice! (bij den beiligen kelk
des Heeren!), of misschien uit Gans sakker lijden! verbasterd.
Men vindt dezen uitroep ook als Gans slysen!
1) Om plaats te winnen , heb ik de opgave der bewijsplaatsen voor al deze uitroepen
aehterwege gelaten. Ik verklaar mij Miter bereid , die , op gedane aanvrage , aan den
belangstellende mode te deelen.

99
Wij voegen bier nog eenigen uit andere bronnen bij:
Gansch bloemen!
Gansch bloemerhelten! Zie de Aant. op bl. 33 reg. 29.
Gans Droes! Over Droes als benarning van den Duivel zie hiervoor in de
Aant. op bl. 8 reg. 21.
Gans sulker elehaerten! Misschien Gods heilige quarten! ziende op den
quatertemper of de driedaagsche vaste in de Roomsche Kerk voor
de vier jaargetijden. Zoo zagen wij boven Gans eleweeken! voor
heilige weke ! Sulker is sakker, sacre, als dikwijls.
Gans elven! Uit bet oude bijgeloof, waarin de elven of alven als spoken
bekend zijn.
Gans Felten! d. i. God! St. Felten! Zie de Aant. op bl. 5 9 reg. 8.

Gans
Gans
Gans
Gans
Gans
Gans
Gans
Gans

Gans

Gans
Gans

Gans
Gans,

kraft! (by) Gans kruys! Gans macht! (by)
oortjes ! Misschien Gods woord! of wel oratio als kerkelijk gebed.
pokken ! d. i. God! pokken!
sackerloot! Misschien Gods sacra lotio! op den heiligen doop ziende.
Maar zie daarvan later in de Aant. op bylo (bl. 21 reg. 11).
sackerventen!
sackersinnen!
Verbasterd uit Gods (zeven) sacrenzenten!
seven sacken mit krenten !
sacker koeck en vygen! Elders Cants suyherde koeck en vgen!

1

Welligt ontleend van de lekkernijen, die men oudtijds op kerkelijke feestdagen onder bet yolk plagt rond te deelen, of ook wel
eenvoudig uit sacrementen verbasterd. Hoe dikwijls loch gebeurt
het, dat een vloek, eens misvormd, door nieuwe bijvoegsels nog
meer beladen wordt. Zoo, om met een voorbeeld te volstaan,
toen eens Gods onde in hondert verloopen was, zeiden weder anderen lionclerd vzytien! honderd en twins% I elm.
taerten! Ter verklaring van dezen uitroep, die bij GODEWYCK voorkomt, zal bet genoeg zijn te zeggen, dat het aldaar eon schooljongen is, die spreekt.
vicar.
vier! (by) d.
t,'iffilen Turcken ! De Turken treden bier op om den schrik, die
van hen uitging. Het petal viiftien is geheel willekeurig. Althans
mij is ook o hondert Turkenl voorgekomen.
vijfmenten! Deze uitroep is mij duister.
willige! ook Gans sakkerwilligen! of Gans elewillige! d. i. Gods

heilige will
7*
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Gans wonden Elders Pots wongt!
Gans wolven! lilt bet voorgaande misvorind.,
Gans wytien boercn! (br)
Gansch Britten
Deze alien zijn waarsebijnlijk loutere
Gala kievidi
seherts
Gans pluimen!
Gans strytenI
Gans stienen zonder pruimen
De meesten dezcr uitroepen komen insgelijks met Get, Gut en Coil voor,
betgeen onze verklaring van Gans bevestigt. Men heeft tocli dit woord
took als eene verminking van St. fans willen opvatten, dock ten onregte,
als uit de opgegevene lijst genoegzaam blijken kan. Overigens ware dit
onderwerp, de opgave en opbeldering onzer oude Vaderlandsche uitroepingen wet cene nadere bearbeidiug waardig. Het zou op vele bijzonderbeden een nicuw Licht verspreiden en vooral het oude bijgeloof onzer
natic racer bekend maken, gelijk reeds in sommige opzigten gebleken is
nit de proeve, daarvan door den Heer WILLEMS gegeven in de Nederduitcche Latcroefeningen bl. 218-230. Er is eater over bet gebecl nog
zeer weinig biertoe bijgedragen, en dit moge onze breedvoerigbeid in deze
aanteekening verontsebuldigen. Wij zullen in bet vervolg van dit werkje
nog gelegenbeid liebben cenige andere uitroepen kortelijk op te belderen.
Bl. lo reg. 22. boor haer brandt men hoornen. Spreekwoordelijk
gezegdc, waarvan de zin is: deze plaats (uw huis) staat bij de Fortuin
in een kwaden reuk, zij past wet op er niet dint bij te komen." Men
brandt er hoornen is zoo veel als: odie plaats is gevaarlijk, moet vermeden worden." J. VOS Klucht van Oene hi. 222:
Men brandt hier hoorens, ik kies et baazepadt.
j. Z. BARON ,

Klucht van Kees Louwen bl. 9:

Gut, Meester, packje voort, men brandt bier hoornen.
en evenzoo s. COSTER, Spel van Tiisken van der Schilden bl. 37 enz.
De verklaring van dit spreekwoord is in het Taalk. Mag. (III 48 5) zoo
volledig gegeven, dat het onnoodig is er lets bij te voegen. Wij verwijzen dus daarheen en vermelden alleen gemakshalve dat de boofdzakelijke
inhoud hierop nederkomt: Waar hoornen gebrand worden, verspreidt
zieb een zware reuk, die wel hoogstonaangenaam is. maar tocli aan dc
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gezondbeid geese schade toebrengt, ja die zelfs de lucht, met stmt .- of
peststof bezwangerd, vermag te zuiveren. Was er dus ergens eene besmetting te vreezen , dan wierp men snijdsels van boom in bet vuur, om
door deze berooking bet gevaar te ontkomen. En vandaar ons spreekwoord "waardoor men aanduidt , dat zulke plaatsen, door pest en ziekten
besmet, te vermijden zijn."
Bl. o reg. 2 3. Peep ! Hetzelfde als wind! oele ! struif! een vijg !
blaauwe bloemen ! Platte spreekwijzen , dock in onze oude kluchten zeer
gebruikelijk.
Bl. lo reg. 24. Aerzelingh d. achteruit , terug. Het werkwoord
aarzelen, dat trans alleen in den zin van dralen, in twijfel staan gebezigd wordt, had oudtijds de oorspronkeIijke beteekenis van teruggaan,
en kwam alzoo in afleiding volmaakt overeen met bet Franscbe rcculer. In
dezen zin komt bet bij vele scbrijvers, en zelfs reeds bij de oudsten, voor.
Zoo leest men in den Leeckenspiegliel (aangebaald in bet Instituut N°. 2
bl. 148):
Want die al te hogbe begaert,
Aerselt sulcstont acbterwaert.
Vanhier dan het tegenw. deelwoord aarzeling, als Adverbium gebruikty
in den zin van achteruit. B. v. BREDERO Griane bl. 4o :
Ick ben de oude Tydt, nochtans soo Wacker vlugh,
Myn aessem-rijcke loop keert aerilingh niet te rugby
Zic ook Sehyn-heylich bl. 58.
Breeder is dit een en ander ontvouwd en met voorbeelden opgehelderd in de
slant. op de nieuwe uitg. van HOOFTS Nederl. Hist. D. II bl. 2 58 en door
A. DE JAGER Werkw. van her& en during bl.
Bl. lo reg. 2 6. Middclstraet , trans de groote steencn gebeeten. Zoo
leest men ook bij BREDER 0 Moortje bl. 17:
Ja, docbt ik in mijn selfs, 't is leelijck dat se soo op middel-street staen.
reg. Deer zel men resolveren hoe men snit het Belt ;.;al vecien,

Of men ' t

de doelen verteeren zel,

of an Niels eminc,/,:e10.,
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Voor de verschillende overtredingen der ordonnantie op de Sebutterijen,
moesten door den schuldige geldboeten betaald worden. Een vijfde deel
van de opbrengst daarvan was ten voordeele der provoosten. Het overige
werd door de schutters onderling, met behoorlijke toestemming, verteerd,
o het zy," getuigt WAGENAAR , Beschr. van Arnst. D. XI bl. 425, D aan
eene jaarlyksche maaltyd, of aan een' zilveren lepel voor ieder schutter,
of aan beide." Dit laatste gebruik heeft lang stand gehouden en "dus
hadden," zegt BILDERDIJK op deze plaats, o de oude burgers lepels van
alle jaren sedert dat zy schutters-eed gedaan hadden, ieder met de letter
van het jaar dat zy uitgedeeld waren, gemerkt." Vergelijk ook J. LE
FRANCQ VAN BERKHEY , Nat. Hist. van Holland D. III bl. 1346.
Bl. 11 reg. 13. Feest is bier in den oorspronkelijken algemeeneren
zin van blijdschap , vreugde. De bedoeling van den vrek is: ^ zij groeten
mij zoo blij en zoo bartelijk, alsof zij van den schat wisten. " Deze
oude beteekenis van het woord feest doet zich ook voor in de volgende
plaats uit het Belg. Mus. D. II bl. 73:
Wad], hoe salech es de beeste
Die stereft met lichaeme ende met geeste!
Mocht is also, dies haddic feeste.
en zoo in het gedicht Pander drievoudichede bij Prof. MEIJER , Nalezingen
bl. 139:
Hem, die arme syn van glieest,
Leert hi blide syn;
Hi is in pines altoes feest.
d. i. oorzaak van verheuging.
DERDE TOONEEL.
Bl.

12

reg. 11.

Daer slae geluk toe,
En tot meerder zoetigheit , een heel pont vifgen!

Tot regt verstand van de aardigheid, die in deze woorden schuilt, vergelijke men de volgende verzen uit J. SWOLS Margrietje (1639) bl. 2 0:
Heer, wat bet Romen wel ehad verschiet van vryers;
Maer 't is daer, blauwter wat op 't vrijfsel van de scheen,
Men smeerter vyghen op, en beat de een tot gheen.
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Daar zien wij de vijgen als geneesmiddel voor de blaauwe scheen aanbevolen. Deze vruchten namelijk, die eene weekmakende en ontbindende
kracht bezitten, werden in de heelkunst uitwendig gebruikt om gezwellen,
builen en exteroogen te genezen. Men zie daarvan den Artz van J. A.
UNZER , D. III st. 2 bl. 224 en D. V st. 1 bl. 18 9 . Het was ingevolge
biervan, dat men in 't gemeene spraakgebruik aan dengenen, die zich eene
zoogenaamde blaauwe scheen gestooten had, het gebruik van vijgen als
geneesmiddel schertsende plagt aan te raden.
De meening van RIJKERT is dus deze : ))Daar sla geluk toe! maar weet,
zuster, dat ik, oude man, zoo vele blaauwtjes zal loopen, dat ik tot
berstel wel een geheel pond vijgen noodig zal hebben." Tot meerder
zoetigheit is geheel ironisch.
B]. 12 reg. 14. Schier of morgen. Bekend is bet woord sciere (vanAvaar schielijk voor schierliA, bij de ouden zeer gemeen in de beteekenis van spoedig. Het is in de spreekwijze schier of morgen nog een
tijd bewaard gebleven, toen het op zich zelve reeds verouderd was. De
zin Loch van deze woorden is eigenlijk weldra of morgen d. i. nu of morgen, zoo ecbter dat men op dit denkbeeld niet bepaaldelijk drukken moet,
maar het in het algemeen versta als weldra, te een of anderen tijd. Men
zie voorbeelden daarvan bij VAN HASSELT op Km. en in 't Uitl. Woordenb.
op HOOFT. Wij voegen er nog de twee volgende bij. S. COSTER , Spel
van Tiisken van der Schilden bl. 14:
Ist nu om een kley-ntjen, schier of morg hen Avast om een grootjen.
ROEMER VISSCHER,

Brabbeling II 20:

Nu helpt by timmeren en 't buys ree maecken;
En schier off marg,hen vallet hem te swaer.
Men zeide ook Mans of morgen, even als men nu nog wel Bens hoort

I avond of morgen.
Bl. 12 reg. 15. Lichtvaerdigh. Het woord is afkomstig van varen,
dat eertijds in den zin van handelen, zich gedragen gold. Zie mijne Aant.
in bet Taalk. Mag. IV 54 en vergelijk regtvaardig.
Bl. i 2 reg. 17. Mienje orn 't watt ? GEERTRUID antwoordt : jae ik,, in
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ernst, en zie daar de beteekenis der spreekwfjze

blijkt uit de woorden van

KOENRART

in

om 't wats , als duidelijk

I3REDEROOS MOOlitiC

M. 2 1 :

So 't Ritsert deedt om 't jocks, by salt wel doen om ' t wats.
H. TAKAMA,

Twat klugligs van Abram kom gaanewe

(1664) bl.

12 :

Vrijt by bier om wats of jokx?
3'.

s. Kum,' Malle Jan Tots boertige y ryery (1647) bl. 7:
Nou dan, Moer, ick Bader nae toe,
Dat kost om ' 1 wats, en 'k selder louter op an stooten.

d. i. o dat gaat er in ernst op af." Men zeide ook wel in ' t wats of
eenvoudig wats, als b. v. J. SWOL Constantinus (1637) bl. 34:
A. Uyt jocx, en dat om reden.
C. Al wasset oock in 't wats, ick binder mee te vreden.
1. Z. BARON,

Klucht van Kees Louwen bl. 8:
Chat's, met goe luy is goet doen te hebben.

Waarschijnlijk is deze spreekwijze aldus te verklaren, dat wat in den zin
van lets bier als zelfst. nw. in Adverbialen Genitivus sta, zoodat de zin
zij: oom bet hebben van wet of lets d. i. van eenige reden of oorzaak."
De straks aangehaalde plaats uit BREDERO bevestigt deze uitlegging. Daar
tea vinden wij de uitdrukking orn ' t jocks op volmaakt gelijke wijze
van bet zelfst. nw. jok gevormd. RIJKERT zegt dus eigenlijk: ospreekt
gij zoo Diet uit scherts, of hebt gij er waarlijk wat merle op het oog?"
Dezelfde verklaring onzer spreekwijze wordt ook (naar ik vermoed),
geopperd in het Ultl. Woordenb. op HOOFT , waar men leest: o Wats.
Zooveel als de zaak overgesteld tegen niets."
Bl. 12 reg. 31„ Stien veur mijn poot. Het is het Plautinische lapides loqueris.

Bl. 13 reg. 2. Sneven. Bit woord, trans alleen in de beteekenis van
gebruikelijk, is oorspronkelijk niets dan vallen, en in dien zin
bij de ouden zeer bekend. Het komt dus tegenwoordig, zoowel als zijn
frequentatief sneuvelen, volmaakt overeen met bet Lat. occidere. Zie
hicrover breedvoerig HUYDECOPER , Proeve D. III bl. 137 Ogg. en het
071-1k0772C72
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Vergelijk ook de Aant. van den Hoogl.
CLARISSE op MAERLANTS Helm. d. Heim. bl. 456 vlg. en A. DE JAGER,
Werkw. van herb. en during bl. 75 vlg.

Uitl. Woordenb. op

HOOFT.

Bl. 13 reg. fo. Bevoorwarende d. i. tot voorwaarde stellende, bedingende, p his legibus ," zoo als PLAUTUS heeft. In dezen zin komt bet
woord zoowel bij HOOFT (zie 't Uitl. Woordenb.) als bij andere schrijvers meermalen voor. BREDERO, Roddrick ende Alphonsus bl. 53:
'T sal my een glory zyn te volghen li ghebiedt:
Mits dat ick voor mijn dienst tot loon sal beverwaarden,
Dat ghy mijn droeve Ziel suit helpen vander Aarden.

Griane bl. 49:
Buyten de stede, by de hooghe steyle Linden,
Heb ick bevoorewaert den ander weer te vinden.
Bl. 13 reg. 44. Gy deunt 'er d. gij schertst, gij spot er mede.
Deunen in dezen zin is nog heden in Vlaanderen gebruikelijk en vroeger
ook bij de Hollandsche schrijvers. BREDERO, Lucelle bl. 64:
En op dat ghy niet waent,
Als dat ick met u duen, so gae ick u besweeren
Voor u maegschap en bloet, en voor dees vrorne Heeren.
VONDEL,

Gysbrecht van Aemstel bl.

29 :

W. 'K geloof gy deunt met my. D.

is errenst, en geen spel.

Hiertoe behoort bet woord deun als jok , scherts , of liever vermakelijke
klucht , dat men o. a. aantreft bij G. SEVERIN VAN CUILLA Klucht van
Pieter-Soetvleys (1632) bl. 2 :
Mer Moertje, watten deun, mer hoe versinje dat?
En zoo komen wij tot de verklaring der oudtijds bekende spreekwijze deun
met iemand hebben, dat is, wat de Franschen zeggen: s'amuser aux ddpens de quelqu' un. (Zie b. v. bij J. s. HOLM, Malle Jan Tots boertige
vryery bl. 6). De oorspronkelijke beteekenis toch van dean is vermaak
genoegen. Zoo lcest men b. v. bij J. VAN ARP , Klucht van Claes Flick bl. 12
Wat hadt de knecht een deun, en ick riep om gheen Scheyer.
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In welken zin bet woord ook nog bier en daar in Noord-Holland in gebruik is. Men zie voorts daarover en over den zamenhang met deunen
als klinken, weergabnen, bet doorwrocbte werk van TEN KATE D. II. bl.
617, alsmede de Taalkundige diannzerkingen van IJPEY en ACKERSDIJCK
bl. 19 vlg.
Bl. 13 reg. 18. Getroggelt d. i. afgebeden, door aanhoudende ver•
zoeken verkregen. Troggelen staat bier in den eigenlijken zin, namelijk
van bedelen, waarvan bet tegenwoordige aftroggelen slechts eene wijziging
is. Die oude en oorspronkelijke beteekenis doet zicb reeds voor in een
spreekwoord, vermeld bij Prof. MEIJER , Oude Nederl. Spreuken enz. M. 64:
vGetruggelt broot is guet voer die lazerie." En zoo leest men ook in
een oud regterlijk vonnis bij MATTHAEUS , De lure Gladii bl. 616: oDat by
gesonts licbaems gaen troggelen beeft opten buysman." Bekend is bet
woord troggelzak voor bedelzak.
BI. 13 reg. 1 9 . Temen en lemmen. Over temen hebben wij boven
(bij bl. 8 reg. 21) gesproken. Lemmen is nagenoeg betzelfde, te weten:

iemand door aanhoudend gesnap lastig vallen, gedurig aan de ooren
malen. Tot opheldering diene BREDERO, Lucelle bl. 39:
Ick soud' op heden nu niet smaken dese pijn,
Noch u ten tweede maal so moeyelijck niet zijn
Met mijn lastich gebedt te lemmen aan uw' ooren.
Zie voorts HOOFTS 1Vederl. .Hist. bl. 436. Ook werd bet in zacliteren zin
als pleljend smeeken of fleemen gebezigd, als bij HOOFT , Gedichten b1.161:
'T boefje quam als zy zich kemde,
Steelen dard' bet niet, maar lemde
Met een' bedelende stem.

Waarscbijnlijk is bet woord van bet Adj. lam gevormd, als zijnde bet:

met eene lamme , fleemende stem aanhouden.
Bl. 13 reg. 20. Plok, hetzelfde als pluk, is eigenlijk de daad van
plukken, maar bij uitbreiding het geplukte, het voordeel. Zie BILDERDIJKS
Geslachtlipt en WEILAND.
Bl. 13 reg. 24. Z.7 kan ryen en omzien. Spreekwijze van ervaren
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koetsiers ontleend, die de teugels met zoo vaste hand besturen, dat zij
onderwijl zonder gevaar kunnen omzien, of ook wel van ruiters, die
vast in den zadel zitten, als TUINMAN (Spreekw. I 83) wil. Het een is
in den grond van bet andere niet verschillend. Maar in alien gevalle is
deze uitdrukking spreekwoordelijk op eene knappe, handige vrouw toe-.
gepast, hoedanige men ook wel eene wakkere tas plagt te noemen. Men
zie hierboven bl. 71 reg. 13, en vergelijke de woorden der oude GEER...
TRUYT in BREDEROOS Moortje bl. 6o :
Och doe ick in mijn tijd was, doe was icker sulcken ien:
Ick was een meyt als een paert, ick kon ryen en omsien.
Ick had hangden an mijn lijf, en ick konse uyt de mou steken.
Deze woorden drukken de zaak even juist als krachtig uit.
Bl. 1 3 reg. 24. Die trijp. v Trip, d, i. bedriegster. Eigenlijk, knip
of val." Aldus BILDERDIJK , maar zonder eenig bewijs. Het is waar,
het woord trijp , dat als scheldnaam in onze oude kluchten zeer gemeen
is, komt op vele plaatsen in beteekenis het naast aan bedriegster, als
b. v. bij BREDERO , Schyn-heylich bl. 49:
Ick sech , fortuyn, dat ghy een trip zyt, heel loos en schrander.
en zoo dan ook alhier. Maar elders is bet ook veelvuldige malen zoo veel
als slet, snol of dergelijke verachtelijke woorden. Zoo althans was het
in de oudste tijden, wanneer de beteekenis zeker nog nader aan de oorspronkelijke getrouw was gebleven. In eene oude Sotte Boerde, medegedeeld door HOFFMANN V. F., flor. Belg. VI, leest men bl. 111 vs.18o:
Tfi der pelsen, tfi!
Ghi hebse ghecocht eenre ander tripe.
hetgeen dezelfde spreekster straks met deze woorden uitdrukt :
Gaefdise eener ander hoeren dan mi.

Tripe of trill, is dus een scbeldwoord, dat, even als zoo vele anderen, in
verschillende tijden verschillende toepassingen gehad heeft. Het is in den
grond een met trap in den zin van ingewand, gedarmte, voornamelijk van
dieren (zie KIL. en PLANTIJN) , dat nog in het Fransch en Engelsch overig
is. Indien men daarmede vergelijkt, wat KIL. van trijp-biya zegt, te
weten : o Saccus intestinorum, manduco, abdomen insaturabile," clan ge-
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voelt men ligt, hoe uit de grondbeteekenis van ingewand allengs die van
wellusteling, liederlijke, ontuchtige en verder van looze, valsche, bedriegellike gesproten is, bet laatste als gewoon attribuut van bet eerste genomen.
Bl. 13 reg. 3o. Quiks. Dat bet Adj. kwik of quick de beteekenis
heeft van levendig, plug, vrolijk, getuigt KIL. en is door HUYDEC. op STOKE
D. II bl. 556 aangetoond. Zoo zegt HOOFT, Gedichten hi. 17o:
'T jeugbelijk jaar, met zijn' vroolijke tyen,
Is recbtevoort op zijn quikste te vryen.
en vandaar in dezelfde beteekenis het afgeleide quiks of quiksch, als bij
BREDERO , Spaanschen Brabander bl. 3:
Mijn Moer die was een weeuw, die quicx en beet van bloedt was.
en aldaar bl. 38 :
Docb nou ick niet meer kan,
Nou brengh icker een deel quickse jongbe dieren an.
Het zelfst. nw. quiksheidt kornt voor in HOOFTS Brieven bl. 158.
Bl. 13 reg. 32. Hels vuer op een staien , zoo verbrandt ze haer Kant
niet. Te regt verklaart BILDERDIJK deze woorden aldus: ”Geweldige verwensching; maar die men, wanneer zy den mond roekloos ontviel, in
lachen veranderde door bet spottend toevoegsel, bier bygedaan.. "
Bl. 14 reg. 7. Slecht d. i. eenvoudig , gering, arm, oudtijds gewone
beteekenis des woords, vooral in de spreekwijze eenvoudig en slecht. In
Groningerland zegt men nog in dien zin slecht en onderscbeidt dit zorgvuldig van slecht als kwaad. De overgang tot deze latere beteekenis was
zeer gemakkelijk en volmaakt dezelfde, die met snood beeft plaats gebad,
dat vroeger insgelijks gering, onaanzienlijk, arm uitdrukte.
Bl. 14 reg. lo. Om zijn schulde ren. Ren staat bier voor renn' of
renne. Het rijm van schuldd ran op bidcgriz is dus wel eigenlijk niet
juist, maar dergelijke vrijbeden moet men in onze oude klucbten wel eens
meer voor lief nemen. Met schulde, volksuitspraak voor schulden, wordt
bier bet geld bedoeld, dat men in te vorderen heeft, terwiil bet thans alleen
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negatief gebezigd worth. D Aes mutuo datum vel acceptant, " creditant
zoowel als debitunz luidt bet bij KIL.
Bl. 14 reg. 12. Gevaer. Deze lezing schijnt mij de verkieselijkste
toe. Gevaert, zoo als in andere uitgaven staat, worth wel door KIL.
verklaard als reis actio , apparatus, maar sluit toch niet volkomen in
de meening van RIJKERT. Volgens den zamenhang moot de r beteekenis
zijn drukte, onrust. En hoe gemakkelijk die aan het woord gevaar eigen
geworden kan zijn, is ligtelijk op to maken. Men zegt namelijk van eene
rivier of ecnig ander water , dat onophoudelijk door allerlei schepen en
schuiten in alle rigtingen doorsneden wordt: daar is veel gevaar." Maar
bet is daar tevens druk, woclig, levendig, onrustig. De overgang is
dus lint, bet is alleen eene spreekwoordelijke toepassing. Elders trof ik
in denzelfden zin gewaar aan, dat waarsehijnlijk (zoo al de lezing goed
is) van gevaar niet verschilt. Het is bij J. S. KOLM, Matte Jan Tots
bocrtige vryery bl. 8:
Guts, vrijster, daer 's sulcken ,,Tecvaar voor de deur!
a.

drulte, opschudding en, bij kleine uitbreiding, leven, geraas.

d. zin, welgevallen of zinnigheid, als
Bl. 14 reg. 4.
men thans wel eons boertende zegt.
VIERDE TOONEEL.

Bl. 44 reg. 24. Lanspesaet. De gissing van BILDERDIJK over deze
benaming, alsof zij uit lancier-passador d. i. quasi Zander verbasterd
ware, wordt door de vergelijking van andere talon wedersproken. De Franschen zeggen, met weglating der L, die zij uit misverstand als bun bepalend lidwoord beschouwden, Anspessade, de Engelschen Lancepesade,
de Italianen Lanciaspezzata. En zie daar den oorspronkelijken vorm.
Want de naam bestaat, volgens eenparig getuigenis der beste etymologen,
uit de Italiaansche woorden lancia spezzata d. gebroken of geknotte
lans. Eigenlijk toch bestempelde men met deze benaming een krijgsman,
die van de ruiterij tot bet voetvolk was overgegaan , en dus zijne eervolle ruiterslans had verloren, hetgeen men zinnebeeldig als eene verbreking voorstelde. Wij vinden er bet volgende van bij JAULT in zijne Aant. op
C'etoit autrefois tin Gendarme
MENACES Woordenb. op Ancespessade:
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ou cavalier demonte, qui n'ayant plus moyen de servir dans la Gendarmerie, demandoit une place honorable dans 1 ' Infanterie, oit on le faisoit
servir avec quelque distinction de page, ou de service au-dessus des
simples fantassins, mais au-dessous des officiers. " Men zie voorts tot
breeder betoog MENAGE zelven t. a. pl. Een Lanspesaat is dus de laagste
onderofficier, op wien onmiddellijk de corporaal volgt. En in dien zin
wordt het woord zoowel in de vermelde vreemde talen gebezigd, als ook
vroeger bij ons, blijkens de Amsterdamsche keuren op de Schutterijen bij
COMMELIN Beschr. van Amst. bl. 82f, 822 en elders, waarbij wij nog
ten bewijze aanvoeren het getuige van bet Groot-Placaetboek D. V H. 173,
waar in eene opgave van krijgsonkosten de Landtspassaat tusschen den
corporaal en den tamboer geplaatst is.
Bl. 15 reg. 7. Zorgh ik d. vrees

Zie boven bij bl. 8. reg.

22.

Bl. 15 reg. 1. Hart en zwart. Men zegt nog heden zwart van
honger of magerheid of ook wel zwart van zorg of kommer. De spreekwijze hart en zwart slaat dan op den toestand van een behoeftige, die
een hard lot heeft en dikwijls honger moet lijden of aan kommer en ellende blootgesteld is. Hard worth ook tegenwoordig gemeenzaam gebruikt voor iemand, die, als onze voorouders zeiden, met geld overladen
is, als een kikvorsch met veeren. Van zulk een zegt men It is hard, hard
als een hei. Maar deze uitdrukking was, meen ik, vroeger onbekend. Althans in onze oude kluchten, waar zij dikwerf zoo goed te pas zou gekomen zijn, is zij mij Dimmer voorgekomen. Hard zal dan eenvoudig op
bet harde lot van den pseudo-armen WARENAR zien.
Bl. t 5 reg.. 17. Smeerigh d. vleijend, liefelijk, van bet werkwoord
smeren, dat eigenlijk bestrijken is, maar bij toepassing streelen, liefkozen.
Zoo zegt men iemandhonig om den mond smeren, en in 't Latijn os alicui
oblinere of sublinere. In gelijken zin leest men bet woord ook bij BREDERO,
Roddrick ende Alphonsus bl. to, waar NIEUwEN-HAAN, de knecht, als men
zijn sierlijken opschik bewondert, ten antwoord geeft:
Hoe ist bier, Griet Smeers ? Jy hoeft so smeerich niet te lacchen.
Bl. 15 reg. 17. Kallen. Reeds bij de oudste schrijvers komt dit woord
in den zin van spreken veelvuldige malen voor, als overbekend is nit de
breedvoerige Aant. van STEENWINKEL op MAERLANTS Sp. Hist. D. II bl. 144
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vlgg. der Aantt. Ook in onze oude kluchten was het zeer gebruikelijk
en in den Warenar leest men het meer dan eens. Thans is het nog alleen overig in bet spreekwoord kallen is mallen, maar doen is een ding,
alsmede in bet woord raaskallen, waarvoor men vroeger revelkallen zeide.
Ook noemt men nog eene oude, snapachtige vrouw eene oude kal. Met
invoeging der tandletter tot steun der uitspraak, is het woord tot kallen,
kouten geworden.
In de Taal- en Dichtk. Bijdragen D. I bl. 4 wordt kallen als eene
zamentrekking van kakelen opgegeven. Doch geheel ten onregte. Kakelen is, als frequentatief, een woord van lateren oorsprong, kallen daarentegen een grondwoord, als blijkt uit bet aanwezig zijn van den wortel
in verschillende talen, als: Sanskrit kal, Gr. uccA-ico, oud-Latijn cal-are,
Eng. to call, Deensch at kalde , enz.
Bl. 15 reg. 2 2. Twat staeje en praet ? Gewone spreekwijze voor wat
staat gij to praten? nu bij ons in onbruik geraakt, maar in het Engelsch
nog in zwang.
Bl. 15 reg.

2 9.

Schier of more,.en. Zie boven bij bl.

t 2 reg.

14.

Bl. 15 reg. 3o. Slaen op het wilt. Even als men nog in onzijdigen
zin op de vlugt slaan zegt, zoo zeide men vroeger ook op het wild slaan.
De beteekenis is zich ‘,erwilderen, tot een losbandig leven overslaan. Bij
BREDERO beet het op het wild raken, als: Moortje bl. 35:
Van sijn vijftien of sestien jaer soo raeckten bij op 't wilt.
_

Klucht van de Koe bit, 4:
Is 't dan wongder dat een man somtijts raact op het wilt?

En zie bier de verklaring van hetgeen

WARENAR

later uitroept (bl. 52):

'T hooft is mijn op het wilt.
d. i. mijn verstand is verwilderd, ik ben mijne zinnen niet meester.
Bl. 15 reg. 35. Dat gat zal Ay niet booren. De zin is: dat zal
hem niet gelukken, dat zal bij niet gedaan krijgen. " Dit spreekwoord,
welks oorsprong duidelijk is, was oudtijds zeer gebruikelijk. Zie bier
eenige voorbeelden. T. T. STARTER, Klucht van Jan Soetekauw (1646) bl. 5:
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Neen kijnd, dat gat en boorje niet
Al jou smeken, en al jou vlayen mach my bekooren niet,
s.

COSTER,

Spel van Tiisken van der Schilden bl. 8:

Hoe nae vriendt, buyten deur eens gaen ......
En my dan voor 't lack laten? Neen, dat gat boode niet.
BREDERO,

Griane bl. 35:

Guy kompter niet after, gasie, ghy sett dat gat niet booren.
Vergelijk denzelfden, Lucelle bl. 57 enz.
Bl. 16 reg. 1. Katshooft. Hetzelfde woord leest men ook bl. 32:
Neen, by gort ! zoo langh as het daer leit en heb ik gien vred:
Waer ik gae, waer ik stae, het katshooft moet mee.
De verklaring van BILDERDIJK luidt aldus: o platte boertige uitdrukking voor
kasket, dat tevens helm en kastjen beteekent (?), en bier op de pot met
goud slaat." Maar het is niet noodig bier aan eene woordverbastering to
denken. Het geld van den vrek was (blijkens bl. 46 en 61) in een
doof- of smoorpot geborgen. Nu hadden de doofpotten oudtijds eene
andere gedaante dan thans. Het waren namelijk aarden potten, die van
onderen smal toeliepen en opstekende ooren hadden, weshalve zij om de
gelijkvormigheid met een kattenkop

7*3-#

katshoofden genoemd werden, gelijk nog op sommige plaatsen in NoordHolland de genoemde soort van potten dien naam draagt. Ook bezigen
de warmoeziers aldaar nog eene soort van mandje van denzelfden vorm,
dat zij insgelijks een kattenkop noemen. En misschien behoort hiertoe de
"beurs as een katskop," waarvan J. F. VIJGH, Klucht van eraep Ront-voet
(1645) bl. 8 gewaagt, alsmede de D diamanten als katskoppen" bij T. ASSELYN, Gasman de Alfarache (1693) bl. 9.
Wat zonders. Nu zegt men wat bijzonders. Maar
4o:
oudtijds was de kortere vorin in gebruik, als BREDERO, Moortje
Bl. 16 reg. 3.

Voorders scheent dat mijn Vrouw
Den ;Loughman Frederick yet sonders segghen wouw.
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en aldaar bl. 38:
Want 't scheen of haer voor 't pert yet sonders hadt ghelet.
Bekend is het Adv. zonderling voor inzonderheid.
Bi. 16 reg. 7. Allevongen me samen, of al evongen ma samen, als
in D en E staat. Gewone uitroep bij bet vinden van eenige zaak van
waarde. Alle vinden wif zamen of al het gevondene mee te zamen, riep
dan de omstander den vinder toe, om aan bet buitenkansje ook deel te
hebben. r en retiens part, zegt de Franschman, en het is het Grieksche
xotvOc 6 `Eq l*, het Latijnsche in commune. In denzelfden zin leest men
bij BREDERO , Griane bl. 36:
0 Gortelingen! wat is bier? wat boor ick veur ghekreun?
Allevongen, niemet me t' samen! Een moye leckere seun.
d. i. ualles gevonden, niemand met mij te zamen!"
Bl. 16 reg. lo. Nechtigh. In andere uitgaven staat naarstig, dat
in beteekenis volmaakt hetzelfde is. Alles namelijk wat met inspanning ,
oplettendheid, iiver, Oft gescbiedde, werd vroeger nechtig genoemd, een
woord dat, voor zoo ver mij bekend is, bij onze eigenlijke ouden nog niet
in twang was, maar eerst bij schrijvers der 16 4° en 17 de Eeuw gevonden wordt. SPIEGHEL, Hertspieghel B. I vs. 25 t:
Zulk nechtigh onderzoek en waarneming met vlijt ....
Die gbeven rechte kund.
Aldaar B. III vs. 8o :
Elk staar-oogbt nechtigh op een voorgestelde wand.
Men zie ook B. I vs. 124, B. III vs. 1o5 van hetzelfde work.
Lucelle M. 48:

BREDERO,

My dunckt dat beter was,
Dat ghy in u gemoet gingt nechtigh overwegen,
Hoe dat u rekening staet. Bedenct dat eons te degen.
en aldaar bl. 1, Moortje bl. 37, enz.
Wat den oorsprong des woords betreft, men heeft bet afgeleid van
nechten d. i. hechten, als zijnde eigenlijk gehecht, verbonden, en elders
8
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van 't oude nechte (lees negge), een paard, dat van neien, hinniken,
brieschen is (zie BILD. op HOOFT bl. 39 en 440. Maar nader aan de
waarheid schijnt mij het gevoelen van WEILAND , als bij het woord "door
de bijvoeging van N, van acht en den uitgang ig oorsprongelijk" meent.
Hij vergist zich ecbter door hiermede woorden als naak, naars enz. te
vergelijken en dus de voorzetting der N als toevallig te stellen. Dit moge
bij naaniwoorden, door middel van bet bepalende lidwoord, het geval
zijn, bier daarentegen heeft de drukkende N wezenlijk eene versterking
van beteekenis veroorzaakt, als zeide men in-achtig. Zoo heeft nijver
een krachtiger zin dan ifverig, zoo is naarstig (bij KIL. nog nernstig) eene
bepaalde, dock versterkte toepassing van den ernst. Nechtig is dus in
den grond diegene, die op zijne verrigtingen naauwkeurig acht slaat, die
met zorg en vitJt handelt.
BI. 46 reg. 2 1 . Vim. Heelmeesters lancet of laatijzer, vanwaar
overdragtelijk het dooraifint mij het hart.
Bl. 16 reg. 3o. Niet een beet d. i. in het rninst niet, volstrekt niet.
Deze spreekwijze, vroeger zeer algemeen , is nu in bet gewone spraakgebruik verouderd. in Friesland eater is zij nog in zwang, volgens WASSENBERGH , Idiot. Fris. bl. 44, en ook in Groningen zegt men in gelijken
zin glitz biet. Beet is eigenlijk een afgebeten stuk en vandaar een klein,
onbeduiclend iets, als wij nog zeggen een beetle. Vergelijk TEN KATE
D. II hi. 1 4 9 en IJPEY in het Vaderl. Magaz. D. III bl. 45o.
Bl. 47 reg. 6. Een goet slokker. Deze benaming, die nog beden in
gebruik is, wordt te regt afgeleid van 't ww. slokken, als zijnde oorspronkelijk van de tafelschuimers gezegd, die, om voordeel te behalen,
zich geduldig en zachtzinnig gedragen.
Bl. 47 reg. 8. Mikken d. nag aan, berekenen, raden. De grondbeteekenis des woords is ergens op letten, zijne gedachten op vestigen,
waarover zie HUYDEC. op STOKE D. III M. 3o6 vlg.
Bl. 17 reg. o. Brikken. Bilk is eigenlijk eene schijf (zie KIL.) en
in dien, zin nog in Groningen bekend, waar de schijven van bet dambord
brikken genoemd warden, gelijk dit ook met bet Deensche brikke het geval is. Maar even als men van iemand, die een vollen geldbuidel bezit,
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zegt: hii heeft schiiven, zoo wordt dezelfde overdragt van beteekenis ook
bier toegepast en geldt brikken voor geldstukken. In onze oude kluchten
was deze uitdrukking zeer gewoon. HOOFT bezigt die nogmaals in deft
Warenar, bierboven bl. 19. Zoo leest men ook bij BREDERO , Moortje
bl. 77:
En dese die Feet munt en biele hopen bricken.
en vandaar zegt Dr. DIRK DOOR (bid C. BIESKENS , Klucbt van Claas Kloet
II bl. 12) in zijn keukenlatijn:
Et quod est importantia, habet bursam cum brickas.
Zie ook aldaar I hi. 2. Altijd en in alle talen zijn er voor bet lieve geld
eerie menigte spottende benamingen in gebruik geweest. Men kent bij
ons als zoodanig Aoehen, moppen, pitten, duitnkruid, smorfus, splint,
ronde Goden, de zilveren aap en zoo vele anderen, om nu nog van de
spreekwoorden, het al of niet hebben betreffende, niet te gewagen.
Bl. 17 reg. 26. Quant. De oudste, oorspronkelijke beteekenis van
dit woord is handelaar, koopman, meest in betrekking tot den ruilbandel.
Vandaar verklaart zich ons kwanselen, dat eigenlijk kwantselen is. Maar
dewijl in vroegere dagen de handel in het klein wel eens met list en bedrog gepleegd werd, is het woord allengs tot een minder eervollen naam
geworden en begon men er een slitnmen, bedriegelijken gast, een snaak
mede aan te duiden, in welken zin bet op deze plaats geldt. Later is
de beteekenis nog meer vervloeid en zegt men hij is een rare kwant,
eenvoudig voor een zonderling mensch, een aardige schalk. Zie bet
Uitl. Woordenb. op HOOFT, en vergelijk ook BILDERDIJKS Geslachtlijst,
waar eenige gebeel verschillende gissingen worden voorgedragen.
Bl. 47 reg. 26. Heeft dit ook slot?

N PLAUTUS luidt bet:

Haud decorum facinus tuis factis facis.

Het heeft geen slot is dus zoo veel als bet Lat. dedecet, en niet onduidelijk is de oorsprong dezer uitdrukking. Het is alsof men zeide het
sluit niet, even als op volmaakt gelijke wijze het past niet en het voegt
niet, zoowel eigenlijk als overdragtelijk, gebezigd worden. Hiertoe beboort
de volgende repel nit VONDELS Leeuwendalers bl. 35:
Vergeefme dat ick u bedilde, zonder slot.
8 "'
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d. ozonder dat bet voegde of pas gaf." En zoo zeggen wij ook van
eene rede of een gescbrift, waarin een goede zin en zamenhang ontbreekt,
waarin het een niet op bet ander sluit, dat zulk een zin noch slot heeft.
Bl. 47 reg. 28. !kb tk dit op je verdient? Het voorzetsel op is bier
in den zin van jegens, op gelijke wijze als HOOFT (Nederl. Hist. bl. 644)
van Dverdiensten op den staat" spreekt. Er zou over bet vroeger en
later gebruik van op, en over al de wijzigingen van beteekenis, die bet
doorloopen heeft, eene g-ansche verhandang to schrijven zijn, niet zonder
belang voor de taalkennis.
Bl. 47 reg. 35. JoAlien
het Lat. joc-ari.

schertsen. In den grond hetzelfde als

Bl. 18 reg. 2. Fokken. Behalve andere beteekenissen had dit woord
ook die van cioegen, schikken, zoowel in activen, als in onzijdigen zin.
Het laatste geldt bier, want de Queening is: )}gelijk bij gelijk, dat schikt
zich bet beste." Soort zoekt soort, zegt men thans, en reeds aan de
ouden was dit spreekwoord bekend. Het is het Grieksche O,u,otor OttaT
der, ne1g-ac, en daarnaar hadden de Latijnen bun pares cum paribus fa-

cillime congregantur.
Fokken komt voorts in gelijken zin voor bij J. Z. BARON, Klucht van
Kees Louwen bl. 4, waar de hoer op de vraag, naar welk fatsoen hij
zich den baard geschoren wilde bebben, ten antwoord geeft:
Nou Meester, maeck jyt als dat hoofje, of asst best wil ifocken.,
o Als bet best valt," zou men heden zeggen.
BI. 18 reg. 4. Overdwaels. Van dit woord zijn vele voorbeelden
bijgebragt door EPKEMA in zijn Woordenb. op GYSBERT JAPICX M. 317 en
door HUYDEC. Proeve D. II bl. 446 vlg. in de Aant. alsmede in bet Uitl.
Woorclenb. op HOOFT. Wij voegen er tot opheldering nog de volgende
bij. BREDERO , Het daget uyt den Oosten bl. 36:
Dat heeft gedaen belaas! u fiere booghe moet;
Soo overdwaelsch als prat.

Inhoudt van 't Moortfe aan bet slot: D De meer als sotte verme-
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telheyt van den hoovaerdigen en over-dwaelschen Capiteyn."
Poezy D. I bl. 3o6:

VONDEL,

0 overdwaelsch tyran! schijnheiligh stof en slijk!
Faeton bi. 31:
Wie, boven zijnen staet, verwaent zich durf verheffen,
En steecken overdwaels den Goden naer bun kroon.
Uit alle deze plaatsen blijkt overvloedig, dat de beteekenis is hooginoedig,
trotsch, vermetel, en wel in 't bijzonder die opgeblazenheid, die uit te
groote weelde en dartelbeid ontstaat. Maar welke is nu de oorsprong
des woords ? Gewoonlijk leidt men het of van dwalen, zoodat bet dan
zijn zou: "over of buiten de maat dwalende." Maar dit is op elke ondeugd toepasselijk en om welke reden zou het bepaald op de trotschheid
overgebragt zijn? Zulk een sprong schijnt mij te gewaagd voor den eenvoudig logischen zin onzer vroegste voorouders; want dat het woord reeds
zeer oud is, blijkt uit twee aanhalingen uit Der Mintien Loep (14de Eeuw?)
bij HUYDEC. t. a. pl. — Eene andere verklaring vinden wij bij BILD. (op
HOOFT bl. i5o), waar hij zegt: P't is over den dwaal, over (d. buiten)
den sluier der zedigheid, " en elders zegt hij met eenige wijziging (4annz.
op HUYDEC. Proeve bi. 78): u Dwaal is een slider, en deze was oudtijds
een dracht van dartele overdaad. Overdwaalsch brengt dus de beteekenis
'nee van met een opper- of overslttier te gaan, eene weelderigheid in
vroeger tijd zeer opzichtelijk." Zeker, deze pissing zou zeer aannemelijk
zijn, indien het bewezen kon worden, dat dwaal werkelijk een sluijer
was. Maar dit is moeijelijk te gelooven. Het woord, van dwaen d. i.
wasschen afkomstig, beteekende een handdoek, servet en komt, voor zoo
ver mij bekend is, in geen anderen zin, noch in de oude woordenboeken,
noch bij de oude schrijvers voor, gelijk het ook nog alzoo in dwell overig
is, dat wel thans een onaanzienlijker woord is dan vroeger, maar toch
nog op het wasschen betrekking heeft. Wel wordt dwaal, naar mij verzekerd is, in Vlaanderen door de Bagijnen voor hoofddeksel en sluijer gebezigd, :mar dit is waarschijnlijk een misbruik van lateren tijd, toen bet
ww. dwaen verouderd was, en men dus dwaal uit misverstand op een
doek in 't algemeen toepaste. Misschien heeft dit Vlaamsche dwaal ook
wel met bet oude niets gemeen, en is bet uit bet Fransche toile verbasterd.
Wat er van zij, men zal eerst moeten bewijzen, dat de beteekenis van
sluijer aan bet woord eigen was voor bet ontstaan van overdwaalsch, al-
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vorens men eerie dezer twee verklaringen moge aannemen. Voor het
oogenblik meenen wij er aan te mogen twijfelcn, ofschoon wij geese
betere gissing weten op te geven.
Bl. 18 reg. 8. Kennen d.

erkennen.

Bl. 18 reg. 15. Sammelen, Nog heden bekend in den zin van toeyen, talmen. Vernuftig is de gissing van BILDERDIJK, die bet tot den
wortel zo, zu d. stil zijn brengt, vanwaar sussen enz. Het zou dan
zoo veel zijn als sommelen d. slapen en met zuimenzamenhangen. Men
vergelijke ook bet Lat. somnus. In den grond is sammelen dus een
klanknabootsend woord, als bet in slaap wiegen uitdrukkende en staat
alzoo in naauw verband met het oude semelen (zie Km.), met tenzen
(waarvan bierboven bij bl. 8 reg. 21), met talmen en zoo vele anderen,
die alien als hoofdbeteekenis bet slaperige, flaauwe, langzame, matte
liebben.
Bl. 18 reg. 23. Hy speult neefien. Uit de opgave van KILIAEN weer
men, dat neve eertijds voor een tooneelspeler, een potsenmaker gebezigd
werd. Hetzij men dit van de Brabandsche en Vlaamsche Rederijkers
moet afleiden, die elkander met dien naam plagten te begroeten, als
DERDIJK t. d. pl. wil; hetzij, zoo als in 't Uitl. Woordenb. op HOOFT gezegd wordt, bet losbandig gedrag der jongelieden hiertoe aanleiding hebbe
gegeven, als waardoor de naam van nee/ bij naauwgezette ooms en
grootouders in een kwaden reuk kwain (even als het Lat. nepos) en
later, om de ongebonden leefwijze der tooneelisten, op deze toegepast
werd; dit intusschen is zeker, dat de uitdrukking neefje spelen oorspronkelijk zoo veel gold als den tooneelist of kluchtetunaker spelen. Gelijk
deze zich nu eens aan de toeschouwers vertoonde, dan weder plotseling
achter de schermen verdvveen, en dus den oplettenden blik door snelle
bewegingen in de war bragt, zoo scheen ook wARENAR bier alzoo te bandelen. RIJKERT, nog denkende met hem in gesprek te zijn, mist hem op
eens en in verwondering zegt hij: w el , speelt hij comedic, of hoe heb
ik het met hem?
'T is mit hem, nou zieje me, nou zieje me niet,
Mit een wup is by buiten, mit een wup is by binnen."
In denzelfden zin zeide men ook korenman spelen. Zie vAN HASSELT op
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en vergelijk de uitstekende opheldering daarvan in
slachtlijst op koerwacht.

KIL.

BILDERDIJKS

Ge-

Bl. 18 reg. 27. Trouwen. Thans zegt men trouwens, maar verkeerdelijk , als BILDERDIJK te regt aanmerkt. Het woord is reeds op zich
zelve Adverbium en behoeft niet meer door den uitgang s daartoe gevormd
te worden. Maar aan den anderen kant is het even kwalijk, als men
trouwe schrijft, als b. V. HOOFT, Gedichten bl. 12. Daar ontbreekt bet
teeken des Adverbiums geheel. Onze oudste en beste schrijvers van
MAERLANT af, hebben bestendig trouwen geschreven, en bet was niet anders dan hetgeen zij voluit zeiden : te minen trouwen of ter trouwen mine.
Bl. 18 reg. 33. Lel. ”Lelle, epiglottis, sublinguium, pellicula quaedam de fine palati dependens" en >Tars anterior linguae." Aldus ML. Vandaar is de beteekenis uitgebreid en heeft men de tong zelve met dezen naam
bestempeld. Tot voorbeeld strekke eene plaats uit w. MEERMANS Comoedia
Fetus of Bootsmans-praetie M. 3: DOnse koc, die zyn lel aen geen nagel
te beleggen was ," d. i. D die zyne tong niet snoeren kon, al stont 'er een
mes op zyne keel," zoo als bet aldaar in de Aant. verklaard wordt.
Dat voorts bet woord van de slingerende beweging der tong, in de L zoo
klaarblijkelijk uitgedrukt, ontleend is, en derhalve met lellen, lollen,
Gr. loci- 814 enz. zamenbangt, behoeft geen betoog.
Uit in dezen regel behoort bij trekken.
BI 18 reg. 24. Zonderlingh d. i. uitdrukkelijk, inzonderheid op te
merken. Te regt merkt BILDERDIJK aan, dat HOOFT in dit vers den woordenrijken, omslagtigen stij1 der oude ordonnantien bespottend navolgt.
Bl. 19 reg. 8. Zoo slaet me de moort! Slaet is bier voor sla, in
optativen zin. De meening van WARENAR is : D Zoo treffe mij een geweldige dood! " Deze uitdrukking was eertijds zeer gemeen. BREDERO, Roddrick ende illphonsus bl. 49:
By Gort, gans velten, swijght, swijgbt, dat jou de Moort steeckt!
CATS,

Self-stryt (uitg. van 1717 in 8 v0) bl. 74:
Een aep ombelst sijn jonk, dat al sijn leden kraken,
Soo dattet steekt de moort, zijn dat niet mooye saken?
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Stehen geldt namelijk op deze beide plaatsen in den ouden zin van stooten, treffen, slaan. Hiertoe behoort ook bet volgende nit HOOFTS Gedichten M. 246:
Hunn' goddeloosheidt haal de moordt
Maar de beteekenis van moord is ook wel verzwakt geworden, zoodat
daardoor Diet anders dan de flood, zonder eenig denkbeeld van geweld of
hevigheid, verstaan werd (in den grond is ook moord van het Lat. mors
Diet verschillende en alleen door toepassing gewijzigd). Zoo leest men
hierboven hl. 4:
Daer nae sloeah hem de moort.
d.

ohij kwam te sterven." Vergelijk de Aant. op bl. 55 reg.

26.

Bl. 1 9 reg. 14. Daer en leit niet an bedreven. De zin is : dat komt
er Diet op aaii, dat is niets." Eigenlijk: o daardoor is niets kwaads bedreyen, het zal Beene slechte gevolgen hebben." Evenzoo bij s. COSTER ,
Teenwis de Boer bl. 34:
Houdje bier slechs ontrent, daer is niet aen bedreven.
Bi. 1 9 reg. 49. iVat een blues ! d.
(vat een cvind ! vat een 0112slag.' als men thans zegt. Oudtijds was deze spreekwijze zeer gebruikelijk. Uit velen kiezen wij eene plaats van HUYGENS , Korenbloe,nen D.
bl. 591:
'K hoop jae, Baes; cvat een blues! daer benne wijfs enoogh.
Bl. 19 reg.

26.

'7' is met de rzYke lay , Beef stokjen, neem stokjen, stoRjels

(in de hel.
)Een spelletjen van gochelary, waarby men iemand een stokjen afnam,
en het by 't weerom geven, verdwijnen deed." Aldus BILDERDIJK niet
minder waarschijnlijk dan vernuftig. De meening toch van WARENAR is:
ogij, rijken, belooft ons immer veel, maar als wij de hand uitsteken, om
bet te ontvangen, geeft gij niets." Het spreekwoord is mij echter elders
nog niet voorgekomen.
Bl. 19 reg. 27. Brikken

. geld. Zie boven bij hi. 17 reg.
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Bl. 49 reg. 28. Thaw is bier spoedig , weldra, eigenlijk te hand,
als men eertijds zeide. Het staat tegen bet voorgaande nou over, als
nu — straks of nu — en dan weder.
Bl. 49 reg. 28. Poppen in 't hooft. Eene poppe is een prop of
bundel van hennip, vlas, werk en andere stoffen, rijkelijk met zwavel,
teer en pek besmeerd, en alzoo tot brandstichting, vooral in den oorlog,
bestemd (zie JUL.), in welken zin het woord in HOOFTS Nederl. Hist. eenige
malen voorkomt. Zie 't Uitl. T'Voordenb. en bier en daar de Aantt. op
de nieuwe uitgave der N. H. De spreekwijze poppen in' t hoofd hebben,
hiervan afgeleid, beteekent dus in den grond brandstichting in den zin
hebben en verder in 't algemeen van een boos plan zwanger gaun, lets
kwaads broeijen. Ten bewijze strekke eene plaats uit HOOFTS Nederl. Hist.
bl. 368: DDaer had men 't. Zy op de Lien, met d'ouwde poppen en
' t vuur in 't hoofs, aan 't hervatten van allerley wangelaat." Daar warden de poppen in 't hoofd nog met vuur verbonden, ten blijke bunner
eigenlijke natuur. De zin onzer plaats is derlialve deze: D IN-u belooft gij
mijne dochter zonder buwelijksgoed te zullen trouwen, maar straks krijgt
gij weer andere voornemens in den zin, brouwt gij mij weer kwaad en
bet huwelijk ligt in duigen."
Bl. 49 reg. 35. Rechtevoort d. terstond, ook wel, schoon niet bier,
in de beteekenis van nu, tegenwoordig. Het woord was vroeger zeer
algemeen, maar is nu, altbans in het gewone taalgebruik, verouderd.
In den mond des yolks is bet echter in verschillende gewesten des lands
nog in zwang.
Bl. 20 reg. 4. Banken. Behalve de beteekenis van vertoeven (zie bij
bl. 7 reg. 4 2) had dit woord weleer nog die van eten en smullen. Als
zoodanig beantwoordt het volkomen aan bet hedendaagsche banketiren
en is, even als dit, van de bank ontleend, op welke men oudtijds aan
den disch aanzat. Evenzoo zegt men thans van tafel, met gelijke woordvorming, tafelen. In den vermelden zin lezen wij bij BREDERO Spaanschen Brabander bl. 22 :
Hier bebdy 't al na wens,
Gave lever, goet broodt, ossen-muyl, schape-pens
En beulingh en koevoet, bier is wel veal te bancken.
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en zoo bij P. ELSEVIER, Klucht Pan Scheele Griet (1662) bl. 8 :
G. Kom binne, 't eten is gereet, de tafel staat al klaar.
F. Als je wilt, ik wou wel dat ik al aan 't banken waar.
Men zie wijders de uitvoerige aanteekeningen van HUYDEC. Proeve D. III
bl. 127 vlg., F. BURMAN , 1Vieuwe Aanmerkingen enz. bl. 1 9 vlgg. en
IJPEY , Taalk. Aanm. bl. 1 o vlgg.
BI. 20 reg. 11. Klat. ”Kladde j. klisse, lappa." Kn.. Het is de stekelige knop van bet zoogenaamde kliskruid, die, zoo als bekend is, bij de
minste aanraking zich aan de kleederen vasthecht. Vandaar de spreekwijze, hier door den vrek gebezigd. Het woord kladde is in deze beteekenis nog heden in Groningen en Friesland gebruikelijk. Zie WASSENBERGH , Idiot. Fris. bl. 49.
VIJFDE TOONEEL.

B1 20 reg. 18. Paten wasschen. In deze spreekwijze wordt bet
woord eaten, even als bet Lat. vasa, voor allerlei huisraad of gereedschap, tot bevatting van bet een of ander dienende, genomen. Zie daarover de Aant. van den Hoogl. SIEGENBEEK op zijne Proeve der Ilias bl.
117 en HUYDEC. Proeve D. I bl. 16o. Over de verschillende beteekenissen
des woords kan men wijders nazien de breedvoerige onderzoekingen van
IJPEY en ACKERSDIJCK , Taalk. Aaiun. bl. 9 2 -98.
Bl

20

reg. 18. Knap d. i. spoedig, handig.

De deel. o Dele, paviment, estrick, fluer." Aldus
Teuthonista. Het is clerbalve de plankenvloer van
het vertrek, en in dien zin is bet woord nog in Groningen gebruikelijk,
volgens opgave van LAURMAN , Proeve enz. bl. 12. Vergelijk het Duitsche
die Diele. In vele streken van ons vaderland wordt bet echter alleen voor
den dorschvloer gebezigd.
BI.

20

reg.

20.

VAN DER SCHUEREN ,

Bl. 20 reg. 21. Hemelt de kooken op. Men verwarre hier bet (Aide
werkwoord ophemelen niet met bet bedendaagsche. De meening van WARENAR is kortelijk deze: 0Maak de keuken schoon en breng ze in orde."
Tot refit verstand van dit woord en van den zamenhang zijner verschil
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lende beteekenissen, zal bet noodig zijn tot den wortel op te klimmen.
Wij vinden dien in bet aloude hem of ham, dat als werkwoord in bet
IJslandsch bekend is. anvatten, inslaiten, bedekken is er de hoofdbeteekenis van, die nog in vele woorden doorstraalt. Zoo is hernbd bij uitnemendheid bet kleed, dat bet ligchaarn omvat; helm (Eng. home) de
woonplaats, die ons omsluit; heining bet omtuinende hek, hemel het uitspansel dat den geheelen horizon omvat en het aardrijk bedekt. Vandaar
hamei als afsluitende slagboom, hanznze of amme als afgesloten, afgeperkt
weiland, bet Hoogduitsche hemmen als door in- of afsluiting beletten. Vandaar eindelijk heim, geheim als geslotene, bedekte zaak, en bet ww. heimelen, henzelen in zijne oudste beteekenis, namelijk van bedekken, verbergen. Van het laatste haalt VAN HASSELT op KIL. twee voorbeelden aan.
In bet eene leest men onder die eerde henzelen, in het andere is het woord
met versteecken gelijkluidend , in welken zin men bij HOOFT (Nederl. Hist.
hl. 4o6) ook tilt den weeghe heernelen gebezigd vindt. En biertoe beboort
de opmerkelijke spreekwijze te hemele voeren, die ik aantrof in bet HS.
van Der Ystorien Biome f. 7 v. c. 2:
Doen ghingen van Effesien die heren
En daden stichten met groter eren

Ene kerke in S. Jans name,
Daer sint sijn lichame
Te hemele ghevoert was,
Als ict in die scrifture las.
Men zou bier al ligt aan eene hemelvaart denken, maar dan had het ten
hemele moeten zijn, en ook wijst de zamenhang klaarblijkelijk uit, dat
de zin is begraven, ter aarde bestellen, hetgeen ook in den grond Diets
anders is dan eene verberging in den schoot der aarde.
Het is in bijna gelijke overdragt van beteekenis, dat bij de Duitschers
himmeln en at himle bij de Denen in het gemeene spraakgebruik voor
sterven in zwang zijn, zijnde oorspronkelijk zoo veel als heengaan, vertrekken , of liever, als zeide men boertende zich zoek maken, het hoekje omgaan.
In denzelfden zin als bet enkele hemelen gold ook nog later het zamengestelde ophernelen, als blijkt uit BREDERO, Griane M. 32:
inbeymsche vreught moet ick wegh ruymen en opheem'len.
en zoo leest men bij HOOFT, met dezelfde toepassing, die in bet oude te
.hemele voeren plaats bad (Leven van Agricola hi. 528): "met weeniger

124
traanen nocbtans zyt gy opgeheernelt ," hetgeen volmaakt overeensternt
met bet Lat. compositus es, zooals TACITUS heeft.
Van bedekken of verbergen is de beteekenis van bergen, te zijner plaatse
zetten naauwelijks verscbillende. Het is in dien zin, dat wij bij VAN
MIERIS in het Groot-Charterboek D. IV bl. 15o aldus lezen: ^ It e m ,'t
samen, ende een ygelic bijzonderlinghen zellen trouwelic der kercken
oerbaer doen op te hangen, menschen te weghen, waskaersen ende alle
goet, dat men gheeft off brengt, ter kercken oerbaer te henzelen. " Waarom
moesten alle deze zaken in de kerk naar behooren geborgen worden? Opdat de kerk er niet haveloos, maar rein en net zoude uitzien. Waar alles
behoorlijk op zijne plaats gezet, alles naar eisch gehenzeld is, daar heeft
bet vertrek eene goede, deftige houding. En ziedaar, hoe hemelen geleidelijk aan de beteekenis van opredderen, in orde brengen, opschikken,
en verder van opsieren gekomen is (zie Km.).
In dien zin is in Friesland nog het jaarlijksche scboonmaken onder den
naam van huishemelen bekend (zie WASSENBERGH Fris. bl. 42), omdat
alles dan geborgen en in orde gebragt words. En het enkele hernelen is
nog in de vermelde beteekenis niet a]ieen daar, maar ook in Groningen
(hemmelen) en Gelderland gebruikelijk. En vandaar spruit ook het Friesche Adj. henzel Oimnze0 d. schoon, zindelijk , met bet tegenovergestelde
on-hemel. Zie WASSENBERCH a. w. bl. 41 en EPKEMA Woordenb. op
GYSBERT JAPICX bl. 207.
Bij Hollandsche schrijvers was in vermelden zin het woord ophemelen
weer in gebruik. ANTONIDES, Ystroorn bl. 57:
Zy brengt ons sappen aen, met gommen, groot van kracht,
En droogen, tot behulp der kranken voortgebracht,
Gewoon het lichaem op te heemlen, 't quaet te weeren.
bl. 69 vlg:

Toen zagb ik in ' t verschiet nae hem een' langhen rei
Van Yprincessen, elk gevolgt van kamenieren,
Die yverig Mevrou opheemlen en versieren.
Van deze oude beteekenis van opschikken, opsieren is later ons ophemelen
in den zin van ztitbundig priizen ontstaan. Eene zaak, die men met veel
lof vermelden wil, draagt men van de beste zijde voor, men maakt ze
mooi, siert ze op. Zeker, de schijn alsof het woord met Hemel zamengesteld ware (welke soort van zamenstelling eater tegen alle gebruik zou
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aandruischen), heeft die beteekenis allengs versterkt. Men begon er het
denkbeeld van ten hemel verheffen in to zien , en heeft dan ook aan het
woord werkelijk die beteekenis gegeven, die er eater, als men gezien
lieeft, in den grond Diet in ligt, maar louter toevallig is, omdat ook he7nel oorspronkelijk van denzelfden wortel, schoon in andere toepassing,
gesproten was.
Bl. 20 reg. 24. Pennewaert d. i. de waarde van een penning, als
blijkt uit REYMS antwoord:
Denkt, as je dat noch fens doet, zoo is 't een duit.
Kwalijk heeft men dus het woord penninck-weerdt , dat hetzelfde is met
gewijzigde spelling, als een oortje willen verklaren; de zamenstelling zelve
laat aan de beteekenis geen twijfel over. Zie de werken van bet genootschap Dukes A. 0. M. D. II bl. 75.
Bl. 20 reg. 24. Zageles. Gemakkelijke letterverzetting voor zaagsel.
En zoo was men oudtijds gewoon. Bij .T. VAN ARP, Klucht van Claes
Flick geeft deze aan zijne vrouw TRIJN SNOEPS een bevel, aan dat van
WARENAR bijna ge*luidend (bl. 3):
Raecht de binnenheert en schuert de potte-banck,
Wit de muer, boent de kas, en stroyt de vloer mit sagelis.
Op dezelfde wijze verklaart zich bet woord stremmelis bij
Klucht van Buchelioen 't Kaboutermannetge (1655) M. 4:

J. BARENTS;,

De wijn dat ' s een zo nobelen sap,
'T smaaktme als stremmelis uit een nap.
a. i. stremsel of gestremde melk. Deze omzetting van -sel in -les of -tiles
beeft ook plaats in hengeles , dat voor hengsel staat bij s. vos, Klucht
van Oene bl. 254. Dat men wijders in vroegeren tijd den huisvloer met
zaagsel plagt to bestrooijen, waarvoor thans wit nand in gebruik is, mag
men als bekend veronderstellen.
Bl. 20 reg. 25. Kerfstok. Nog heden is op onderscheidene dorpen
van ons vaderland de kerfstok bekend, zijnde een stok, waarop de achterstallige schulden door middel van kerijes of insnijdingen aangeteekend
worden. Zulk een was vroeger algemeen in gebruik. De zaak behoeft
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betoog, maar wij willen toch den lezer de volgende naïve verzen
van BREDERO niet onthouden (Spaanschen Brabander bl. 43):

geen

As me wijf en ick wat eten,
So meete wy malkaer de toogjes toe, en so telle wy de beten,
En so icker by glieval ien heetje iens ontbeet,
Dan snijtse op een kerf-stock, op datset toch niet vergeet.
Van dit gebruik had men oulings de spreekwoorden den kerfstok afdoen
en den kerfstok afkerven, voor hetgeen wij thans de rekening vereffenen
noemen. De eerste leest men bij BREDERO, Moortje bl. 72, bij HOOFT,
Nederl, Hist. bl. 11 9 4 en elders; de laatste o. a. bij BREDERO, Het daget
uyt den Oosten bl. 49:
Ick hebje laugh ghesocht en nu soo benje klaer,
Kom tsa teghen my eerst, de kerfstok afgekurven!
Zie voorts de Aant. op de nieuwe uitgave van HOOFTS Nederl. Hist. D. VI
bl. 63, alsmede onze Aant. over de spreekwijze 't is uit de kerf bij bl.
2 9 reg. 4.
Bl. 20 reg. 27. V'il'e r deur wezen? Namelijk: door uw goed. Ver.gelijk doorbrengen.
BI. 21 reg. 4. Vernzoyen. Uit den zamenhang blijkt, dat dit werkwoord zoo veel als t,erktvisten, doorbrengen beteekent. Bepaaldelijk echter wordt er die verspilling mede bedoeld, vvelke het geld aan voorwerpen van weelde zoek maakt. Te regt toch worth het woord in het Uitl.
Woordenb. op HOOFT van het Adj. mooi afgeleid, als zijnde eigenlijk aan
mooi en sieraad verkwisten. " Tot bevestiging diene de volgende plaats
uit s. COSTER , Spel van Tiisken van der Schilden bi. 25:
Twaelf jaer uyt te wachten, daer tegben waer ick beroyt;
Want ick verluy't en verpoy' t, en van mijn wijf vvordt het versoept en vermoyt.
d. ^ mijne vrouw verspilt het geld door aan mooijen opschik te veel toe
te geven." En zoo is ook bier de bepaalde meening van REYM: ^)dat
mooi maken van den vloer en anderzins zal u nog al uw goed kosten.
De vorming van het woord vermoyen in dezen zin strookt volkomen met
den aard onzer taal. Zoo zegt men op dezelfde wijze zijn geld vereten,
verdrinken, perrooken, yerreizen of wel (als men bij BREDERO leest) ver-

127

tabakhen, verrosesolissen, vermallekoopmanschappen en dergelijken, die
men in het dagelijksch Leven tot in bet oneindige kan vermeerderen.
Vermoyen komt ook nog in eene andere beteekenis voor bij denzelfden
s. cosTER, Tafelspel van een Quacksalver bl. 4, waar de hansworst, met
zijn knecht in behendige kunstgrepen wedijverende, onder anderen zegt:
Neen , al ghenoech van dien: Hansken, is moet u hooch prijsen,
Maer ick beb noch een Ridderlijcke coast niet te vermojen,
Als Ringh-steken, met speeren Tornoyen.
Daar is de zin waarschijnlijk: oniet mooijer te maken, niet te verbeteren."
En ook deze woordvorming is aan ons Nederlandsch eigen, als uit tallooze voorbeelden bekend is.
Bl. 21 reg. 4. Alliens d. i. al eens. De zin is : ^ dat doet er niet toe,"
eigenlijk: odat is hetzelfde," het Lat. perinde est. Men zeide ook dleleens d. i. al alleens. Zie over het een en ander de breedvoerige opgaven
van bet Did. Woordenb. op HOOFT D. I bl. 47 vlg. en van A. DE JAGER
in het Taalk. Mag. III 54.
Bi. 21 reg. 11. .Bylo I Volgens TUINMAN (Spreekw. I 337) zou deze
uitroep ontleend zijn van den heiligen Eligius, die in de volksuitspraak
St. Eloy of Loy geheeten wordt. Maar de Heer WILLEMS (Nederd. Letteroefeningen bl. 2281 heeft dit gevoelen wederlegd, door aan te toonen, dat bylo slechts eene zamentrekking is van den ouderen vorm bi lode,
die bij onze vroegste schrijvers in gebruik was, en welks gemeenschappelijke oorsprong met sakkerloot en slapperloot als zeker mag aangenomen worden. Hij zeif wil de beide uitdrukkingen tot de Noordsche Godenleer gebragt hebben en geeft den lezer de keuze tusschen Lodine,
bijnaam der gemalin van Odin, en Loke o (Lodeke?)," den god van het
hemelsch vuur. Welligt zou men, indien deze gIssingen te gewaagd
mogten schijnen, aan den beiligen Lodewijk kunnen denken, bij wien ook
de Franschen zweren. Althans de naam Lodewijk wordt nog heden bij
verkorting als Loo uitgesproken.
131. 21 reg. 15. Pas je op je stikken. Stuk is in deze spreekwijze
algemeen genomen voor de zaken, die men te behandelen heeft, even als
men zegt op zijn stuk letten, voet bij stuk, van zijn stuk geraken enz.
In dezen zin komt het woord reeds your bij MEWS STOKE B. IV vs. 98,
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189, B. VI vs. 4325, VELTHEM bl. 36 enz., op welke plaatsen men het
gevoegelijk door zaken zou kunnen wedergeven, echter altijd zoo, dat
er bepaaldelijk de zaken, die men behandelt of waarover men spreekt,
door verstaan worden. Bij STOKE leest men ook aldus (B. III vs. 1487):

De sticken worden doe beweven,
Als bier voren staet bescreven.
en B. V

vs. 1278:

Al badde gbedocht vement das ,
Dat tander beter hadde ghewesen;
Men moeste hem volghen dus in desen ,

De sticken waren ghernaect paste.
d. i. a bet was alzoo gesehied, en nu niet meer te veranderen." Uit deze
beide plaatsen zou ik gissen , dat de spreekwijze van bet weefgetouw
oorspronkelijk is. "De stukken werden alzoo geweven, " zegt STOKE, en
ade stukken waren vastgemaakt" d. i. vast op bet getouw gezet. Pas °pie
stukken is dan eigenlijk tot den wever gezegd, of wel tot den spinner, die bet
rad bestendig met den voet aanzetten en this poet bij stuk houden moet.
Bl. 21 reg. 47. Schappelijk d. i. betarnelijk, nog heden in gebruik.
Het is in den grond juist hetzelfde als fatsoenlijk. Want schap (het
Eng. shape), is fatsoen, n2aaksel, van het Dude scheppen, dat de algemeene beteekenis van make/2 had, waarover zie HUYDEC. op STOKE D. II
bl. 458 vlg. en 586 vlg. Dat schap en fatsoen bier beiden door het
gebruik poor goed fatsoen gelden, spreekt van zelve.
Bl. 21 reg. 48. Pas. Als bijwoord wordt pas thans alleen in verledenen zin gebezigd. aHij is pas gekomen" d. i. zoo even. Doch bier
staat het in toepassing op bet toekomende, als straks, weldra. In beide
gevallen is bet eene verkorting van op ' t pas d. i. op dit tijdstip.
Bl. 21 reg. 48. Bruiloftstuk. Zoo heette bet geschenk , dat de dienstboden bij bet huwelijk van bun meester of meesteres ontvingen. Hoedanig een REYM zich voorstelde te zullen erlangen , kan men hiervoor (b1.66)
nalezen. Zie ook de Aant. aldaar.
Bl. 21 reg. 23. Muyeren. Bij WEILAND en in bet Uitl. Woordenb. op
dit woord in de beteekenis van verhelen, bedekken opgege-

HOOFT worth
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yen, welke verklaring bier inisschien een vrij goeden zin zou opleveren,
maar volstrekt niet toepasselijk is op de volgende plaats uit 1. I. STARTER ,
Klacht van fan Soetekauw bl. 12:
Ick moot het moytjes overlegghen, en sien hoe icket met mijn moertje rnever.

en evenmin op die van

BREDERO ,

Boertigh Liedt-boeck bl. 3 c. 1:

Mach 't met Brechje niet geschien,
Of en keunjet soo niet meuy'ren,
'K sou niet meer na beur om sien,
In ick sou na Stee gaen keuy'ren.
De beteekenis is daar buiten twijfel beschikken, beredderen, of liever, om
het geheel uit te drukken, bedisselen, als men heden zegt. En zoo is
ook bier de meening van REYM : nnu zie ik er Been bedisselen meer aan"
d. i. n nu weet ik niet meer, hoe de zaak onderling te schikken," namelijk,
opdat KLAARTJE de schande ontkome. Thans zegt men nog in denzelfden
zin eene zaak modderen, en dit is van muyeren niet verschillende.
Volgens BILDERDIJK (Aantt. op HOOFT bI. 153) is ons woord nit moederen verbasterd, ° misschien wel" zegt hij ° van nzoeder in den zin van
opzichteresse over een geestelijk of weldadig gesticht." ° Ve el 1 i cb t ook,"
voegt hij er bij "van de vroe'nzoe'r." Dan zou muyeren gelijk staan met
meesteren, het een naar den meester of chirurgijn, bet ander naar de rimier
of vroedvronw genoemd. Vergelijk ook BILDERDIJKS Geslachtliist op muier.
Zonder aan de waarschijnlijkheid dezer afleiding in het minst te kort
te doen, geef ik echter nog eene andere in bedenking, die insgelijks niet
van grond ontbloot schijnt te wezen. Mgyeren zou namelijk in zijne
verschillende vormen eene verbastering kunnen zijn van bet Lat. moderari,
dat eertijds bij ons als modereren in volmaakt gelijken zin gebruikt plagt
te worden. ten voorbeeld zij genoegzaam. II. DE BRUYN-BEEC& , Klacht
van de Vyaensche Reys bl. 6:
Dat is het dat ick soeck, mijn Oom sal 't wel modereren,
So jou Moeder vat wil verstaen, wy kryghen het so na ons begheren.
Hoe ligt kon de platte volksuitspraak, die zoo vele uitheemsche woorden
jammerlijk verwringt, hieruit ons modderen doen ontstaan, en vandaar
de vormen metyeren, muyeren te voorschijn brengen. Of is bet woord
welligt van moei of te leiden, als ziende op de ijverige zorgen eener hulpvaardige tante?
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Ter bevestiging der opgegevene beteekenis diene nog eene plaats uit J. OU..
bl. 5o , door BILDERDIJK vermeld. Men leest daar aldus:

DAENS Gedichten

Des al verheft zich 't hart by Zweeden noel) zo hoog,
Hy houdt zich mak en stil t voorzeeker heeft by 't oog
Op Vrankryks meujerwerk en handeling geslagen,
En twyffelt of de sprong in 't Noorden sta te wagers.
Te weten: op hetgeen Frankrijk beschikte en toebereidde.
......1.1111111......

TWEEDE BEDRIJK
RERSTE TOONEEL.

Bl. 22 reg. 44. Quikken. Van quik in den zin van levendig, plug
(waarover zie boven bij hi. 43 reg. 3o) is het werkwoord quikken, dat
eigenlijk het levendig maken , opwekken der krachten aanduidt, en als
zoodanig ons verkwikken heeft doen ontstaan. Maar in eene andere toepassing heeft het de beteekenis van met levendigen liver,, met vlugheid
tot stand brengen. De vraag van TEEUWES is dus deze: D wat is er te
bezorgen, te bescbikkenr of eigenlijk: Dwaartoe wordt onze vaardige
p ulp vereischtr In dien zin komt ook bet zamengestelde bequicken voor,
als bij HUYGENS , Korenbloemen D. II bl. 4:
Dat laet ick hem bequicken,
Die lust in onlust vindt.
Bl. 22 reg. 46. De kruiken beschikken. Zoo zeide men oudtijds in
't algemeen voor bet gereedmaken van alles, wat tot een goed feestmaal
behoort. BREDERO , Schyn-heylich bl. 38:
Ick meende van avond de kruycke heel fraytjes te beschikken,
En daer komt de boose sathan en breeckt ons vreucht an sticken.
Bl. 22 reg. 2 o. Ou — nomt d. i. u — noemt. CASPER wordt als
een Brabander voorgesteld, die dertig jaren als hofmeester te Antwerpen
gediend had (bl. 27). Hij gebruikt dan ook den Brabandschen tongval,
schoon nict dan in enkele opzigten. Vollediger kennis van dat dialekt,
zooals het', destijds gesproken werd, kan men uit BREDEROOS Spaanschen
Brabander en vooral uit de Tryntje Cornelis van HUYGENS putters.
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hylik an kond. Zinspeling op cell
Bl. 22 reg. 22. Hoe een mens
plat spreekwoord, dat men, des verlangende, in zijn geheel lezen kan bij
cosrER, Teeuwis de Boer bl. 6, J. VAN PAFFENRODE, Sr. Filibert
15 9 enz.
Bl. 23 reg. 3. Eons loefs. De loef, bet tegenovergestelde van de
iij , is de windzijde van een vaartuig, die verandert, naarmate de wind
omdraait. De spreekwijze eens loefs duidt dus aan, dat de wind aanhoudend uit denzelfden hoek waait en bet schip derhalve in eene rigting
voortgaat. Zij komt dan ten voile overeen met regtstreeks, dat insgelijks
van de zeevaart ontleend is. In dezen eigenlijken zin leest men in HOOFTS
1Vederl. Hist. bl. 448: aSonoy.... quam alzoo eens loefs tot de Vecht
inzeilen." Maar overdragtelijk gebruikte men bet ook op bet land in den
algemeenen zin van regtstreeks, regt toe, regt aan. BREDERO Moortje bl. 7o :
Soo kierden ick weerom, en ick gingh doe mit ien

lens loefs voort in mijn thuyn.
Klucht van de Koe bl. 15:
Ick gae eens loefs nae de lommert, of na de diefjes viers.
Bl. 23 reg. 41. Men zalder as kacx aevont op het hylik zitte. De
zin is: 'amen zal dezen avond voor de lens bij elkander zijn, om over
bet huwelijk te spreken." Eigenlijk was de zaak reeds beklonken, zoodat die bijeenkomst wel niet meer was dan eene bloote formaliteit. Onze
voorouders namelijk waren gewoon voor bet sluiten van een huwelijk een
plegtigen familie-raad te beleggen, ten einde de zaak rijpelijk te overwegen. Doorgaans werd doze vergadering met een vrolijken maaltijd besloten, en dit een en ander was het dat men op het huwelijk zitten noemde.
BREDERO, Schyn-heylich bl. 7:
En nadien dat van daegh die tijt, die sy gebouwen
Te wachten was, is om, sal sy een ander trouwen:
Nu tavont sullen wy op 't houw9lijck sitten gaen.
en aldaar bl. 13 zien wij, dat men bij deze gewigtige gelegenheid ado
beste vellen" plagt aan te doen.
Van de spreekwijze als kacx, die zoo veel beteekent als P001' de leas,
kn'ansuis, heeft de Beer DE JAGER ( Taalk. Mag. II 5o1) eenige voorbeelden
bijgebragt, waarbij wij nog de volgende voegen. BREDERO, Klucht pan
de Koe bl. 2:
9*
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En dese guytse wisselaers, die dus onder Baer vieren loopen,
Dees komen als ick, met een degelijck kleed onder 't volck :
En een is, as kackx, een Franscbman , ende 't ander is zvn Tolck.
s.

COSTER ,

Rycke-man bl. 17 :

Nod) isser onder ons een slack van droncke yeller),
Die 't op de suynicheyd, as hacks, aan willen stollen.
M. GRAMSBERGEN, Kluchtighe Tragoedie: of den Hartoog van Pierlepori
(4 657) bl. 4:
Wy zullen jou as een groot Hartoog kleeden,
En ik zal axkax je Hoofmiester wesen,
J. SWOL,

Constantinus bl. 34:

Hoor Keesje, 'k beb hem veur te capper na syn hoofs,
\Vees jy askax verlieft, ick maeck dat by 't gelooft.
Ii. TAKAMA ,

Grilligers (1 6 5 8) bl. 45 :

In d' Heemel leefje wis, men heeft akxkakx een ander
Voor u begraaven, en geensins Groott' Alexander.
In denzelfden zin zeide men ook korter kax en insgelijks kacke-mick (zie
KIL. en voorbeelden bij DE JAGER t. a. pl.). Over den oorsprong des
woords zijn verschillende gissingen geopperd. BILDERDIJK (Verhand. bl. 171)
twijfelt of het het oud-Engelsche askaunce (of het ware?) zij, dan wel bet
Slavoonsche kak d. i. gelijk of als. Maar bet Eng. askaunce of askance,
dat ziidelings beteekent (en met ons kant zamenhangt), komt, ook in den
klank , met alskaks niet wel overeen, en de alleiding uit bet Slavoonsch
schijnt voor bet minst zeer gewaagd. Onwaarschijnlijk is ook de gissing
van TIJIVMAN (Spreekw. II 213), dat bet uit als quasi verbasterd zou
zijn, want hoe dit op kacke-mick toe te passen? Elders (Fakkel bl. 162)
zegt hij : D kak schynt ook geveinst beduid te bebben, want kackepaeys
was een geveinsde vrede. Hiertoe behoort als kaks, in schyn, naar veinzing, quasi, en kacke-mik; de Zeeuwen zeggen kekke mekke, iets dat
geen ernst is. " Dit nu schijnt mij nader bij de waarheid te komen. Kecke
komt bij KIL. voor als fallacia, dolus en buiten twijfel is daarvan kackepeys, dat bij als pax simulata verklaart. Bedrieg ik mij niet, dan is
van dit kecke bet bijwoord keks of kaks gemaakt, in den zin van dolose,
simulate d. i. onder een valschen schijn, kwansuis. En met voorvoeging
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van als, is daarvan alskaks in gelijke beteekenis ontstaan. In kacke-mica
echter blijft de uitgang mij duister.
Bl. 23 reg. 15. Geheeten d. i. bevolen, van heeten, dat in dien zin
nog bier en daar gebruikelijk is. Zie HUYDEC. Proeve D. I bl. 3o6 vlgg.
alsmede D. III bl. 20 en op STOKE D. I bl. 37o.
Bl. 23 reg. 20. Gebeen. Bidden geldt bier in de beteekenis van raitizoodigen, die nog in ons bidder als noodiger ter begrafenis overig is.
Bl. 23 reg. 3o. Kurieus d. i. kieschkeurig.
B1. 24 reg. 4. Ontbait. Gebiedende wijs van ontbeiden d. i. wachten.
Zie HUYDEC. op STOKE D. II bl. 487 vlg.
B1. 24 reg. 6. Dat je 't t,entjen allien zijt enz. Spreekwoordelijk
gezegde, als blijkt uit BREDERO, Moortje bl. 47:
Al mienent de droghers dat zy allienigb 't yen je bennen,
Wy hebben bier oock Hoch volck die lustich drincken kennel'.
De zin is derhalve: D gij behoeft niet te denken, dat gij de eenige zijt,
die ons helpen kunt; er zijn nog wel andere koks te vinden. " Op minzamer Loon voegt hij er echter bij: Dmaar bedenk, dat hij die dezen avond
bij den maaltijd als oppasser zal dienen, ook bij de bruiloft ontboden , en
dus met een ruim geschenk vereerd worden zal."
Bl. 24 reg. 13. Dreigen d. i. dragen. Verleigen in den vorigen
regel is verlegen.
Bl. 24. reg. 18. Eleman! Verfranscbte uitspraak van elementen! zooals het elders luidt (hierboven hi. 37). Het was oudtijds een zeer gewone uitroep en werd, even als alle andere vloeken, dikwijls wonderlijk
misvormd. Zoo lezen wij in onze oude kluchten elderemente! selderenzente ! elenzalementen! sakerelemente! akerelemalemente! enz. En even
als thans blikserns en dergelijken in den mond des yolks voor loutere intensiva gelden, zoo zeide men ook vroeger in dien zin elements en elementich.
In het Uitl. Woordenb. op HOOFT leest men : o Eleman. Sarnengetrokken nit Edel-man, ons Edelman," en daarbij wordt deze plaats uit den
Warenar aangehaald.
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Bl. 24 reg. 1 9 . Bokken d. bokking. Bij PLAUTUS luidt het: opurnex
non aeque est aridus."
Bl. 24 reg. 20. Drieght. Driegen voor dreigen was destijds zeer
gebruikelijk. ten voorbeeld zij genoegzaam. SPIEGHEL Hertspieghel
B. VII vs. 367:
't Zy dat bet ongeval u plaghen wil met druck
Of, dat u weelde drieght to vellen door gheluk.
Bl. 24 reg. 22. Laet hy hem dunken d. verbeeldt hi] zich. "Lie
JUL. op duncken. De spreekwijze zich laten dunken was vroeger in
zwang , vooral in den zin van zich inbeelden, met ijdelen waan. s. COSTER,
Spel van Tiisken van der Schilden bl. 12:
L. Ick denck ghy bebt twee voor een gescbreven.
0. Wat laet ghy u duncken?

Thans is deze spreekwijze verouderd, maar wij hebben er nog ons laatdunkend van. Vgl. HUYDEC. Proeve D. II bl. 53o vlgg.
BI. 24 reg. 24. Eschoren. Scheren is bier in de nude beteekenis van
spannen gebezigd, waarvan de schering in 't weefgetouw Karen naam
draagt. Zoo leest men bij s. COSTER , Spel van Tiisken van der Schilden bl. 18:
Sie dat is gbeslaghen en ghevelt, 't is soo recut voor de poort,
Oft met een lijn geschoren was.
BREDERO, Lucelle

bl. 66:

Ick sel byget suypen en swelgen, datmen buyck as een trom gheschoren staet.
en vandaar bet zamengestelde bescheren, dat volkomen aan ons behangen
beantwoordt. BREDERO Griane bl. 15:
Bescheert de zalen wijd met blinckend Goude-Laken.
Bl. 24 reg. 29. Of ze haer verzuimde. Zich verzuimen is zich verwaarloozen. De vrek was namelijk beducht, dat de blaasbalg des nachts
de lucht zou laten ontsnappen.
Bl. 24 reg. 33. Scharp d.

scherp, bij

perparcus,
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Bl. 25 reg 3. Lestent d. i. laatst, onlangs. De voile uitdrukking is
laatstentmale. - Zie Taalk. Mag. I 134. Het bier vermelde staaltje
van

WARENARS

vrekkigheid is blijkbaar nagevolgd door

J. KLAERBOUT ,

Klucht Pan ' t Kalf (1662) bl. 2, waar men aldus leest:
Ick kan mijn honger en dorst wel dry dagen van te voren bewaren,
Dan eet ick voor dry dagen, soo en eet ick t'huys van de heele weeck niet.
Men ziet echter, dat de naïve verhaaltrant bij deze onhandige nabootsing
geheel verloren is gegaan.
Bl. 25 reg. t 1. Hael in Klaes Lou! Dat dit spreekwoord van een
schraapzuchtigen vrek gezegd wordt, blijkt genoeg uit deze plaats. Ook
bij TUINMAN (II Nalez. bl. 27) wordt het vermeld, maar misschien heeft
deze het wel uit HOOFT ontleend. Hij gist, en te re fit, dat iemand die
den naam van KLAAS LOUW droeg en om zijne gierigheid algemeen bekend
was , tot bet spreekwoord aanleiding hebbe gegeven. .Hael in is bier de
gebiedende wijs van bet werkwoord inhalen in den zin van naar zich
schrapen, vanwaar ons inhalig. Het komt aldus voor bij HOOFT, Nederl.
Hist. bl. 701: D Met gelyke maateloosheit van inhaalen en deurbrengen."
Bl. 25 reg. 12. Bequam hem... as de hont de worst? Spreekwoord,
dat door TUINMAN (I 4 14) niet onaardig verklaard wordt. )) Wa nneer een bond," zegt hij, D de worst opgesnoept heeft, pleegt stokvisch
zonder boter, of kluppeltaart, zyn nabanket te wezen." Het komt o. a.
ook voor bij c. BIESKENS , Kilialt van Claas Kloet III hi. 7 en s. F. VIJGH ,
Klucht van Jaep Ront-voet bl. 6.
Bl. 25 reg. 14. Monopoly. "Verbastering van colica passio, dat ook
zoo in koly-compas verminkt wordt." BILD. Eene betere verklaring onzer
plaats vindt men in bet Uitl. Woordenb. op HOOFT, waar, op gezag van
KILIAEN, wordt verzekerd , dat nzonopolie eertijds, behalve de gewone beteekenis, nog die van coitio, conspiratio had. Men heeft dit namelijk
aldus te verstaan, dat het eigenlijk op bet gewoel van menschen of den
oploop ziet , die bij bet verpachten van een monopolie gewoonlijk plaats
greep. Vandaar dat men allengs elken oploop, elke opschudding met
dezen naam bestempelde. En dat de zin bier werkelijk bet laatste, en
niet een eigenlijken ziekte-naam, vereiscbt, blijkt duidelijk nit het volgende:
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Mit gorren, mit knorren, mit murmureren,
Al haddender vijftigh luy over hoop elegen mit disputeren.
Zulk eene opscbudding, zulk een oproer, als ' t ware, ontstond er in
zijne ingewanden.
Bl. 25 reg. 15. Gorren. Men vergelijke hiermede de volgende verzen
uit BREDEROOS Moortje bl. 56:
Gants lijden! mijn buyck gort so, nu mijn aren niet vol binnen,
Nu boerekicken mijn darmen ofse rasende dol sinner).
Bij dezen gorde dus de ledige bulk, even zoo wel als bij WABENAR
de te rijkelijk Dgestoffeerde.” Gorren namelijk, een klanknabootsend
woord, stelt in bet algemeen een dof, rommelend geluid voor, dat als uit
eene besloten ruimte geboord wordt, en het is de Joffe o die er deze wijziging aan geeft. Met de belderder i daarentegen drukt betzelfde woord
bet luide snikken en zuchten uit (zie KUL. op ghirren). En met de zwaardere A wordt de beteekenis tot schreeucven versterkt, als b. v. in den
Reinaert de Vos (uitg. van wiLLEms) vs. 6o68:
Wi hadden gevaen te samen een swijn,
• Dat beten wi doot, voor tlude Barren.
Opdat bet namelijk zijne keel niet opzetten zoude. Ons tegenwoordige

gieren behoort insgelijks hiertoe, en daarin is de doordringende kracht
der schelle

IE

hoorbaar.

Bl. 25 reg. 16. ill haddender. Al staat bier voor als in den zin van
alsof, gelijk men oudtijds gewoon was. Vgl. HUYDEC. Proeve D. I bl. 384.
Bl. 25 reg. 25. Dood'stroom. Doode stroorn is de korte stilstand
der golven na den vloed, wanneer de ebbe staat in te vallen. Daarom
voegt HOOFT er bij : Vou leven is an' t ebben," d. o uw leven is aan het
ebben toe , bet is op bet punt van weg te vlo4n , bet verkeert in
groot gevaar."
In een anderen zin geldt thans de spreekwijze het is dood'stroom, die
men, voornamelijk op de beurs, bezigt, wanneer er weinig of niets omgaat. Zij is ontleend van den stilstand des waters, die dezen naam draagt.
Bl. 26 reg. 5. Kat-ael. Gemeene soort van kleine aaltjes, hoedanige
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aan de katten tot voedsel verstrekken. Door spieringh om te aezen worden insgelijks kleine spieringen verstaan, die alleen dienstig waren om aan
den hengel voor aas te dienen.
Bl. 26 reg. 6. Mit komt de ouwevaer, slok, en ..... Men plagt op de
Vischmarkt te Amsterdam, even als in eenige andere steden, een ooijevaar
te bouden, om het afval te eten. Slok was, volgens BILDERDIJK , de
naam, aan dezen vogel gegeven. Het kan zijn, ofschoon toch ook welligt
de uitdrukking de ouwevaer komt, slok, en ..... "eenvoudig gezegd kan wezen voor hij slokte, even als men in denzelfden zin zeggen zou: ofttist
kwam daar een hond, hap, en Ham het vleesch weg." Zoodanige spreekwijzen zijn in het gemeene leven zeer gevyoon.
Bl. 26 reg. 7. Mit een staand 'zeil d. i. met drift, met den hooghartigen trots van iemand die zich beleedigd waant. Met een opgestoken
zeil, zegt men thans in dien zin.
Bl. 26 reg. 8. De veugelsteegh. Deze Fogelsteeg, die in WAGElijst der straten van Amsterdam niet voorkomt, moot, blijkens de
opgegevene rigting, o tusschen bet oude Stadhuis en het blok huizen, welk
de Nieuwe Kerk van het Stadhuis scheidde" geloopen hebben, maar is
later bij de bouwing van het tegenwoordige paleis verdwenen. WAGENAAR
zelf maakt elders (Beschr. van Anat. D. I bl. 98 vlg.) doze Jigging nit de
woorden van HOOFT op. Men moest derhalve deze steeg door, en de
(Nieuwe-)Kerksbrug overgaan, om van de Vischmarkt naar den Nieuwezijds-Voorburgwal te komen, waar de Schout (destijds WILLEM VAN
DER DOES, zie WAGENAAR , a. w. D. XII bl. 55) gewoond zal hebben.
Bij BREDERO (Spaanschen Brabander bl. 37) wordt ook nog van de
Vogeldwarsstraat melding gemaakt. Misschien was deze dezelfde als die
bij COMMELIN 202) het Duivel-aan-ketting-steegje genoemd wordt,
dat van de Vogelsteeg naar de Nieuwe Kerk liep.
NAARS

Bl. 26 reg. 9. Temen. Zie hovel) bij bl. 8 reg.

21.

Bl. 26 reg. 25. Genuigen d.
genoegen, als straks vulgen voor
poegen. Kik is voor ik ik, als men elders leest. En zoo plets voor
plaats, drijn voor drieen. Alles Brabandsch dialekt.
't mits is in
' t midden.
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Bl. 26 reg.

29.

Daer hadje 't niet d. i. dat hebt gii mis.

El. 27 reg. 2. Lakker of lekker is een zeer gebruikelijk scheldwoord
in onze oude kluchten. Eigenlijk beteekent bet, volgens RILIAEN, n linctor, liguritor, catillo, popino, nequam, " en is dan of to leiden van lakken,
dat oudtijds voor likken in gebruik was. Zoo in het Leven van .Tezus
(uitg. door Prof. MEIJER) bl. 431 : DMar die honden quamen ende lakden sine wakle (zweren). " Naderhand is bet woord bij uitbreiding voor
drinken, brassen (men denke aan likkebroer) genomen, als in een Referein
van ANNA BUNS (Belg. Mus. D. IV bl. 87):
Dronckaerts, die gheerne lacken en suypen.
En hieruit laat zich de opgave van

KILIAEN

geheel verklaren.

Bl. 27 reg. 4. Leurery. Zie boven bij bl. s o. reg. 1 4.
Bl. 27 reg. 4. Niet een boon d. i. niet het minste, volstrekt niets.
Zoo bij ROEMER VISSCHER, 't Lof der Mutse bl. 4:
Al der wijsen wijsheyt is niet waert een boon.
en reeds bij MAERLANT komt deze uitdrukking voor (zie N. W. d. M. v. N.
Lk. D. V st. 2 bl. 65). Boven zagen wij in denzelfden zin niet een beet,
niet een kiwis, en dergelijke spreekwijzen, ter aanduiding van de allergeringste hoeveelbeid, waren vroeger veelvuldig in gebruik. Zoodanigen zijn:

niet een aas, -bal, -bast, -bit, -blad, -bottoen, -brijssel, -brut*, -draad,
-ei, -gras, -haar, -hooi, -kaf, -kruim, -mijt, -naald, -oort, -peer,
-pennewaert, -riet, -slee (pruim), -spaan, -stroo, -traan, -twint, -PIM.,
-zaad, enz. Deze alien zijn uit de eigenlijk gezegde oude schrijvers,
maar ook uit de kluchtspelen der 17" Feuw zou men een groot aantal
kunnen bijbrengen.
Bl. 27 reg. 4I. Dat 's gangh d. i. dat is goed.
131. 27 reg. 18. Dat tribelt alderbest. Het werkwoord tribelen be-.
boort tot de uitgebreide klasse van vvoorden, in welke de R als letter van
beweging door de n of T voorafgegaan words, en alzoo de beteekenis
van drukkende beweging in allerlei toepassingen ontstaat. Men denke am],
draaijen, drapen, drentelen, dringen, drifren, trappen, treden, trekken enz.
Tribelen zelf, waarvan de algemeene kracht die van gaan, zich bewegen
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Is, heeft in verscheidene wijzigingen van vorm verscheidene toepassingen
van beteekenis gekregen, als: M. STOKE, B. X vs. 366:
Hi drubbelde ende spranc opwaert
Van bIiscapen, ende sane.
d. i. bij danste.

HUYGENS ,

Korenbloemen D. II bl. 186:

Maey heeft een mann die nacht en dagh slaeft
En spitt en delft, en drebbelt en draeft.
Waar bet zoo veel als been en weder loopen is. En in dien zin beet het
drevelen bij HARDUYN, Uitgel. Dichtst. (uitg. door Prof. SCHRANT) M. 13 :
Als zy door bet bosch-wout gaet drevelen ter jacht.
Men voege er nog ons trippelen en bet oude drabbelen bij. Dat al deze
woorden slechts verschillende vormen van eene en dezelfde zaak zijn,
loopt in het oog.
De spreekwijze dat tribelt alderbest is dus in den grond niet anders
dan zoo gaat het het best. En even als wij overdragtelijk gaan voor slagen, gelukken bezigen, als wij b. v. zeggen : D bet zal wel gaan," zoo
gebruikt men nog in Friesland daarvoor tribelen en in omgekeerd geval
mistribelen. Zie WASSENBERGH , Idiot. Fris. bl 108.
Bl. 27 reg. 31. Grauw d. i. een hard, norsch woord, eene barsche
berisping, vanwaar de uitdrukking iemand een graauw geven en het
werkwoord graauwen, dat vooral in de spreekwijze graauwen en snaauwen gebruikelijk is. TUINMAN (Spreekw. II Nalez. bl. 31 vlg.) leidt
het vrij klucbtig van graauw als grijs af, omdat oude lieden Pdikwijls
gemelijk en knorrig plegen te vallen." Maar de beteekenis des woords
ligt geheel in de letterkoppeling GR , welker kracht in gram, grimmen,
grinniken, grommen, grijnzen, in bet Lat. grunnire, bet Fransche gronder enz. niet onduidelijk zigtbaar is.
Bl. 28 reg. 15. Darren d. i. durven.
Bl. 28 reg. 16. Scharrebier. Eigenlijk scharlybier of sckerpbier,
hetgeen KILIAEN aldus verklaart: )) tenuis cerevisia, tremor hordeaceus."
Scherp is hier in den zin van schraal, bij Km. perparcus. Het is dus eene
soort van dun, schraal bier, hoedanig behoeftige lieden plagten te drin
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ken, waarom het dan ook, naar opgave van WAGENAAR (Beschr. van Ansi.
D. IX bl. 230, niet aan impost onderhevig was. BREDERO , Angeniet bl. 6:
Want die sijn kost wint in sijn sweet,
En schar-bier drinckt, en droogh-broot eet,
Die wenscht niet meer als -vvel te rusten.
-

Moortje bl. 66:
Sy lyen haer dan wel met scharrebier te drincken:
Sy knab'len an een korst van ouwt verschimmelt broot.

Vanbier had men oudtijds bet spreekwoord zich beteren als (zuur) scharbier op den tap d. i. van kwaad tot erger komen, vermeld bij TUINMAN
I 115 en o. a. voorkomende bij s. COSTER , Teeucvis de Boer hi. 27 en
J. VAN PAFFENRODE , Hopman Ulrich bl. 54.
Bl. 28 reg. 2 o. Om ceelen. Namelijk om een briefje ten bewijze
dat de impost betaald was en dus de wijn vervoerd mogt worden (zie
ook BREDERO , Schyn-heylich bl. 13). Ceel of cedel, in huurceel en anderen overig, is uit het Lat. schedula verbasterd.
De lezing zeel, die BILD. uit andere drukken vermeldt, heb ik nergens
aangetroffen.
Bl. 28 reg.

21.

Beveelen. Hier in den ouden zin van aanbevelen.
TWEEDE TOONEEL.

Bl. 28 reg.

26.

Dusschen d. i. dus een, zoo' n.

Bl. 28 reg. 26. Klink-snoertjens. BILDERDIJK zegt: oWel dunne aaltjens in der daad: Door klinksnoertjens zou men verstaan kunnen , snoertjens aan de met een klink geslotene deuren, by welke de klink van buiten opgetrokken werd." oDoch," voegt bij er straks bij, ode klinksnoertjens bier gemeend, en ook snoertjens genaamd, waren lederen koordjens
waar men oudtijds de gouden muntstukjens aanreeg, die men klinken,
klinkaarts, of klinkiens noemde." Dat echter de eerste verklaring de
ware is, blijkt uit bet algemeen gebruik van bet woord klinksnoer in dien
zin. Het was Namelijk een koordje, dat door eene kleine opening in de
deur liep en waarmede de klink werd opgetrokken. PLANTIJN verkiaart
bet: "la cordelette pour tirer le loquet, Juniculus pessuli." En BREDERO
bevestigt dit, waar bij CARPONI dus laat spreken (Lucelle M. 45);
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Wat drommel soud ick doen? ick sweech, ick Borst niet spreken.
Klopt soo niet meer, docht (ick), ick sel de klincksnoer uytsteken:
Maer by ontsprong myn stracx, en vlooch voort met een wip
Na zyn slaepkamer toe.
CARPONI namelijk

had zijue dochter in te groote gemeenzaambeid met
en wilde nu dezen met geslotene deur gevangen bouden. Daarom dacht hij bet klinksnoer los te snijden, opdat ASCAGNES de
deur van binnen niet zoude kunnen openen. Zoo leest men ook bij J. vos,
Klucht van Oene bl. 235:
ASCAGNES betrapt,

As jy alle ding soo kunstigh weet te kuipen,
Kan jy dan wel deur et oog van ien naeld, of deur et gat van ien klinksnoer kruipen?
Te weten: door de naauwe opening in de deur, waardoor bet koord
benengaat. Dit kruipen door het gat van een klinksnoer was oudtijds
een gewoon attribuut der tooverkollen of heksen. Zie b. v. de plaats
uit S. SIXTINUS, aang. bij Mr. L. PH. C. VAN DEN BERGH, Nederl. Yolksoverl. hi. 189.
Bl. 2 9 reg. I. Queenvleis. Quene wordt bij Km. verklaard : 9 Taura,
caeca taura, vacca sterilis. " En in dien zin had bet A.S. reeds cwean
en is kween nog in Friesland en Groningen gebruikelijk. Bij SWAAGMAN
(4nn. Acad. Gron. 1824-1825) bl. 64 luidt bet: )) vacca iuvenca, quae
nondum peperit," maar ten onregte, naar mij berigt is. Eene kween namelijk is eene tweeling-koe te eener dragt met een bul geworpen. Zulk
eene is altijd onvruchtbaar, maar het vleesch is bijzonder lekker. WAS7 6) bevestigt dit ten voile.
Fris.
SENBERGH
Overdragtelijk is het woord later tot een scbeldwoord geworden, waarmede men een oud, leelijk vooral eene oude wellusteling bestempelde. Zoo zegt BREDERO (Moortje H. 5): Ddie afgereden queen," men
begrijpt in welken zin. En zoo Mai J. DE DECKER, Rijmoeffeningen D. I bl. go:
De vale, leelycke, doch welgegelde queen,
in 't oog haers Bruidegoms een lelyblanke Heleen.
Hangt dit alles nu te zamen met bet oude quene (Gr. yvq, Deensch kone
enz.), dat in zeer eerbaren zin eene vrouw, en wel meest getrouwde prow
beteekende? Het woord is in alle Noordsch-Germaansche talen te vinden,
en nog heden noemen de Engelschen eene koningin, xore ioxVv, the
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queen (wel te onderscheiden van quean, dat aan queen in BREDEROOS
Moortje volkomen beantwoordt). Het Deensch heeft qvinde spreek nit
kwinne) in den algemeenen zin van vrouw als geslachtsnaam (thilstot tegenover yvvV). En dit is, meen ik, de band die de verschillende beteekenissen des woords aan elkander beebt. Slechts bij toepassing en uitbreiding is de naam op eene onvruchtbare koe overgegaan en vandaar tot een
scheldwoord geworden. Dit nailer te betoogen en de treffende verwantsebap met het Gr. Tivosu,oct,, ysvvoico, ons bekennen, be- en ontginnen en
honderd andere woorden geregeld aan te wijzen, ligt buiten ons bestek.
Bl. 29 reg. 1. Uit de kerf d. i. buiten de maat. Over den kerfstok
spraken wij boven (bij bl. 20 reg. 25). Elk schreefje daarop gaf eene
afzonderlijke schuld te kennen, en bij bet opmaken der geheele som moest
dus de stok van den kooper evenveel kerven hebben als die van den
verkooper. Had de laatste meerdere insnijdingen, dan was dit een teeken,
dat bij te veel vroeg. Zijne eischen gingen dan uit de Rol d. i. de maat
te boven. En zoo gebruikte men oudtijds deze spreekwijze overdragtelijk.
HOOFT , Vert. van Tacit. Jaarb. bl. 9 1: Diklaar indien de laster en
schelmstukken lilt alle kerve gaan," waar bet Latijn heeft: sine modo
sent." BREDERO , Griane bl. 35:
Ick sech nod), 't is zyt de kerf, 't is te mal om of te kallen.
Zie meerdere voorbeelden in bet Uitl. Woordenb. op HOOFT. Nog heden
zeggen wij ' t is verkorven, wanneer eene zaak in de war gebragt,
verbroddeld is.
Bl. 29 reg. 2. Read. Een regal, als klein zilveren muntje, had de
waarde van drie en een halven stuiver. Men had ook grootere stukken,
Spaansche Realen van achten geheeten, die in bet Placcaet van 16o6
op f 2-7-0 geschat worden. Oorspronkelijk is bet een en ander Spaansch
en duidt de naam eene koninAliike munt aan. Een braspenning deed,
als bekend is, tien duiten.
Bl. 29 reg. 2. Kijnt. Kind! Interjectio, even als man! mensch!
denk eens! wat dunkt u? enz. En dit, al spreekt men in zicbzelven
D

alleen.''

BILD

Bl. 2 9 reg. 5. .Droopen. Dit werkwoord is met vokaalversterking
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van druipen gevormd en heeft daardoor eene active kracht gekregen,
zoodat het met bedruipen overeenkomt. De gewone beteekenis is met
vet of bole,. besprengen (zie Ku-) en zoo plagt men bet in de oud-Hollandsche keuken to bezigen. CATS, Gesprek tegen de koninginne
Vast& bl. 4o :
Wy sullen aen den beert de ketels moeten schuymen,
Den moes-pot overdoen, en pluysen bet salaet,
En passen op bet spit, en droopen het gebraet.
BREDERO , LUCCIle

bi. 65:

Men souw bier 't vleys wel Baer braen en niet droopen.

-

bl. 1 2 :

Daer werdt onthaist, ontbooft, gbeliangen en ghesoon,
Ghebraen, gedroopt, gedrenckt, door kocx, door beuls, door boon.
Zoo spreekt LECKER-BEETJE , de knecht, als bij den lof der keuken
verheerlijkt. Lie voorts HOOFTS Brieven bi. 411 en bedroopen in denzelfden zin bij J. vos, Klucht van Oene bl. 2 28 en 233.
De vokaalversterking, waardoor bier het onzijdige werkwoord actief
geworden is, komt treffend met de oud-Indische Guna overeen, wier sporen in onze taal nog zoo veelvuidig en zuiver overig zijn. Zoo komen
van liggen, zitten, drinkers de activen leggen, zetten, drenken, van zuigen zogen enz. En ook behooren biertoe vallen en hangen tegenover
vellen, hengen (henker), plat , nat, schande tegenover pletten, netten,
schenden. Eene zaak, die voor het Hoogduitsch reeds door GRIMM in bet
licht is gesteld, en met bepaalde toepassing op onze taal een opzettelijk
onderzoek dringend vereischt.

Bl. 2g reg. 6. Grout. Gelijk wij zoo even in droopen de Indische
Guna-versterking opmerkten, zoo hebben wij bier de Wriddhi, waardoor
u tot ou of Au wordt. Grouwen toch is niet anders dan gruwen, schoon
met versterkte beteekenis. Zoo is ook duwen tot douwen geworden, spuwen tot spouwen enz. (vergelijk bet Lat. cludo en claudo).
Voorbeelden van grouwen vindt men opgeteekend bij IJFEY en ACKERSe
-DUCK,
Taalk. Aanm. bi. 53.
Bl. 29 reg. 7. Niemier d. i. niet meer.
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reg. Spil-penningen. De zamenstelling is dezelfde als iii
bemoei-al, beschik-al, doe-niet, kwist-goed, schreeuw-leelijk enz. r. i.
STARTER , Tafelspel van Melis Tyssen (1627) bl. 3:
Bl.

29

Ick ben spil-penning noch quist-goed, ick bou het al suynighes by malkaer.
BREDERO,

Klucht van de Koe bl. 4, onder meerdere benamingen van

dezelfde zaak:
Een vleys-dief, een quist-goed, een spit penning, een doorslach, een snap-op,
(een gild.
bl.
53
en
elders.
Zie ook zijne Griane bl. 31, Moortje
Het tegenovergestelde, als oppotter,, heette peukel-penning. Zie b. v.
S. VAN PAFFENRODE Hopnzan Ulrich M. 81.
Bl. 29 reg. 24. Bak. In engere beteekenis werd dit woord vroeger
voor den sclzotel genomen, in welken men de spijs opdischte. Zoo bij
BREDERO, Moortje bl. 4o , Stommen Ridder bl. 8 enz.
reg. 24. Dat ken hem niet krenken. Thans zou men zeggen:
"dat kan er geen kwaad aan doen. " Kruit in dezen regel is kruiderii.
BL

29

Bl. 29 reg. 3o. Smiiten. Hier in den ouden, echten zin van slaan,
kloppen, vanwaar ook sn2id. Zie de aanmerkingen van Mr. J. x. HOEUFFT
Oad-Friesche spreekwoorden bl. 212 vlg. en van Dr. JONCKBLOET op VELT..
HEM B.

HI bl. 88, alsmede de aldaar aangehaalde schrijvers.

DERDE BEDRUF.
EERSTE TOONEEL.

Bl. 3o reg. 5. By gort! d. bij God! als wij boven zagen. Thans
hoort men nog wel eens Grut ! of Gorte en in onze nude kluchten beet
bet dikvvijls 0 Gortelingen ! Het gemeen zocht in deze moedwillige veranderingen van den naam des Opperwezens niet alleen eene verzachting van
den vloek, maar ook eene aardigheid, die men dan sours nog met andere
toevoegsels uitbreidde. Een sterk voorbeeld daarvan linden wij bij VAN
ARP, Singhende klacht van Droncke Goosen (1639) bl. 4:
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lck sweer by goat, by bockemeel ,
By carremelck en buy :
By grutten, en oock by men keel
En voort by al den bruy.
Bl. 3o reg. 4. Buis wordt doorgaans in zacbtere beteekenis dan dronken
genomen, dus als beschonken, die een roes aan heeft. BILDERDIJK (op
HOOFT bl. 16o) brengt bet tot oozen d. bevochtigen, zoodat het eigenlijk
beoost zijn zal, waaruit bij later Dby derisie" bewest en buiten westen ontsproten acht. Maar waarschijnlijker is het gevoelen in bet Uitl. Woordenb. op
HOOFT geuit, dat het Adj. buis tot bet Subst. buyse behoort, hetwelk Km.
aldus verklaart : Dpoculunz utrinque ansatum, quod ob magnitudinem ambabus tollitur manibus." Waarlijk , die zicb met zulk een beker wat veel
bezig boudt, beeft veel kans van buis to worden , en vandaar dan ook
buysen als largiter potare, bij Ea. Nog beden is dit laatste in Groningen gebruikelijk, maar in de bepaalde toepassing van jenever drinkers.
Zie Taalk. Mag. W 675. En van dit buizen is wijders bet woord verbzyst , dat in den tijd van VAN HASSELT voor buis in zwang was. Zie
zijne Aant. op Kir- op burs.
Tot bevestiging van de beteekenis des woords zijn in bet Taalk. Mag.. t. a.
pl. eenige voorbeelden bijgebragt, waarbij wij nog de volgende voegen.
BREDERO Angeniet bl. 6:
Het Backus-feest sy vieren gaaren,
Dies sy steets buys en dorstigh zijn
Van sarpe en van geyle wijn.

-

Het daget uyt den Oosten bl. 12:
De Goden buys raeckten aen 't rasen ,
Aen 't wrocken voort, aen twist, aen strijdt.

-

Spaanschen Brabander bl. 37 :
Wat sal ick in dese pot Lonsbier of Dele-wijn la ten tappen ?
Dat dient my niet voor al, want worden mijn Meester buys,
Hy sloech de pottebanck stucken, en al de glasen uyt in 't buys.

Zie ook

J. VOS

Klucht van Oene bl. 26o en hierboven b). 4o.
10
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TWEEDE TOOK EEL.

Bl. 3o reg. 47. Rabaut, oudtijds ribaut, bekend scbeldwoord, dat
reeds in onze oude ridder-romans meermalen voorkonat. TUINMAN (FaRkel bl.
296) leidt het van Radboud, den befaamden koning der Friezen, af. Doch
geheel ten onregte. Oorspronkelijk waren de zoogenaamde Ribauds ligtgewapende krijgskneebten, hoedanige PHILIPS AUGUST, koning van Frankrijk , tot lijfwacht had. Maar van dezen eervollen rang zijn zij allengs
door bun Iosbandig gedrag en woeste levenswijze zoo verre ontaard, dat
bun naam tot een scbeldwoord is afgedaald. Men kan daarover in bet
breede nazien DU CANGE op Ribaldi en F. BURMAN, Aanm. enz. bl. 59-64
en N. Hanna. hi. 231-235. Vergelijk ook de Aant. van Dr. JONCKBLOET
op VELTHEM B. III bl. 126. Bekend is het dat in bet Franscbe brigand
dezelfde overgang van beteekenis beeft plaats gehad.
Bi. 3o reg. 1 7 . Houdt stal. Stal werd vroeger niet alleen in den tegenwoordigen zin gebruikt, maar beantwoordde ook gebeel aan ons
stand, waarvan bet in afleiding (staan, siellen) niet onderscbeiden is.
Vandaar stal Louden voor stil staan. BREDERO , Het daget uyt den
Oosten bl. 2:
Siet de stock-stille Windt, van 't laeuw en luwe zuyen,
En Loud niet langer stal, maer raest en blaest by buyen.
Zie ook de plaatsen uit HOOFT , in bet Uitl. Woordenb. opgeteekend.
Het Subst. stal in den vermelden zin komt o. a. voor bij HUYGENS , Korenbloemen D. II bl. 133:
De waerheid vindt noch stall noch haerd.
d. Beene plaats om te verblijven. Het is bet H.D. stelle. En vandaar
slaapstal voor slaapstede bij VONDEL Leeuwendalers bl. 9 . Ook noemde
men de plaats waar koopwaren ten toon gesteld worden stal, stalletie,
vanwaar ons uitstallen, bet Fr. etaler. Vgl. F. BURMAN , Aannz.
bl. 14o vig.
Bl. 31 reg. 2. Gecx-kap. De naam is ontleend van de kappen of
mutsen, die, met ringelende bellen voorzien, door de bofnarren plagten
5o.
gedragen te worden. Gecks-kuyf zegt BREDERO Lucelle
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Bl. 31 reg. 4. Opsteeker. Bid TOL. culter, ensis, sica, eigenlijk een
mes, dat men in een schee ' of kooker steekt," zoo als bet in WINSCHOOTENS
Seeman luidt. Hier wordt er bepaaldelijk bet lange koksmes mede be-.
doeld, dat TEEUWES droeg. Het woord kornt ook voor in HOOFTS Nederl.
Hist. ble 244: oft dreyghde hem daatlijk een' opsteeker in de ribben te
jaaghen." Zoo ook bij s. COSTER , Teeuwis de Boer bl. 24:
Die mijn so toe sprack, daer sou voorseker een opsteecker op passen,
Want die me half soveel seyde, kreeg voorseker een jaepjen in sijn wang.
Bl. 31 reg. 8. Vromen d. baten, te stade komen. Zie over deze
oudtijds gewone beteekenis des woords in 't breede bij CLIGNETT Aant.
op MAERLANTS Sp. Hist. D. II bl. 139 vlg. der Aantt. en zijne Biidragen
enz. bl. go vlg., alsmede de Aant. van den Hoogl. CLARISSE op de Heim. d.
Heim. bl. 425. De zin deter verzen is: oindien mijne zonden mij even
weinig kwelden als deze schuld (namelijk van WARENAR met het mes gedreigd te hebben), bet zou mij waarlijk op mijn sterfdag baten."
Bl. 31 reg. 1 3. Fijn man is eigenlijk, naar de kracht der woorden,
een braaf, vroom man (zie Km.). Maar steeds wordt deze benaming,
even als elebaes, in onze oude klucbten ironisch en in ongunstige bedoeling gebezigd, zoodat zij niet veel van een scheldwoord verschilt. Later is de oude beteekenis van fijn vroon2 in eene andere toepassing op
dengene overgebragt, die zich met bet uiterlijke masker der godsdienst
bedekt en zoogenaamde vroomheid huichelt. Dat bet woord echter vroeger
in loffelijken zin gebruikt werd, moge b. v. uit VELTHEM blijken (B. I
c. 53 b1.72):
Daer hi lack, ende sterven soude,
Onboet hi drie Papen oude,
Enen Jode, ende enen Heidyn,
Ende enen Kersten Pape fyn.
Bl. 31 reg. 14. Tuigh. Hetzelfde als gem*.

BREDERO

Liccelle hi. 27 :

Den Hemel sy myn tuych!
De meening ran TEEUWES is : rgij hebt geene getthgen noodig, om dit te
bewijzen," want , als pLAurus heeft: ores ipsa testis est. "
Bl. 31 reg. 6. Het regement stellen. Tot regt verstand van deze
spreekwijze houde men in bet oog, dat regiment (bet Lat. regimen) eigen10 *
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lijlc bewind, oppergezag aanduidt, vanwaar regiment hebben, door Kit.
als potiri rerum verklaard. Daar nu zij, die bet heft in handen bebben,
dikwijls hunne magt misbruiken en aan liunne hartstogten te veel toegeven , zoo heeft de uitdrukking het regernent stellen of -houden allengs de
beteekenis gekregen van woelen, onrust of opschudding verwekken, betgeen men evenzoo ook wel den bads spelen noenit. Zoo leest men bij
s. COSTER, Spel van Tiisken van der Schilden bl. 12:
Ick heb een briefken van 't spinhuys,
Dat en gheeftmen gheen luy, die quaet regiment houwen.
Vandaar dan het woord redjement, eerst als opschudding, onrust en vender in 't algemeen als geraas, getier. Hierboven bl. 53:
Wat redjement is daer veur de deur? wie leit 'er dus en krijt?
en het werkwoord redjementen, ook riddementen en bij zamentrekking
remOnten en rimdnten gespeld. Ziehier van elk dezer schrijfwijzen een
voorbeeld. HUYGENS, Klucht van Tryntje Cornelis (Korenbloemen D. I)
bl. 582:
Still. — Was door te redjemente?
Wie klopt door?
M. GRAMSBERGEN, Kluchtighe

Tragoedie: of den Hartoog van Pierlepon

bl. 5, alwaar een herbergier zich over de studenten van 1657 aldus uitlaat:
Wat! we plegen niet een dag te wesen of wy handen te minsten onse haart vol,
Dikwils Cornperiesjes van groote kooplui en brooddronkke studenten,
Die ik veur al wel lyen mogt, hoe dat se ook riddementen;
'T was altijd, tibi Hospis , dat gelje ereis studentikoos,
En most ik een Meit te meer houwen, die had ik niet renteloos. (!)
BREDERO,

Spaanschen Brabander bl. 42:
Of sy wat renzdnt en baert (raast),

Daer Beef ick niet om.

Klucht van den Molenaer bl. -14:
So beseten as jou wijf rirnênten, tierden en riep.
Bl. 3 t reg. 18. Stukke diefs. Het woord stuk, voor scbeldnamen
geplaatst , strekt om de verachting des te sterker uit te drukken. Zoo
leest men in onze oude kluchten dikwijls: stukke boefs, stukke drochs
(bedrieger), stukke guyts, stukke schelms enz.
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Bl. 31 reg. 21. Murruw d. i. murw, week, zacht, het Duitsche miirbe,
het Deensche mpir.
Bl. 31 reg.
Meuken. De zin is: D ik zal u bet hoofd wel murw
b. 21
•
slaan." "Weaken is eigenlijk zacht of week maken, maar bier zou het
dan bepaaldelijk door middel van slagen plaats hebben, even als in het
conzmitigare sande ° caput van TERENTIUS. De beteekenis des woords
blijke uit BREDEROOS Lucelle bl. 42:
Laet niet na

My te bestellen doch in een soo vette keucken,
Daer ick mijn gladde Kin mach in de Botter meucken.
— Het daget uyt den Oosten hi. 4:
Hoe komt doch dat de tocbt van dit bartvochtich Bert,
Niet door den tijt en meuckt, nosh leemiger en wert?
Op de laatste plaats is bet in onzijdigen zin als week worden genomen.
Zie meerdere voorbeelden in bet Vitl. Woordenb. op HOOFT. Naauw
verwant is bet Eng. meek, en ons cooker is ook niet anders dan nzeukhamer.
Bl. 31 reg. 24. Mogeliik is misselijk. Misselific in den ouden zin is
dat missen kan, dus onzeker, hagchelijk, wisselpallig. Het is onnoodig
bierbij stil te staan na de uitvoerige en belangrijke aanteekening van den
Heer A. DE JAGER in zijn Taalk. Mag. IV 350-355, waar tevens de
andere beteekenis des woords, namelijk van velerlei, in een helder licht
is gesteld. Wij voegen er alleen bij, dat de uitdrukking mogelijk is
misselijk oudtijds als spreekwoord gebruikt werd. Althans ook in HOOFTS
Nederl. Hist. bl. 1 200 vindt men vmooghelykheit, mislykheit" in gelijken
zin bij elkander geplaatst.
Bl. 31 reg. 3o. Wet roert jou? Thans wat raakt het jou?
Bl. 31 reg. 33. Gastebot d. i. gastmaal. Zie Kn.. Aldus bij HOOFT,
Vert. van Tacit. .Taarb. IA. 280: DTeffens gaat by een gastebodt bouden
met meerder overvloedt dan naa gewoonte." Eigenlijk beteekent bet
woord volgens de afleiding wat men den gasten aanbiedt, maar vandaar
bij uitbreiding bet gastmaal zelf. Vgl. WACHTER op bot. In bet Duitsch
zegt men gastgebot, in bet Deensch gjestebud.
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Bi. 32 reg. 4. Een gruis. nails wordt dit woord alleen met het bepalende lidwoord vereenigd en als collectivum genomen.
Bl. 32 reg. 16. Dat je past d. i. dat gij oppast, zorg draagt. Zie
in de Aant. op bl. 33 reg. 13.

HUYDEC. aangehaald

Bl. 32 reg. 21. 1k docht gelt an de hoenderen. Namelijk te verdienen, dat uit het volgende hierbij verstaan moet worden. Het is een
spreekwoordelijk gezegde.
Dat de barbiers eertijds ook de heelkunst plagten te oefenen, is eene
bekende zaak. Bij PLAUTUS luidt deze regel aldus:
Nummo sum conductus : plus iam medico mercede opus est.
DERDE TOONEEL.
Bl. 32 reg. 26. Katshooft. Zie boven bij bl. 16 reg. 1.
Bl. 33 reg. t. Men loerd' me zoo niet. Uit de nog geldende beteekenis van loeren is de reeds verouderde van foppen, bedriegen afgeleid.
De overgang was gemakkelijk; men denke slechts aan de kat, die met geen
ander oogmerk op de muis zit te loeren, dan om ze te verschalken en in
hare klaauwen te krijgen. Loeren is dus eigenlijk listig en behendig
iemand om den tuin leiden, om hem een voordeel of te winnen. Bij
PLANTIIN wordt het door deridere vertaald, en dit is slechts eene geringe
wijziging van beteekenis. Tot bevestiging van deze diene de volgende
regel' uit s. COSTER , Tafelspel van een Quacksalver bl. 6:
Meester, siet toe dat ick jou bier mede niet en loer.
en zoo bij

IS. DE GROOT ,

De Bedroge Speck-dieven (1653) bl. 16:

'K heb 5o jaer gaen rooven....
Maer 'k sweerje by myn eer, ick ben noyt soo geloert.
BREDERO,

Griane bl. 3o :

Dese besuckte Stee-katten schempen altijdt met de Boeren,
Maer wy Huys-luy keunen heur wel weer loeren.
Zie ook zijne Lucelle bl. 65 enz. De spreekwijze iemand een loer of
lorren draaijen, 'Limns in gebruik, is uit het oude loeren spottende gevormd.
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BI. 33 reg. 1. lilt de paerdevoeten. Tegenwoordig zegt men, bij
verkortitig, uit de voeten. Maar dat de eerste spreekwijze de oorspronkeIijke en ware is, lijdt geen twijfel, gelijk zij dan ook vroeger algemeen
dus in gebruik was. Zoo bij J. VAN PAFFENRODE Hoptnan Ulrich hi. 7o:
Koin bet ons gaen leggen wise hoofden uyt de paerdevoeten.
en bij BREDERO Moortje M. 53 enz. Het is dus volmaakt hetzelfde als
betgeen wij in s. COSTERS Isabella (1627) bl. 38 met veranderde woorden aldus uitgedrukt vinden:
Nou wel an, ick wil mijn hooft gaan legghen daar geen waghens en lopen.
Bl. 33 reg. 2. llor. De zin is: ))het ware weg, verloren." Bij
IX vs. 462 leest men:

STOKE B.

Dus hebben si haers storms beghe%en,
En sijn ghetrect bet op hore.
bl. 2 9 6 vlg.) teekent daarbij aan, dat op hore zoo
veel zegt als weg, voort, en heldert vervolgens deze spreekwijze, naar
gewoonte, voortreffelijk op. Hij voegt er bij, zich ilaauwelijk te herinneren, dat men in zijne kindschheid zeide: by gaat liar of horrie, en verklaart dit als een overblijfsel van het oude op hore. Men ziet, dat onze
plaats uit deze aanmerking ten voile Licht verkrijgt.
Met ons lior is nog het EngeIsche hurry naauw verwant, en ook beboort hiertoe de oude oproerskreet toe hurre voere! d. tsa! weg! voort
Lie HUYDEC. t. a. pl, alsmede D. III M. 3o vig,
HUYDECOPER III

Bl. 33 reg. 5. Oorlof d.

verlof.

Bl. 33 reg. 1 o. Zich laeten. Hetzelfde als zich gelateri d. zich
houden, zich gedragen. De zin is: D ik weet niet line mij te houden
van de pijn."
Bl. 33 reg. 13. lk pas'er niet reel op d. ik gee,'" er niet otn. De
spreekwijze ergens niet op passen was namelijk vroeger in gebruik in den
zin van zich er niet aan storen, als duidelijk blijkt uit eene plaats van
HOOFTS Vert. van Tacit. Jaarb. bl. 412, waar hij zegt: D Zonder op de
moogenheit van Augusta te passen," ter vertaling van bet Latijnsche
o spreta potentia Aagustae. " In dien zin leest men ook bij CATS, Selfctryt bl. 90
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Wat komdy my aen boort, met u vervaerlik dreygen?
' K en passer niet meer op. 'K en ben niet meer u eygen.
bij

VONDEL

Leeuwendalers bL 6o:

Recbtscbapen karel past op dootshooft Hoch grimassen
Van grijns of sebors des doots, die kinders bier vervaert.
Zonder ontkenning was passen zoo veel als zorgen, zorg dragen, waarover zie HUYDEC. Proeve D. III bl. 2 10 vlg. en HINLOPEN aldaar.
Bl. 33 reg. 15. Miesterloon. Te weten bet loon aan den beetmeester to betalen.
131. 33 reg. 15. Geblutst. Milken is slaan of treffen, zoodat er eene
bolligbeid, eene deck ontsta. Zoo gebruikt men bet van boomyruebten,
die geheel rijp ter aarde vallen, van een schild, door houwen en slagen
geteisterd, of van bet menschelijk ligchaam, als het zwaar gekneusd is.
En vandaar bet Subst. bluts, de aldus geslagene holligheid uitdrukkende.
Ofschoon nu nit zulk eene bluts of kneuzing in het ligchaam gewoonlijk
door zwelling eene buil oploopt, zoo is toch in den grond bet laatste regtstreeks bet tegenovergestelde van bet eerste, als o. a. ten voile blijkt uit
-het nude spreekwoord (bij TUINMAN 1 135: "Men moet de bluts
tegen de buil stellen," d. schade tegen winst, het slechte tegen bet
goede. En ook VONDEL vereenigt de beide woorden, waar bij zegt (Altaergeheimenissen bl. 52):
De Mats en buil eiscbt daegblixe artsenye.
Het weikwoord blutsen komt bij vele schrijvers voor.
IA. 87 bezigt bet van bet ooft:

CATS,

.Huwelijk

Het ooft dat vroeg is van den tak,
Is vry niet sonder ongemak,
Waer dat bet eens wort omgehutst,
Daer isset over al geblutst.
J. DE HARDUYN

Uitgel. Dichtst. (uitg. door Prof.

SCHRANT)

bet mensebelijk ligchaam:
Ach ! siet mijn licbaem eens gheblutst,
En over-goten heel met wonder.

bl. 72, van
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Zie voorts de geleerde Aant. van HUYDEC. Proeve D. III H. 179 vig. en
HINLOPEN aldaar. De oorsprong des woords is te regt door BILDERDIJK
(Geslachtlijst) in blotten d. i. slaan, kloppen gezocht, dat met het oude
blouwen en ' t Fransche blesser zamenhangt, en nog in den naam pellenblotters overig is, die men kwalijk vellenblooters pleegt te noemen.
VIERDE TOONEEL.
Bl. 33 reg. 28. Rechten. Bij

KIL.

litigare.

Bl. 33 reg. 2 g. Blornmerhelten! y Oude uitroep. Blommerhelt (ook
Blommerhart) was een oud Nederlandsch held in de volksvertellingen,
by onze Grootouders nog gedacht, nu gants verloren." Aldus BILDERDIJK.
Het is echter te bejammeren, dat de geleerde oudheidkenner niet eenige
nadere bijzonderheden aangaande dezen held heeft opgegeven. Gaarne
toch beken ik dat het mij, ondanks alle nasporingen, niet beeft mogen
gelukken eenig berigt daaromtrent in te winnen. Of men welligt geregtigd
zou zijn, het voormalig bestaan van zijnen persoon als twijfelacbtig te beschouwen, laat ik aan kundiger ter beslissing over.
Wat evenwel den uitroep blotnmerhelten! betreft, eene andere verklaring daarvan zal zich misschien niet onwaarschijnlijk voordoen, indien wij
op de verschillende vormen letten, waarin het woord bij deze en gene
schrijvers voorkomt. De gezegde uitroep namelijk is een der meest gewone
in onze oud-vaderlandsche kluchtspelen, en worth op verscheidene wijzen
geschreven, als : bloen2erhelten ! bloemer-elten ! blommerherten ! bloemerher ten !
bloemer-harten! Gans bloemerharten! en eindelijk o bloement haste! De
beide laatsten bevatten, indien ik mij niet bedrieg, de voile en minst verbasterde
uitdrukking, den sleutel ter verklaring der overige vormen. Maar nog dient
aangemerkt, dat bij VONDEL (Leeuwendalers bl. 44) Gansch bloemen! en
elders Gans blommen! gelezen wordt, waarin de held geheel verdwenen is.
Dat Gans of Gansch uit den Goddelijken naam misvormd is, hebben wij hierboven (bij bl. s o reg. 16) aangetoond. En zou Gansch,
bloemen! dan wel iets anders zijn dan eene verzachtende verminking van
bet gewone Gans bloed! d. i. bij het heilige bloed des lleeren!? Of zou
Gans bloement haste! niet eene verbastering zijn van Gods bloedend haste!
d. i. bij het doorstoken hart van den Zaligmaker!? Men voere de stoute
verandering van D in m niet als tegenwerping aan. Want het is bekend,
hoe deerlijk dergelijke zware uitroepen verdraaid, verwrongen en verminkt
worden, om de schuld van heiligschennis in een gIimp van loutere scherts
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te verkeeren. Wij zagen er boven reeds een paar sterke voorbeelden
van, en herinneren daarbij nog slechts aan bet tbans in zwang gaande
pot vol blommen! dat nit G verd . me! verbasterd is, even als ik onlangs uit bet daaraan verwante G dosie! den krachtigen uitroep gouden
doozen! hoorde snieden.
Volgens de opgegevene verklaring zal dan, en dit diene tevens tot bevestiging, ons Gans bloen2erharten! volmaakt overeenstemmen met den
oud-Franscben vloek ))par le poitron (poitrine) Dieu sanglant !" (vermeld bij WILLEMS in de Nederd. Letteroef. bl. 2 2 3). Dat later Gans
daarvan weggevallen is, is niet vreemd, want ook bloed! dood! lijden!
vigmenten! en anderen komen meermalen afzonderlijk voor.
Bl. 33 reg. 3o. Anspant. Waar twee paarden van verschillende
heeren, met onderling goedvinden der laatsten, in een gareel geslagen worden , daar spannen de beide eigenaars met elkander aan, in den eigenlijken zin. Maar overdragtelijk worth men gezegd met iemand aan te spannen, als men zijne partij kiest, zicb naauw aan hem aansluit, met hem
zamenspant. Beide beteekenissen des woords zijn nog in Groningen
gangbaar. Voor de laatste zie Kn. en twee voorbeelden uit HOOFT
het Uitl. Woordenb.
Bl. 33 reg. 30. In de ly. Wij zagen boven dat de Ili van het schip
tegen de loef d. i. de windzijde overstaat. Het door den wind overhangende zeil nu drukt de lij neder, zoodat zij op bet zwaard komt te
terwij1 de loef zich daarentegen booger boven bet water verheft. Vandaar de spreekwijze in de lij zijn voor lager, minder zijn, het onderspit delven. Men kent ook iemand in de brengen en anderen, waarover zie J. P. SPRENGER VAN ELM Spreekw. van de scheepvaart ontleend
bl. Imo. Over den oorsprong en de aanverwanten des woords is BILDER•
DIMS Geslachtliist met vrucbt na te zien.
Bl. 34 reg. Komenschap d. koopmanschap. Oudtijds zeide men
voor koopman bestendig coman of comen, vanwaar buiten twijfel ons komenij, als verkoopplaats van waren, schoon in engere toepassing, gesproten is. Eene andere verklaring, volgens welke kon2enij uit bet Engelsche
common aid verbasterd zou zijn, is wel vernuftig, doch niet gewigtiger
dan de bekende uitlegging als kom en eisch, die uit scherts verzonnen
scbijnt te zijn.
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Bl. 34 reg. 3. As kacx. Zie boven bij bl. 23 reg. 41.
Bl. 34 reg. 5. Ontmorssen. Dat dit werkwoord de beteekenis had
van ontstelen, ontfutselen, blijkt genoegzaam uit den zamenhang en is
gemakkelijk te verklaren. Morsen namelijk gold oudtijds als bedekken,
verbergen, en in dien zin lezen wij vermorsen bij ROEMER VISSCHER ,
' T lof der Mutse bl. 24:
Hoe syn de vrijers dan soo malle gecken,
Dat sy 't teycken van eere met de kous bedecken,
En houdent vermorst als gecapte heylicheyt?
Inzonderheid plagt men dit woord in het kaartspel te gebruiken, als een
der spelers heimelijk eene kaart wegmoffelde en dus zijne partij bedroog.
BREDERO , Spaanschen Brabander bl. 51:
Ick had mijn leven niet elooft, dat Floris so flensten en morsten
Met de kaert, en by bot as de Droes, dat 's immers gien reyns (niet eerliik).
Neen zeker niet, want te regt words in de Klucht pan de Koe bl.
aangemerkt:

2

En die met Steenen botten, of die de Kaart kreucken,
Of die met een greep fraeytjes morst en flenst,
Dat dunckt myn dat oock vry wat ande dievery grenst.
leder zal, geloof ik, hierin toestemmen, en ziedaar juist hoe morsen allengs
aan de beteekenis van stelen gekomen is. Zoo bij VONDEL , Leeutvendalers IA. 3o:
Ick moist dien buit zoo stil by avont niet te morssen,
Als Grijp, die 's nachts wel durf op 't velt ons gerven dorssen.
P. GODEWYCK ,

Witte-broots kinderen

of

Bedorve iongelingen bl. 55:

Die maer de konst en kan, der armen bloet te suypen,
En die 's Lants Midd'len kan met listen onderkruypen;
0! dat zijn brave Maets, die weten van de slagh,
Men beet haer staegh Monsieur, 't is Heerschop, goeden dagh.
0! die daer lorst en morst, en niet en moil betalen,
En die 't bedecktelick syn naesten kan ontfuycken,
Daer sal men nu ter tijt voor nijgen, stuypen, duycken.
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En vandaar dan het zamengestelde ontmorSell i tot welks verklaring bet
derhalve onnoodig is aan behendige en diefachtige merseniers of marshramers te denken, zooals BILDERDIJK wil.
Bl. 34 reg. 6. Lorssen. Van for of leur, dat eene beuzeling, een
prul beteekent, komt bet werkwoord loren of leuren in den zin van zich
met prullen en lorsen ophouden, meest van een marskramer gezegd, die
in bet klein geringe, onbeduidende waren uitvent. Venales ferre merces
frivolas," beet het bij Km. Vandaar in denzelfden zin het werkwoord
lorsen of lordsen, en lordster als benaming van eene uitdraagster. Daar
eater de marskramerij, als uit de oude kluchten genoeg blijkt, onder
bet yolk in een kwaden reuk stond om de slinksche streken, waarmede zij
dikwijls gedreven werd, zoo is bet woord lorsen bij uitbreiding op elke
bedriegelijke handelwijze toegepast. In dien zin kornt het meermalen bij
HOOFT voor, alsmede bet afgeleide lorshandeling, dat vrij wel met ons
intrigues overeenkomt. Men kan er het UM. Woordenb. op nazien, en
vergelijke daarbij de Aant. op de nieuwe uitgave der Nederl. Hist.
D. III bl. 424.
Deze beteekenis dan van bedriegelijk handelen geldt ook bier, en wel
met bepaalde toepassing op bet heimelijk en behendig ontfutselen van
eens anders goed. Het laatste (waarvan wij zoo straks een voorbeeld
uit GODEWYCK bijbragten) is nog duidelijker zigtbaar in bet zamengestelde
ontlorsen bid BREDERO, Klucht van den Molenaer bl. 6:
Wat hetme onse Aecht wel goet ofhandich gemaeckt en ontlorst.
Eenigzins verschillend is de beteekenis, waarin lorsen meermalen bij CATS
voorkomt, als b. v. Hucvelijk bl. 1o3:
Een wijf dat noyt en lorst of borgt,
Maer, als bet dient, bet buys besorgt.
Daar wordt het met borgen vereenigd en is dus zoo veel als geld opnemen, leenen. Zoo leest men ook in COORNHERTS voorrede voor de Tyespraeck van de 1Vederl. Letterk. bl. 1: ^ 1-let zijn nu gheleden wel XX
jaren, dat ick ...... onlust daar inne D arn, dat men zo ghantschelijck
zonder alle nood ghewoon was te lenen en te lortsen van vreemde talen,
't geen wy zelve meer elide beter t'huys hadden." De zamenhang van
deze beteekenis met de straks vermelde mag wel misschien deze zijn, dat
bet denkbeeld van leenen en borgen van den ruilhandel der lorsers afgeleid zij. Men zie voorts TEN KATE D. II hi. 270.
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Bl. 34 reg. 9. Zcvaeger d. i. schoonzoon. Zie later bij bl. 46 reg. 8.
Bl. 34 reg. 9. Druigh d. i. slim, listig, eigenlijk valsch, bedriegeliik,
want bet woord stamt of van driegen of bedriegen, dat bij SCHILTER
drugen en truganon beet. Men beefs er ook droch van, dat oudtijds
zoowel voor bedrog als voor bedrieger genomen werd, en nog in ons
droglicht en drogrede overig is. Van den vermelden frequentativen vorm
truganon was bet oude droghenaer, nit MAERLANT en anderen bekend.
De vokaals-overgang van de oorspronkelijke IE over de korte u of o tot
de verlengde m (waarvan druigh) is dezelfde, die in duiden van dieden,
luiclen van lieden enz. 'weft plaats gehad. Ook ruig in den volgenden
regel was vroeger rieghe. Zie b. v. STOKE B. IX vs. 6o3, waar de zin
niet anders is dan >diet ging er ruig toe." En daar levers bet Eng. rough
(met de korte ou) bet midden op.
Bl. 34 reg. lo. Slecht d. i. eenvoudig, onnoozel. De zin is: D maar
is zoo onnoozel niet, als zijn uiterlijk wel zou doen vermoeden."
Ruig werd eertijds juist als ons ruw gebruikt, en ziet bier op het havelooze voorkomen van den vrek, die zich de noodige zorg om fatsoenlijk
voor den dag te komen, naauwelijks veroorloofde.
WARENAR

Bl. 34 reg.

4 4.

Bedurven d. i. in het verderf gestort.

Bl. 34 reg. 15. De kop worde me kroes. Bekende uitdrukking van
drift of gramschap. Kroes, dat met krul, krom, kronkel, krans en dergelijken innig verwant is en dus ronding tot hoofdbeteekenis heeft, wordt
eigenlijk van digt ineengekruld hoofdhaar gebezigd. Maar al vroeg
beeft bet volksgevoelen aan kroesharigen een ligtgeraakt, oploopend en
driftig karakter toegescbreven en deze opmerking in bet spreekwoord kroes
haar, kroeze zinnen aan de nakomelingschap overgebragt. Het te berge
rijzen der haren bij onstuimige drift of woedenden toorn, heeft misschien,
door verwarring met bet eigenlijk kroeze, hiertoe aanleiding gegeven,
zoo bet welligt niet op het kroeze Naar der prikkelbare bewoners van het
Zuiden doelt. Vandaar dan ook de spreekwijze de kop wordt mij kroes
en verder bet gebruik van dit woord als wrevelmoedig, stuursch, barsch.
Zoo althans werd het in de. 47 ae Eeuw gebezigd, en meermalen staat
bet bij Hoorr ter vertaling van bet Lat. trux. Het physionomisch verband
tusschen de haren van den mensch en zijn karakter had bij onze voorou-
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ders op gelijke wijze bet spreekwoord Icing haer, lange zinnen doen ontstaan (b. v. bij J. z. BARON, Klucht van Kees Louwen bl. 6) en er zou
over dit punt uit onderscbeidene talen veel te zeggen vallen.
Bl. 34 reg. 15. Lap. Hetzelfde als Hap. Zoo hierboven bl. 66:
Men slaet twee vliegen mit ien lap.
In dien zin is nog bet werkwoord lappen gebruikelijk, als men b. v.
zegt: D hij lapte er op, dat bet klapte," het laatste dan in de afgeleide beteekenis van klinken genomen.
BI. 34 reg. 17. By gans eleweeken I d. i. bij Gods heilige weke!
Zie haven bij bl. 1 o reg. 16.
Bl. 34 reg. 1 8. 1k loof niet of d. i. ik geloof niet anders dan dat,
ik houd voor zeker dat.
Bl. 34 reg. 19. Op men peertjen. Deze uitdrukking, in onze oude
kluchten zeer gebruikelijk en ook nu nog niet onbekend, worth gebezigd
van iemand, die, in drift ontstoken, aan zijne gramschap lucht geeft. Zij
is van de oude Ridders ontleend, die, als zij hun moedig strijdros hadden
bestegen, door eene edele drift werden bezield en gereed stonden om elken
aanval of te weren, elke beleediging bloedig te wreken. Zie daarover
FIALBERTSMA , Letterk. .Naoogst bl. 88. Tot opheldering der beteekenis
diene een enkel voorbeeld uit J. VAN PAFFENRODES Hopman Ulrich bl. 55:
Je weet niet baes, wat eenen quajen draek dat ik ben, je hebt men noit op
(mijn peerd gesien.
Bl. 34 reg. 2 3. Zwaeger 1 i. schoonzoon. Zie later bij bl. 46 reg. 8.
VIJFDE TOONEEL.

Bl. 35 reg. 4. Dapper orber. Dapper is in den grond niet anders
dan sterk, krachtig. In den Floris ende Blancefloer (vs. 4344) worden
dappere jongelingen ontboden, om eene zware grafzerk op te lig-ten, en
zoo leest men elders van rivieren, die dapper stroomen enz. Bij uitbreiding gaf men dezen naam aan alles wat fiksch of vlug geschiedde, en bet
is in dezen zin dat FERGUUT zijn harnas dapperlike aanschoot (vs. 462).
Later is de beteekenis nog verder uitgebreid en heeft zich, als in vele an-.
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dere woorden, in eene geheel algemeene opgelost. Dapper werd dus
tot een bloot intensivum, als zeer, grootelijks.
Dat het tegenwoordige dapper, van oorlogshelden gebezigd, slecbts eene
toepassing is, regtstreeks uit de grondbeteekenis des woords afgeleid,
loo i t in bet oog.
Over orber of oorbaar in den zin van nuttig zie men de Taalk. Aanm.
van Prof. IJPEY bl. 7o vlgg. na.
Bl. 35 reg. 17. Waerom zouw ik niet? Deze en de volgende woorden legs RIJKERT der rijke vrouwen in den mond.
Bl 35 reg. 1 9 . 's Werkedaeghs. In tegenoverstelling van den Zondag zegt men thans oneigenlijk in de week, als of de Zondag Diet tot de
week behoorde. Het ()tide en betere werkedaags is echter nog hier en
daar, o. a. in Groningen gangbaar. Warkeldags beet het aldaar.
Bl. 35 reg.
Armozy. Nu armozijn geheeten, maar oorspronkelijk
ormozjn. Het is eene soort van zijden stoffe en draagt zijden naam van
1 9.

bet eiland Ormus, vanwaar het in Europa gekomen is. Zie daarover
Nieuwe Aanm. bl. 445 vlgg. in de Aant. Bij onze voorouders was bet armoziin eene dragt van hooge weelde en men had bet vari
verscbillende kleuren, voornamelijk wit en rood. Als voering van satiinen
dekens, spreijen en doopluren was bet in aanzienlijke huizen hoog geschat.
Men zie b. v. den Inventaris van den Luercor f van Vrouwe REEPMAKER (1679)
in de Geschiedk. Uitspanningen van den Heer G. D. I. SCHOTEL bl. 1 1 1 .
F. BURMAN ,

Bl. 35 reg. 24. riff pons-groot. Een pondiroot of pond Flaamsch
deed twintig Hollancische schellingen, dus zes gulden. J. KLAERBOUT ,
Klucht c,an 't Kay bl. 5:

Ick sel

u

t

v, ee

ponds groot langen, dat is twaef gulden net.

Men noemde het bij verkorting veeltijds eenvoudig een pond. Zoo b. v.
in P. GODEWYCX Witte-broots kinderen of Bedorpe iongelingen bl. 36,
waar men viii pond als de helft van zestig gulden vindt opgegeven.
De ebbenhouten stoelen worden dus bier door RIJKERT op dertig gulden bet stuk geschat, en waarlijk, er was reden om dit niet zeer goedkoop to achten.
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131. 35 reg. 26. Gans lichters! d.
Zie boven bij bl. 10 reg. 16.

bij Gods gewijde kandelareni

BL 35 reg. 29. Fen heelen dagh enz. Hier volgt eene levendige en geestige beschrijving van de weelde der rijke vrouwen, van de onkosten aan
Karen opschik besteed, van de drukte en bet gewoel, dat steeds in hare
huizen heerscht, van hare snapacbtigheid en verdere huisplagen voor den
goeden echtgenoot. Van dergelijke klagten zijn onze oude tooneelspelen
vol, en men mag daaruit opmaken, dat misschien de vrouwen destijds van
deze eigenschappen niet geheel vreemd waren, en wel een weinig die
voorvaderlijke eenvoudigheid en soberheid misten, die men zoo gaarne aan
onzen tijd als een Spiegel wil voorhouden. Maar de billijkheid eischt te
verklaren, dat bet kwaad ook aan de andere sekse eigen geweest schijnt
te zijn, althans over de spilzucht der mannen worden ook herhaaldelijk
klaagliederen aangeheven, om Du nog van hunne levenswijze, die wel eens
in wat losse banden liep, niet te gewagen. En wat al andere klagten
nog heden aan de orde van den dag zijn, over bet ongeregeld gedrag der
jongelieden, over de verslaafdheid aan het spel, over het offeren aan
BACCHUS en VENUS, of in een ander opzigt, over de ijdelheid der dienstmaagden, die in sierlijke en weidsche kleederdragt van de DJuffrouw"
naauwelijks meer te onderkennen zijn, dit alles en nog veel meer van
dien aard is ook al in de kluchten der zeventiende Eeuw schering en inslag.
Alweder een bewijs voor de waarheid, dat er niets nieuws in bet ondermaansche is. Het is bier de plaats niet tot bevestiging van bet gezegde
eene bloemlezing uit onze kluchtspelen te geven. Dit dus welligt bij eene
nadere gelegenheid. Nu zip het genoeg naar het werkje van VAN HASSELT
te verwijzen, waar men bet een en ander, hiertoe betrekkelijk, aangeteekend vindt.
Bl. 35 reg. 3o. Tranten d. i. met langzame schreden op en neder
gaan. Het behoort tot dezelfde klasse van woorden, waarover wij vroeger bij de opheldering van tribelen spraken (bij bl. 27 reg. 18), en komt
meest in frequentativen vorm, als trantelen, voor. Zoo in SPIEGHELS
Hertspieghel B. VI vs. 7:
Ik trantel vol gbepeins, staegb-eenzaam, ook versuft.
Men leest ook trentelen, saloon in eenigzins gewijzigden zin.
187:
FENRODE , Sr. Filibert

J. VAN PAF-

10I
Alaer Lola, 't is meer als tijd, dat ik naer hays ga trentelen.
Zie ook zijn Hopman Ulrich bl. 118. BREDERO gebruikt, bebalve de
beide genoemde vormen, ook nog drenten (Illoortje bl. 2 2), welks frequentatief drentelen thans nog bekend is, Ook behoort hiertoe ons trant,
dat eigenlijk gang is, en het voorzetsel omtrent. Zie BILDERDIJKS N. Fersch.
D. IV bl. 33 en A. DE JAGER , Werkw. van herb. en during bl. 88.
Bl. 36 reg. 2. Zabelen voer. Het sabelbont, om zijne bijzonder
scboone donkerzwarte kleur bij de bontwerkers op boogen prijs gesteld,
was bij onze welbemiddelde voorouders een artikel van buitengewone
weelde. Reeds in de dertiende Eeuw, toen bet dragen van bont nog zoo
veel algemeener was, behoorde bet onder den kostbaarsten opschik van
edelen en aanzienlijken, en hoe groot de roem van zijne kleur destijds
geweest zij, flag men daaruit opinaken, dat bet in de wapenkunde de
gewone benaming voor zwart geworden is. Zulk sabelbont derbalve als
voering der kleederen (want voer is niet anders dan voering) te dragen,
was zeer opzigtelijk .
Bl. 36 reg. 5. Gemorst. Morsen is bier schetsen, het patroon ontwerpen, even als men thans in Had maken zegt.
Bl. 36 reg. 6. Bruits-borst. Onder de talrijke kleedingstukken der
Hollandsche schoonen in de zeventiende Eeuw bekleedde de zoogenaamde
Borst, ook wel voorstuk geheeten, eene zeer voorname plaats. Het was
een zijden, satijnen of fluweelen lap, dien zij op den boezem droegen
en met sierlijke koorden aan bet keurslijf vastregen. Hoe veel kunst en
onkosten er besteed werden, om dit pronkstuk keurig op te tooijen, laat
zich ligtelijk denken. Aleestal was bet bevallig met bloemen gestikt,
of met opgenaaide smalle en veelkleurige linten in allerlei figuren versierd. Bij aanzienlijken werd bet dikwijls kostbaar met goud geborduurd of met edelgesteenten bezet , en de weelde Merin ging zoo
ver, dat BERKHEY verzekert er een gezien te hebben , weeks waarde
op tien duizend gulden gescbat werd (Nat. Hist. van Holland D. III
bl. 589).
Te Antwerpen, waar de pracbt van levenswijze en opschik destijds
de Hollandsche verre overtrof, schijnt inzonderheid aan de fraaije horststukken veel waarde te zijn gebecbt. Men hoore JEROLIMOOS uitboezeming in BREDEROOS Spaansclien Brabander bl. 2 2 :
i1

1.62
'T Hantwerpen green soo slecht die op de vrydacbs mart,
Alsmen de Palmslack slaet, die Baer Vrouwen Diet koopen

Borsten van gouwt en zijd ' gheciert met gouwe knoopen,
En Rocken van Sattijn, en Tabbaerts van flouweel.
Wij voegen er nog de volgende plaats uit P. GODEWYCX 1'Vitte-broots
vlg.) bij, waaruit men eenige voorderen of Bedorye Jongelingen
.werpen kan leeren kennen, die tot de garderobe van ecne oud-Hollandsche dame behoorden:
'K was dubbelt wel versien van linden en van wollen,
Ick bad een paerssen rock , ick had een rove ziel,
Een vlieger opsen Frans, een Borst van bloem-fluwiel;
Daer toe een bonte Jack, met twee boratte mouwen:
'K droegh, doen ick vrijster was, schier alle daegh een bouwen,
Daer toe een sleutel-riem van silver net gewrocht,
Die Besje van den Bergh my tot een bruyt-stuck kocht.
Ick had staegh in de Nyasa) wel ses dozijn servetten,
Oock bembden niet-te-min, en menichte povretten;
Fluwijnen op een rij, veel lakens boven dien,
Mijn linde-kast die was van alles wel versien.
Het spreekt van zelf dat bij den smaakvollen opschik eener bruid ook
bet borststuk schooner en kostbaarder dan gewoonlijk voor den dag moest
komen, en zulk een was bet dan, dat de borduurwerker bier bedoelde.
Iloedanig het versierd zou worden, getuigt bij zelf:
T' bloemtjen zal binnen gout wezen, en men zal 't om de rant groenen.
Bl. 36 reg. 9 .

Geteemt. Zie boven bij bl. 8 reg.

21.

Bl. 36 reg. 11. Op voordeel. Te weten vooruit, om door bet opdisschen van aardbeijen zeer vroeg in den tijd, boven anderen uit to munten.
De oorspronkelijke beteekenis van voordeel namelijk is: lets dat men

boven anderen vooruit heeft.
Bl. 36 reg. 17. Proeffens van wijn, of uitheemsch bier. Bij de
vroegste bewoners van ons vaderland waren, als bekend is, de gerstedranken de meest gewone. Nog zeer lang heeft het veelvuldig gebruik
daaryan bij onze voorouders stand gehouden, maar de biersoorten waren
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kraclitiger en bedwelmender (Ian tegenwoordig. In de zeventiende Ecuw
vie' voornamelijk bet beroemde Engelscbe of Londenscbe bier (doorgaans
Lonsbier gelieeten) in den smaak, en de spreekvvijze te bier gaan geeft
genoeg te kennen, hoe algemeen deze drank eertijds was. Maar eater
begon reeds toen de vvijn meer bekend te worden en allengs bet bier te
verdringen. De wijnsoorten waren , even als nu, zeer talrijk, men vindt
er b. v. een dertigtal opgeteekend in P. GODEWYCX Witte-broots kinderen
of Bedorve Jongelingen bl. 3o vlg. Inzonderheid waren de iiijnschc
wijnen geliefd, en men plagt die, tot prikkeling van den smaak, op geurige kruiden getrokken te drinken. Malvesie en Dele-vin schijnen we!
de meest gezocbte soorten geweest te zijn. Van den laatsten zegt
WYCK t. a. pl.: Pdaer is geen aengenarner."

GODE-

Bl. 36 reg. 23. Weldige d. geweldig groote.
Bl. 36 reg. 24. Laryster. Het naamwoord laerie, bij metier
vana, vaniloqua, is in onze oude kluchten zeer gebruikelijk voor eene
snapachtige vrousv, voor eene ware klappei. Vandaar larkn als werkwoord voor snappen, kakelen. BREDERO , Het daget uyt den Oostc,,
bl. 46:
Die by de buysen gaet en lariit by de buren.
S. COSTER ,

Mewls de Boer hi. 3o :
Wel, Bely, loopje bier largen by de buurt,
En vergeetje jou bootscbap?

rai:Yster, vandaar afgeleid, Leeft volkomen dezelfde beteekenis als het
kortere lane. BREDERO, Roddrick ende Alphonsus bl. 12:
Hoe duysent Suycker-erretten weet ghy 't dan? ......
Kanje Kolryen? Of laatjet jou van Waarsegbsters segghen?
Ick gis jy bebt een diel Laysters staagli op jou vloer,
Dieje mit bongderden meught bebben an jou snoer.
Zie ook zijn Spaanschen Brabander bl. o cnz. In zijn Moortje lux!)
wij aldus (b1 3):
Maer soo guy yets versiert van leugliens dit of dat,
Soo brengli ick bet terstont over de heele Stadt.
0, ick kan soo larye, trots yemant van de beste
Larysters van 't heeckel-velt, van 't katte-gat, van 't bol en van tie ielten,
11
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Ziedaar tevens de plaatsen opgenoemd, waar de appel- en groenwijven
en dergelijken zulke soort van bijeenkomsten plagten te 'louden, als PAF-.
FENRODE (flopman Ulrich bl. 126) )) bet collegie van de commeren of de
vergadering van alle heybeyen" noemt. Deze vereenigingen om het nieuws
van den dag onderling te bepraten, stonden in verband met bet meer
openbare leven onzer voorouders, onder de luifels, of op straten en pleiDen, waarvan wij boven (bl. 83) iets aanmerkten.
Bl. 36 reg. 24. An haer snoer. Namelijk die als het ware alien aan
een snoer achter of bij Naar gaan. Zoo plagt men oudtijds deze spreekwijze te gebruiken. s. COSTER , Spel van Tilsken van der Schilden bl. 27 :
'T buys is tot onzent een heelen tijt in rep en in roer:
Wat "weft Vrou oock een hoop volcx aen haer snoer !
Zie ook de zoo straks aangehaalde plaats uit

BREDEROOS

Roddrick ende

Alphonsus.
Bl. 36 reg 25. Opsteeken. De zin is: ik weet niet vanwaar zij ze al
nit de straat bijeen krijgen." Opsteeken komt in beteekenis ten voile overeen met ons opschommelen, en wordt meestal opstikken geschreven,
zooais ook bier de lezing van D en E is. J. VAN PAFFENRODE, llopman

Ulrich b1. 102 :
Maer laet ik gaen benen en sien dat ik ons wat vrome krijgers opstik.
en aldaar

115:

Waer bebje dese gesellen achterloopen ? je weetse waerachtig op te stikken.
Bl. 36 reg. 25. De gaet d. de straat, even als op bl. Ik
twijfel echter of de vorm wel geheel zuiver en zonder invloed van bet
rijm gebleven zij. Althans bij Km. luidt bet gatte en bij HOOFT meermalen gas of gasse. En zoo ook nog in bet Hoogd. gasse, terwijl in
Gelderland gust of gestken voor steeg in gebruik is. Zie Taalk. Mag. I 313.
Bl. 36 reg.

27.

Vol loven d. i. ten voile gelooven.

Bl. 36 reg. 28. Labbekacx, of liever Labbekaeks , was oudtijds en is,
meen ik, Dog eene zeer gebruikelijke benaming voor dezelfde vrouwspersonen , die wij zoo straks larien en laristers gebeeten vonden. Het
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woord is zamengesteld uit kaak, den wortel van kaken, kakelen, en labben, dat vroeger, even als kaken, in den zin van snappen, babbelen gebezigd werd. Zoo bij ROEMER VISSCHER, Brabbeling III 81:
Mijn lieffken, laet ons met soenen en sabben
Ons Leven verslijten, terwijl bet ons lust,
En niet daer op achten wat dat sy labben,
Die haeren brant nu al hebben gheblust.
BREDERO

Roddrick ende Alphonsus bl. 14:
Stilt dit ydel ,3-helab!

f

ri

Margrietje bl. 3:
Wat is bier weer to labben?
Ist weer krackeel om 't jocx?

Men zie ook G. C. VAN SANTENS Lichte Wigger bl. 33, waar het woord
viermalen voorkomt en o. a. labben en kaken bijeen gevoegd worden.
Bl. 36 reg. 28. Snaer. Nog heden wordt dit woord in Noord-Holland
en Groningen voor schoondochter gebezigd, en in dien zin was bet vroeger algemeen in zwang. De beteekenis blijkt duidelijk uit de woorden
van REYM, als zij over de dochter van den vrek in dezer voege tot GEERTRUID spreekt (131. 68):
Heer! 't is zukken dochter, en 't zel jou zukken snaer wezen.
KLAARTJE ZOU namelijk met RITSERT GEERTRUIDS zoon , in den edit treden. En
alzoo komt het woord o. a. ook voor bij J. vos, Klucht van Oene bl. 220 :

Kom Ritsaart, schuilje in de wieg, want men kint is by men snaar.
Zie ook BREDERO, Moortje bl. 6 9 en elders.
In bet Hoogduitsch luidt het schnur in gelijke beteekenis, in bet A.S.
snoru, en het een en ander is van 't Lat. nurus alleen door den voorgezetten sibilant verschillende. Vgl. HUYDEC. Proeve D. II bl. 141.
Bl. 3 7 reg.
Gans zakker lijsjens d. bij Gods sacre calice! Zie
boven bij bl. 1 o reg. 16.
Bl. 37 reg. 4. Daer gaen zukke tollen om. Het dwarrelend zwieren
en luide gonzen van draaitollen is in dit spreekwoord als een zinnebeeld
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gewoel en drukte geuumen, Duidelijk blijkt dit uit ROEMER VISSCHERS
Zirmepoppen, Seliock I n°. 20, waar der menschen slooven en woelen
om rijkdom en eer, in tegenoverstelling van de kahnte des doods, als
eenmaal die driftige loop gestuit is, bij twee draaitollen wordt vergeleken,
waarvan de een in rustelooze beweging oinclraait, de ander stil ter 'leder ligt.
ail

131. 37 reg. 2. Tweemael ter week leest me ' r van blat tot blat

De coo/ante nouvellen ait de vier koeken van de stat.
Courante 7101WCIleil, het loopende nieuws, is de oorspronkelijke vorm,
waarvan men sedert kortheidshalve bet laatste en zakelijke deel heeft
vveggelaten. Deze vermelding van couranten bier te lande ten jare 1617
is zeer opmerkelijk. 1VAGENAAR (Besclir. van Anzst. D. VIII bl. 718) zegt
dat de oudste hem bekende Amsterdamsche couranten van 4628 en 1632
zijn. 1\Iaar -nit de woorden van HOOFT blijkt ten duidelijkste, dat reeds
elf jaren vroeger te Amsterdam een geregeld nieuwsblad, en wel tweenialen 's weeks, uitkwam. Van dezen boogen ouderdom der Nederlandscbe couranten zijn mij ook elders eenige sporen voorgekomen. Niet
alleen dat in BREDEROOS Spaanschen .Brabander (i618) en andere gelijktijdige kluchtspelen van nienwe tijngjes wordt melding gemaakt, maar ook
vindt men dat reeds in 1594, 5599 en andere jaren in Engeland couranten, ait het llollanclsch vertaald, in bet licht kwamen, betgeen tevens
bewijst, dat onze toenmalige nieuwsbladen met niet minder graagte gelezen
werden dan later de IIaarlemsclie Courant, van welke insgelijks op bet
chide der 17 de Eeuw te Louden eene Engelscbe vertaling werd uitgegeyen. Men zie bet eon en ander vermeld bij c. TIMPERLEY , Encyclopaedia
of literary and typographical anecdote (London, 1842) bl. 3 99 vlg.
en 562.
Zoo deed dan ons vaderland in dit opzigt voor andere volkeren
-niet onder, en overtrof zelfs verre bet beschaafde Frankrijk, waar eerst
ten jare 1632 de geneesheer THEOPHRASTE RENAUDOT het eerste nieuwsblad
bezorgde, om door vrolijke en luimige vertellingen zijne patienten in eene
opgeruimde stemming te Louden , eene onderneming, waaraan de man
een aanzienlijk fortuin te danken beeft gehad. In Engeland is reeds in
4588, op last van koningin ELIZABETH , eene courant uitgegeven, the
English Mercurie geheeten, die, volgens bet opscbrift, bepaaldelijk bestemd was om valsche geruchten voor te komen en tegen te spreken.
Nog veel ouder cvenwel zijn do nicuwspapieren in Duitsehland, waarvan,
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naar• men zegt, reeds v6Or 1 515 melding gevonden wordt. Het waren
echter geene eigenlijke couranten, die op bepaalde tijden geregeld bet
licht zagen, maar losse stukken, alleen bij gewigtige gebeurtenissen uitgegeven, en waarschijnlijk hidden zij bun voorbeeld ontleend aan de
blaadjes, die reeds vroeger te Venetie bekend waren en die, voor een
klein muntstukje, gazetta geheeten, rondgevent wordende, tot den naam
gazette aanleiding hebben gegeven. Vgl. bet Geschiedk. Woordenb. der
Ultvindingen ('s Bosch, 1826) bl. 283 vlgg.
Bl. 3 7 reg. 5. Broets d. i. zwanger. Eigenlijk van de vogels gezegd, maar in platte toepassing op de vrouw overgebragt.
Bl. 37 reg. 5. Tie ' er in de kap zal. De kap of huik, die , zooals
wij vroeger (bij bl. 8 reg. 13) aanstipten, aan de vrouwen tot opperkleed en regenmantel diende, werd voornamelijk dan gebezigd, als men
den besten opschik had aangetogen en dus bet gevaar van regen meer
dan gewoonlijk duchtte. Vandaar dat zij de plegtige dragt der bruid
was, wanneer zij zich tot bet sluiten des huwelijks met haren aanstaande
op weg begaf. In de kap gaan was dus spreekwoordelijk zoo veel als
trouwen. Het kan echter bier welligt bepaaldelijk op de gewoonte doelen, waaraan de uitdrukking onder de hulk trouwen ontleend is. wanneer namelijk de bruid voor den tijd moeder was geworden, moest bet
kind, om gewettigd te worden, bij de huwelijksplegtigheid tegenwoordig
zijn, en de moeder plagt het dan onder de wijde huik te verbergen, niet,
zooals men gemeend heeft, uit scbaamte, maar om (als fictio iuris)
den schijn te geven, alsof bet kind, uit de ontplooide huik te voorschijn
komende, na bet sluiten des huwelijks geboren ware. Vandaar de gemelde spreekwijze, oudtijds op eene bruid-moeder toegepast. De zinspeling bierop zou in den mond der kwaadspreeksters, door RIJKERT gegispt,
niet ongepast zijn.
Over de gedaante en bet gebruik der buiken, alsmede over de daarvan
afgeleide spreekwoorden zie men voorts BERKHEYS Nat. Hist. pan Holland. D. III bl. 5go vlgg. en de afbeelding aldaar op PI. IV Fig. 3
(tegenover bl. 577).
Bl. 37 reg. 6. Bot gepangen. Dat bot oudtijds een Lots, stoot of
slag beteekende, is in bet Taalk. Mag. HI 52 vlg. voldingend aangetoond , en te regt brengt men daarmede de uitdrukking bot vangen in ver-
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band. Deze heeft namelijk in den grond met den vis', dien vvij bat
heeten, niets gemeen, maar staat volmaakt met bet Latijnsche repuisain
ferre gelijk, zijnde bet eigenlijk een scoot krzygen, eene blaauwe scheen
beloopen. Iu zinspeling op den vise' heeft men bier echter bet woord
vans era in de plaats van krijgen gebezigd, even als men later nog, uit
misverstand van den oorsprong der spreekwijze, in deze speling bleef
volbarden. Zoo leest men b. v. in de klucbt van Claas Kloet door
C. BIESKENS III bl. 12:
Yang jy nou hot, jy meende dat ick snoeck ving.
Maar dit is eene bloote aardigbeid, aan welke men zich wel wacbte
ecnig gewigt voor de etymologie toe te kennen.
Bl. 3 7 reg. 7. Dat Jan onder de pels moet. Als de geliefde echtge-.
foot aan zijne wederbelft het opperste gezag in de buishouding had moeten afstaan, en dus, naar men zegt, de vrouw de broek aan bad, plagten onze voorouders van den armen HERCULES, die zijne leeuwenbuid met
den opschik van OMPHALE had verwisseld, te zeggen : hii zit onder de pels.
In onze oude kluchtspelen komt deze speekwijze, als zich denken laat,
meermalen voor, en zij is de sleutel ter verklaring van bet volgende puntdicht van ROEMER VISSCHER, Brabbeling II 13:
Laet aff, Micbiel, van u boocbmoedicb spreecken,
Dat u jongbe wijff maeckt een fluweelen deecken,
Om sacbt toe te denken u oude coude vel;
dan een pet.
Dat sal gbeen deecken sijn ,
Bl. 37 reg. 7. Smijt d.

staat. Zie boven bij bl. 2 9 reg. 3o.

Bl. 37 reg. 8. Storting h. Oudtijds gebruikelijke benaming van eene
miskraanz. BREDERO, Schyn-heylich bl. 56:
Mocht het gbeheuren, al sech ick bet selfs,
Dat haer wijf die swangber is, of haer
Man die met kint gaet, of haer die groot gaet
een
Stortingh of misdracbt creghen.
SPIEGHEL

Hertspieghel B. I vs. 61:

'T maat-voegblik vaars-gedicht, na taal-geleerdheids wenschen
Van ons verworden ecuws misdragen storting-menschen,
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Overdragtelijk werd het woord ook gebezigd, om den ongelukkigen uitslag
eener zaak nit te ken. Zoo leest men in HOOFTS Nederl. Hist. bl.
567: D Dit verworpen by de Staaten, deed de handeling des Baroens op
een' storting uitkoomen." Zie ook aldaar bl. 352.
Bl. 3 7 reg. 9.

JJ'urp d. warp of wulp, bet kind dat zij baren zal.

Bl. 37 reg. 12. Schepen, zwaer gelane. Gedrongene constructie voor
zwaargeladene schepen. De Genitivus ramps behoort bij wat.
Bl. 37 reg. 13. Pollen. Een pol is een minnaar eener getrouwde
vrouw, een overspeler, een boel. In dien zin is bet woord in de platte
taal onzer oude kluchten zeer gemeenzaam. •Wij volstaan met een voorbeeld. nit J. vos, Klucht van Oene bl. 245:
len onkuysche vrouw zel altijdt mier nae heur pol as nae heur eige man verlangen.
Maar ook komt het bij HOOFT in den deftigen stij1 van bet treurspel voor,
als b. v. Baeto bl. 84. Opmerkelijk is bet, dat betzelfde woord in nog
vroegeren tijd gebruikt werd als benaniing voor den echtgenoot zelven,
wiens vrouw bet met een ander Meld. Althans zoo leest men in de
S o tt e r ie ," Lippijn gebeeten (Hor. Belg.
bl. 42 vs. 53:
Ende gheeft mi te verstane
Dat si te messen plecht te Bane,
Ende leet ende druilt met enen anderen man
Ende maect van mi enen pol, her Jan.
liVijders bangt bet woord met ons boel, en waarschijnlijk met bet Gr.
groUlot;': , Lat. pellex naauw te zamen.
Bl. 37 reg. 15. Kyeren, ook wel keyers geschreven, is eene platte
volksuitspraak voor kinderen, nog heden in twang. Zoo worth bierboven M. 66 de kraamheer, als wij nu zeggen, kyerman genoemd.
B1 37 reg. 18. ileur broek by leggen. De spreekwijze de vrouw heeft
de broek aan is nog algemeen bekend en was vroeger zeer in den smaak,
blijkens de menigvuldige zinspelingen daarop bij HUYGENS, CATS en andeTen. De man nu, op wiens huisbouding dit spreekwoord toepasselijk
%vas, bad, om zoo te zeggeu , de broek ten behoove zijner vrouw afgc-
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legd, en daarmede tevens zijne minderbeid te kennen gegeven, Vandaar
de spreekwijze de broek er bij leggen in den zin van zich operwonnen
verklaren, de meerderheid van een ander erkennen. Men hoore de woorden van JEROLIMO in BREDEROOS Spaanschen Brabander bl. 6:
Bay boor rondeelen en balladen (met licencie magh icket wry seggen)
Daer mogen de Hollantsche boerelieke-dichters boor broec by leggen.
Wij kiezen uit velen deze plaats uit, omdat ook daar de hoogere voortreffelijkheid der Brabandsche Rederijkers boven de Hollandsche geprezen
wordt. De laatsten waren namelijk destijds in een deerlijk verval, en
bet is bekend hoe BREDERO in verscheidene liederen zijne klagten daarover
geuit heeft. Dit verval had dan ook aan COSTER de eerste aanleiding tot
het oprigten zijner Academie gegeven, en als men dan in bet oog houdt,
dat de Warenar daags na de inwijding van dezen schouwburg bet eerst
ten tooneele is opgevoerd, dan zal men ligtelijk inzien, dat deze scherpe
aanmerking van Fioorr tegen de Hollandsche Retrozijnen Diets minder
dan doelloos is.
Bl. 37 reg. 19. Op een prik. In den grond hetzelfde als stiptelijk,
tot het minste puntje toe, Fr. ponetuellement ; want prik is eene stip of
punt. En zoo zegt bet Hoogduitsch in gelijken zin arc'. den Prick, bet
Deensch til Prikke of til Punkt og prikke.
Bl. 37 reg. 24. De droeve questien enz. Dit ziet op de bekende
kerkelijke geschillen der Remonstranten en Contra-Remonstranten, die juist
destijds met bevigheid gevoerd werden en twee jaren later tot de Dordsae Synode aanleiding gaven.
BL 37 reg. 24. Klokspijs. In deze zamenstelling is klokken hetzelfde
als slokken en klokspijs is dus eigenlijk dat voedsel, dat men niet behoeft
te kaauwen, maar slechts in te slikken heeft. Zoo gemakkelijk nu als
zulke spijs zich laat gebruiken, zegt RIJKERT, met even weinig moeite
weten ook deze vrouwen over alle vraagstukken, hoe ingewikkeld ook,
te beslissen.
37 reg. 2 5. Bestay. Volksuitspraak voor pastel. Beyen in dezen
regel is beiden, wachten.
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111. 37 reg. 29. Elenzenten! toekomende zwaeger, hoe heunje ook!
Namelijk praten, waarmede, even als strap s (bl. 38 reg. 3), de zin moet
aangevuld worden. Over den uitroep elementen! zie boven bij bl. 24
reg. 18, over zwaeger als schoonzoon later bij hi. 46 reg. 8.
Bl. 38 reg. 3. Ondiejt. Dit woord, dat nu geheel verouderd is, was
bij de schrijvers der 17" Eeuw zeer gemeenzaam. Men gebruikte bet,
wanneer men zijne tevredenbeid of ingenomenbeid met iets te kennen wilde
geven, en bet komt dus in beteekenis vrij wel overeen met zeer goed,
schoon, lief, aardig, aan Welk denkbceld echter, als van zelf spreekt, op
verschillende plaatsen kleine wijzigingen gegeven zijn, die zich gemakkelijk
uit den oorspronkelijken zin des woords laten verklaren. Ofschoon nu
deze beteekenis door de talrijke voorbeelden in bet Uitl. Woordenb. op
HOOFT bijgebragt, ten voile gestaafd is, willen wij bier echter tot gemak
van den iezer nog een paar plaatsen aanhalen. J. s. KOLM, lilalle Jan
Tots boertige vryery bl. :
Een passenient op de broeck, kijnt, staet bruyn en ondieft.
hl.

Hy weet et soo verweent en soo ondieft te klaren.
S. COSTER ,

Teeuwis de Boer H. 27:
Wel! wel! dat is ongdieft, Godt zy gelooft!

en aldaar bl. 2 9 . Inzonderheid was de spreekwijze dubbel ondieft in zwang.
1:
S. COSTER, Spel van Tiisken van der Schilden
Och dus doet ghy soo dubbelt ondieft
Dat ghy een oudt man deur laet.
hi. 31:
't Moet al dubbelt ondieft wesen, ist soo nae jou wins.
lie voorts J. VOS, Mudd van Oene hi. 248, BREDERO Moor tie H. 62 enz.
Wat den oorsprong des woords betreft, BILDERDIJK zoekt dien in dieven
of diiven d. duiken, vanwaar diefte als neerslagtiglieid, en hij verklaart
ondiefte alsdan door vreugd. Elders zegt hij dat bet openbaar beteekent,
of acht bet voor ontdieft als ontdoken gezegd (zie Geslachtlijst en Aantt.
op HOOET hi. 166, 1 9 5). in bet ' rid. Woordenb. op HOOFT worth bet
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voorvoegsel on of in (want men vindt ook indisit) als de beteekenis versterkende aangemerkt en bet woord alzoo van die/ afgeleid, dat Dnog gebezigd wordt van hem, die door schalkheid en aardigbeid iernands hart kan
steelen." De laatste verklaring zou voorzeker zeer aannemelijk scbijnen,
indien er niet eene derde bestond, die, vreemd genoeg, aan beide schrijvers onbekend gebleven is. Onze grootste taalkenner namelijk, L. TEN
KATE (D. II bl. 610, brengt bet woord tot den wortel daef, vanwaar
bet A.S. dafan, Imp. deo f (lief), passen, behooren beteekenende. Vandaar deaflice naar behooren, daeftlice juist van pas , en verder doefe volmaakt, en ondefene passende. Het laatste is met bet versterkende voorzetsel on zamengesteld, want bet ontkennende luidt in bet A.S. un.
Hiermede dan is ons ondieft, zoovvel in worm als in beteekenis, volkomen gelijkluidend, want de oorspronkelijke kracht daarvan was naar
behooren, naar eisch, zeer goed. Uit deze verklaring, die, meen ik,
de ware is, volgt dan ook tevens dat de beide vormen ondieft en indieft
in den grond even goed zijn, dienende zoowel on als in tot stijving der
beteekenis.
Of bet oude te ondeucht en ondeughtelijk, die evenzoo als intensiva
bij de Adjectiven werden gebezigd, hiertoe behooren en wezenlijk als
indeugdelijk of innig goed te verklaren zijn (als 't Uitl. IVoordenb. wily,
durf ik niet beslissen. Misschien zijn zij uit een touter misbruik ontsproten , even als euvelijk schoon, te euvelifie aardig en dergelijken in onze
oude kluchtspelen zeer gewone spreekwijzen zijn.
Bl. 38 reg. 5. Verbrieft d. i. vermeld, opgesoind. Over ranken zie
boven bij bl. 7 reg. 14.
131. 38 reg. 7. Brallen d. i. pralen, pronken. Over dit woord is in
de vorige eeuw een merkwaardige strijd gevoerd. HUYDECOPER (Proeve
M. 120 vlg. of D. I hi. 2 7 i vlg. der latere uitgave) gaf bet sein, door
bet woord zonder genade te verwerpen en bet voor eene willekeurige misvorming van pralen te verklaren, uitgevonden door ))iemand, die om een
rijmwoord verlegen was." Deze uitspraak van den grooten taalkenner
wekte algemeen opzien. F. BURMAN ( Taalk. Aanm. IA 3o vlg.) trad
op en bewees met zes plaatsen uit HOOFT , dat het woord ook in proza
gebezigd werd, terwij1 hij tevens de gissing uitte, dat brallen niet anders
was dan het Fr. briller. Straks daarop werd het woord volkomen goedgekeurd door de schrijvers der Maandel. Pjdragen D. I hl. 3 vlg. en als
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eene zamentrekking uit braggelen verklaard, welke meening weldra (t. a.
pl. bl. 129 vlgg.) breedvoeriger door ben uiteengezet is. Maar BURMAN
kwam tegen deze stating op en bestreed die vrij beftig in zijne N.Aanra.
bl. 1 99 vlgg. Later evenwel is dit gevoelen, dat brallen uit braggelen ontstaan zou zijn, aigemeen aangenomen en o. a. in bet Uitl. Woordenb. op HOOFT en in de Aant. op diens Nederl. Hist, D. I M. 5i verdedigd , terwijl ook BILDERDIJK (Aanm. op HUYDEC. Proeve bl. 29) aan
het gebruik des woords zijn zegel gebecht heeft.
Dit voor dengene, die bet geschil historisch zou willen onderzoeken.
Het is bier de plaats niet, het een en ander uit te pluizen, maar wij
uiten alleen den wenseb, dat men toch dat vroeger bestaan van bet werkwoord braggelen, dat altijd stilzwijgend aangenomen is, Bens met voorbeelden bewijze. Men kan wel bet Fr. braguer,, bet Eng. bright, den
naam Albrecht, bet aanbreken des dags (of wel bet Sanskr. bhrcigi d. i.
sehitteren) en dergelijken aanvoeren, maar hiermede is bet pleit nog niet
voldongen. Is brallen werkelijk uit braggelen zamengetrokken, dan moet
noodwendig braggelen zelf eenmaal in gebruik geweest zijn en wel voor
het begin der 17 de Eeuw, bet tijdperk, waarin brallen bet eerst is opgekomen. Hiervan brenge men dus bewijsplaatsen bij.
Bl. 38 reg. 46. Kasjak, bij Km. haiacke en hasacke is een wijde
overrok of opperkleed, dat aan reizigers en ruiters tot dekking plagt te
verstrekken, maar alleen bij minder gegoeden ook in dagelijksch gebruikwas. BREDERO , Moortje bl. 51:
En pluysterden haer van gbelt, van kleeren, van kasjachen en ruytersrocken.
-

Schyn-heylich bl. 5:

S. Ick kan hem niet morn Heer. R. Hy draaght een kael kasiack.
In HOOFTS .Nederl. Hist. bl. 8o7 leest men: DDe Engelsche koopluyden
alle gedekt met kazakken van zvvart fluweel en eenerley maxel." Bij deze
was derhalve dit kleedingstuk kostbaarder dan gewoonlijk bij ons, maar
bet waren ook aanzienlijke ruiters in statelijken optogt.
Het lijdt voorts geen twijfel of bet woord is uit het Fransche casaque
ontleend, ofschoon dit zelf booger op wel van Germaanschen oorsprong
mag zijn. Zie daarover bet bekende woordenboek van den Heer
110EUFFT hi. 87.
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Bi. 38 reg. 47. Aftouwen. De rneening van WARENAR is: ))daar zal
ik bet wel mede afmaken, daar kan ik bet wel mede doen." Touwen
staat bier dan in den oorspronkelijken zin van maken, vervaardigen, tot
stand brengen, dien men bij KIL. vindt opgeteekend. Zoo leest men bij
D. VAN ASSENEDE, Floris ende Blancefloer vs. 878:
Here, seit si, ghi selt doen toucven
Een graf ende dat van marbre houwen.
Misscbien behoort ook hiertoe de volgende plaats uit den Ferguut vs. 928:
Nieman en mach riddere touwen,
Hine si ridder, dat secgic u.
d. ))niemand mag een ander tot ridder maken, indien bij zelf geen ridder
zij." Ofschoon toch ook daar eene andere beteekenis des woords gelden
kan, namelijk die van slaan, zoodat er het ridder slaan mede bedoeld
worde. In dezen zin tocli was touwen vroeger zeer gebruikelijk en aftouwen voor afrossen is nog heden algemeen bekend. Dat bet woord
reeds in zeer ouden tijd deze beteekenis had, blijke nit Lipp/in (Hor.
Belg. VI) bl. 42 vs. 60:
Can is an enen stoc gberaken,
Ic sal haer touwen so haer vel,
Dat haer rouwen sal dit spel.
Dat deze beteekenis van het leerlooijersambacbt is of te leiden, Wier be..
reiding van het leder insgelijks toucven geheeten wordt, vindt juist in deze
plaats een sterken steun, want niet toevallig worden daarin de denkbeelden van toucven en vel of huid vereenigd. Daar eater ook dit touwen
der leerlooijers van de oorspronkelijke kracht des woords, die van maken, bereiden, herkomstig is, zoo blijkt bieruit dat de zamenhang der verschillende beteekenissen gemakkelijk is op te maken. Men vergelijke
voorts HUYDEC. Proeve D. I bl. 282 vlgg. D. II bl. 421 en BILDERDIJKS

Aain. daarop bl. 30.
Bl. 38 reg. 19. Rozenobel. Gouden munt, oorspronkelijk van Engelsche afkomst, zijnde het eerst door koning EDUARD III, ten jare 1344,
geslagen. Zij draagt haren naam van de roos, welke de koninklijke stambuizen YORK en LANCASTER in hunne wapens voerden, terwijl het bijzonder
fijne goud, waarvan zij gemunt werd, bet laatste gedeelte der benaming
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beeft doen ontstaan. Ook bier te laude was later deze inunt gangbaar en
de waarde van ode nieuwe Rosennobelen, gheslaghen ende gemunt lade
respective Nederlanden" wordt in bet Placcaet van 1606 opf 8- 7 -o geschat.
Deze waarde schijnt echter aan wisselenden koers onderhevig geweest te
zijn; althans dat de Rozenobel tijdens het schrijven van den Warenar
f 8-18-o gold, mag men uit een gelijktijdig klucbtspel van G. c. VAN
SANTEN Lichte Wigger getiteld, opmaken , waar wij aldus lezen (A. 4 9):
L. Nou moet ick jou geven negben gulden, ist niet soo ? W. Jae 't.
L. Daer' s een Rosenobel met twee scbellingben. W. Nou most ick jou weer
L. Asje doet, tbien stuvers. W. Daer isser drye, en daer seven.
(geven.
Men vindt bier (dit in 't voorbijgaan) tevens van losse stukken van drie
en van zeven stuivers gewag gemaakt, zijnde een halve schelling en bet
vierde deel van een goudgulden , dock die in bet genoemde Placcaet niet
vermeld worden.
Afbeeldingen der verschillende Engelsche en Nederlandsche Rozenobels
vindt men in den Beeldenaer ofte Figuerboeck enz. ('s Gray. i 6o6)
bl. 33 vlgg.
BI 38 reg. 26. Byget. Verzachte uitroep voor bij God! Men zeide
ook wel enkel Get! even als men nu nog. dikwijls Gut! boort gebruiken.
Ook vindt men meermalen y Gut! (gevormd uit ei Gut l) en dit vveder
in y Gurcke! verbanseld (als bij IWYGENS Korenbloemen D. I bl. 577 , 6o 2).
Bl. 38 reg. 3o. Die verbrantste pekelhoer! Verbrantst is een woord,
dat in onze oude klucbten veelvuldig voorkomt , en in beteekenis met vervloekt , verbruid en dergelijken geheel overeenstemt. En even als deze
laatsten ook in bet dagelijksch spraakgebruik gebezigd worden, om den
Superlativus uit te drukken , als men b. v. zegt vervloekt koud, verbruid
kwaad enz., zoo had dit ook eertijds met verbrantst plaats. Ziebier van
't een en ander een paar voorbeelden. G. SEVERIN VAN CUILLA Klucht van
Pieter Soet-vleys bl. 6:
Hoe icket maecken sel met dat verbrangste kint.
T. I. STARTER,

Klucht van Jan Soetekauw bl. 5:

De perbrangste meysjes willen altijd so besuckt ghebeen zijn.
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en straks daarop : "verbrangst boven." Aldaar bl. 6:
Ick hebje soo verbrangst lief.
Op deze plaats is bet zeker niet zeer gepast gekozen, want men kan het
juist gees liefelijk woord noemen. Maar bet hangt bij zulke uitdrukkingen geheel van den toon af, waarop zij uitgesproken worden. Ook BREDERO (Roddrick ende Alphonsus bl. 3 9) zegt in dergelijken zin:
Die eer ick soo verbrancxst.
Zie voorts aldaar bl. 45, J. vos, Klucht van Oene M. 225, s. z. BARON,
Klucht van Kees Louwen bl. 6 enz. Men vindt bet ook verbrant gespeld,
als bij s. COSTER , Teeuwis de Boer bl. 2 , 4o , en J. s. KOLM , Matte Jan
Tots boertige vryery bl. 13; en eindelijk ook als verbranselt bij BREDERO ,
Spaanschen Brabander bl. 4, 45 enz. Den oorsprong des woords zou men
in bet ww. branden kunnen zoeken, zoodat verbrant zoo veel als vurig of
gloeijend zou zijn, welk laatste nog heden in platte taal in gelijken zin
gebruikt wordt (b. v. gloeijend mooi enz.). Maar misschien hangt het wel
zamen met de spreekwijzen al de bras en ergens den bras van hebben,
als wanneer het eene treffende overeenkomst met verbruid zou opleveren,
dat evenzoo met al de brui, en ergens de brui van hebben ten naauwste
verwant is. Voor bet overige komen in de oude kluchten in dezelfde beteekenis ook verbrotst, verbrutst en verbribbeld voor, die alien eenige
onderlinge verwantschap schijnen te verraden.
De scheldnaam pekelhoer, door WARENAR bier aan REYM gegeven, drukt
eigenlijk eene oude, cyegeleefde ligtekooi aan , en is ontleend van de pekel,
waarin men ltet vleesch legt om bet voor bederf te bewaren. Gelijk
tocb de naam pekelliaring reeds van zelven te kennen geeft, dat de visch
niet meer verscb, maar reeds oud is, zoo is dit ook bier op de vrouwspersonen toegepast, die in Naar liederiijk leven waren vergrijsd. Later
is bet in 't algemeen een vrouweiijke scbeldnaam geworden, en men be-.
grijpt , dat die in onze oude tooneelspelen niet zeldzaam is. In de klucht
van Claas Kloet door c. BIESKENS (II bl. 13) leest men het volgende
half-Latkinsche gebrabbel:

(hekel voer.
Per pasquillas appellando illam unum vetus pekel-hoer.
Sed, eer ickse yemandt over-deed , ick had liever quod ille cum clunibus op Len
Ziedaar sevens dezclfdc verwensching, die noon' bier den vrek in den
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mond. legt , en die overigens ook bij het minst beschaafde deel onzer
'voorouders zeer in den smaak schijnt geweest te zijn.
Bl. 38 reg. 32. Preutelen. Zie boven bij bl. 8 reg. 5.
Bl. 39 reg. 8. Een hiele gaigh. Eigenlijk beteekent deze spreekwijze , als nog heden in gebruik is, een zevental, omdat de galgen gewoonlijk met zeven haken waren voorzien; maar bij uitbreiding is zij in
bet algemeen voor een troep of menigte genomen, doorgaans eater in
smadelijken zin. HUYGENS , Korenbloemen D. I bl. 597:
Dan kreegh ick we' en gale' met jongens ammen staert.
Zeer enkele malen komt ook doze uitdrukking zonder eenig denkbeeld
van verachting voor, hetgeen echter aan inisbruik Le winters schijnt. Zoo
altbans bij HUYGENS t. a. pl. bl. 565:
Sy sagh 't oock aen 't Stadtbuys; sy sagh 't oock aen ' t gerots
Van Joifers, galge vol, de straet langbs in de Crots.
BI. 39 reg. 8. Kratewel. Zoo noemde men oudtijds den baak, waarmede men bet vleesch uit den ketel Dam, den vleeschlzaak, als duidelijk
blijkt uit de Staten-overzetting des Bijbels, I Sam. II vs. 44: D AI wat de
krauwel optrok, dat nam de Priester voor hem." Zie Prof. UPEY, Taalk.
Aanrn. bl. 46 vlg. en A. DE JAGER , Taalk. Handleiding enz. bl. 5 9 vlg.
Bl. 39 reg. g. Overgeven. Door insmelting der syllabe ge in de vol..
gende G is dit woord uit overgegeven ontstaan. Men kent Dog de pitdrukking een overgeven booswicht, maar vroeger werd bet woord zoowel
ten goede als ten kwade genornen, al naar mate men bet toepaste. Hier
echter is het klaarblijkelijk ten slechte. Vgl. HUYDEC. Proeve D. I bl. 119
vlg. en 't UN. Woordenb. op HOOFT.
Bl. 39 reg. 1 0. Nae nziin beste onthout d. i. voor zoo 'eel ik onthou-

den heb.
Bla 39 reg. 1.7. Fan lender ham In 't algemeen worden bierdoor
paarden van dezelfde soort bedoeld, als die beter bij elkander passen en
dus gelijkelijker en krachtiger trekker'. DOngelijke paarden trekkerskwalijk," zcgt CATS.
12
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M. 3 9 reg. 4 9 . Hoe geeJje r wat after! De zin is: oboe vaart gij
tegen ben uit!" iVageeen zegt men thans.
Bl. 4o reg. 2. Buis. Zie boven bij bl. 3o reg. 11.
131. 4o reg. 7. Pais waer 't oogli uit. De zin is: Dbet ware er medc
gedaan" d. Dindien gij niet met mij drinken wildet, zou bet buwelijk
geene plaats kunnen bebben." Men leeft deze uitdrukking ook bij J, BARENTSZ, Klucht pan Buclielioen 't Kaboutermannetge bl. 2:
Ick ben daar op een plaats genoodt, en ik liebt de Luy belooft
Flit mijn Dochter te komen, en nou hetse juist pijn in 't hooft;
Blijf ik non t'huis, en zy .mee, soo raact Puisje't oog nit.
Te weten: Dik zou dan bet gastmaal, waar ik beloofd beb te zullen verschijnen, niet bij kunnen wonen. " Hoogstwaarschijnlijk is dit spreekwoordelijk gezegde ontleend van bet spel, dat ten onzent onder den naam
van katje kneppelen bekend is. Puis namelijk is slechts een versebil van
uitspraak voor het gewone goes, als blijkt nit HUYGENS, Korenbloemen
D. I bl. 607:
Jae, seyd by, lieve prys, je bent 'et, geefm' en soen.
Zie BILDERDIJK aldaar (D. VI bl. 464). Zoolang nu de ton, waarin de
kat was opgesloten, ondanks bet gestadig beuken der knuppels, nog in
Naar geheel bleef, beette bet puisje leeft nog, en dit is tot een spreekwoord geworden, welks meening is: Dhet is nog niet afgeloopen, er blijft
nog hoop over." Maar als een der boeren de ton met een gelukkigen
worp bad verbrijzeld en de kat, uit Karen kerker ontslagen, in woedende
drift nit de oogen der toeschouwers verdween, dan riep men puisje is 't
cog nit! en het spel was dan uit, de zaak afgeloopen. Acta res est !
zegt bet Latijn, en ziedaar de ware beteekenis onzer spreekwijze.
BILDERDIJK heeft in zijne Geslachtliist van puisje leeft nog eene dergelijke verklaring als de bier voorgedragene gegeven, die echter van dien
aard is, dat zij zich op puisje is 't oog nit bezwaarlijk Iaat toepassen.
Om derhalve de beide uitdrukkingen, die buiten twijfel bij elkancler behooren, te vereenigen, meen ik mij de zaak, als gezegd is, te moeten
voorstellen.
N. 4o rug. 14. .71,lit ien abelheit. Mend is bet Adj. abet, dat
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onderscheidene oude dichters in den zin van lief en aardig, of ook wei
van plug en handig voorkomt. Het is het Lat. habilis, reeds vroeg door
middel van het Fransch tot ons overgebragt. Duidelijk blijkt de betees. KOLM, Maile Ian Tots boerti
kenis b. v. uit de volgende verzen van
plyery bl. 4 vlg:
Seer aerdigh beslepen, begaeft en cortoys,

Abel, aenvalligb, levendigli en wat mot's.
Vandaar dan bet naamwoord abelheid, reeds bij onze oudste schrijvers
in gebruik. In de 4 7 " Eeuw, en misschien nog later, had men hiervan
eene eigcnaardige spreekwijze, welker gemis men tbans reden heeft te betreuren. Men zeide namelijk lets met eene abelheid doen en drukte daardoor een aardigen, behendigen kunstgreep, een listigen pond, ecn
men trek uit. Zoo bij s. COSTER , Teeuwis de Boer M. 27:
Als ick wcch ga, sel ickje komen geven de bangt,
Duteter thin met Len abelheyt in, je hebt toch me tas te pangt.
BREDERO

Klucht pan de Koe bl. 7:
Ick beb de Koe met ecn abelheyt gekregen.

Elders zijn mij ook in denzelfden zin met eene aardigheid, met eerie behendigheid, met eene listigheid voorgekomen, en dergelijke naïve uitdrukkingen waren wezenlijke sieraden onzer moedertaal.
Bl. 4o reg. 13. Loeren. Zie boven bij bl. 33 reg. 4.
Bl. 4o reg. 14. Zoo ik aers War'nar Net. Tbans zou men zeggen: D zoo waar als ik W. beet." Maar vroeger plagt men aers d. i.
anders iii dergelijken zin te gebruiken, waarin bet dan met inznzers, of
ten minste vrij wel overeenkwam.
Bl. 4o reg. 8. Dais's. Onze voorouders waren van een stevigen
dronk niet afkeerig, maar lieten bij voorkomende gelegenheid den scbuimenden beker lustig rondgaan. Sommigen mogten zicli uit ouder gewoonte
bij bun pintje bier bepalen, de meerderbeid ecbter rekende bet een groot
genoegen, na volbragten arbeid in de herberg een D vaantje te vegen." En
hoe goed hun de wijn op vriendschappelijke beentomsten en feestmalen
smaalite, mag men nit de talrijke soorten van glazer, roemers en ',afflict}
1
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van lien tijd, alsmede uit de groote menigte van plegtige dronken en toasten , die men zoo veelvuldig vermeld vindt , niet onduidelijk opmakem
Het driuken werd bij de vrolijke gezellen als een eervolle wedstrijd bescbonwd , waarin men roem behaalde, door voor niemand te zwichten.
Men hoore FREDERYCKS ontboezeming in BREDEROOS Moortje bl. 46:
Vat dunckje, ghemannen, dattet given rustighe baesen zijn
Die cruder bun dries, op een sitten, droncken twintich kannen wijn?.. „
Dat is by get gheen kinder-werck, het is een mannelijcke daet:
wat, ick houw noel ' veul van een man die hem op den dronck verstaet,
En stadia daer by UP, en hem niet en laet verguysen noch verbluiren:
Al ben ick maer een slecht Burgher , ick souw noch voor gheenHaerlemer sullen:
Om (Veer van Amsterdam, daer souw ick al vry wat om doen.
Gaarne zouden wij de gebeele plaats uitschrijven, mar ons bestek laat
dit niet toe. Doch reeds genoeg om te doen gevoelen, welke beteekenis
men bier aan bet woord Duitscli te beaten heeft , dat even als tilt een
Duitscli hart in de lustige drinkgelagen een eeretitel plagt te wezen. Zie
bier eenige voorbeelden. BREDERO, Spaanschen Brabander bl. 51 :
Ick drinck wel een kan,
Alst gheleghen komt, gister was ick noch rechschapen duytsch by de borsten,
M. GRAMSBERGEN

Klueht van de Levendighe Doodt

of

Bedroogen kassier

(164 9) bl. 14:
Nou uyt ien duyts hart, Mannen , noo ick jou altemael op ien smeeringh.

Smeering is eene vrolijke slenippartij, als wij boven (bij bl. 4 reg. 5)
i. STARTER, Tafelspel van Melis Tyssen bi. 3:
gezien hebben.
So mach ick dit glas wijns gaen lappen uyt een duyts hart in mijn pens.
s. ROLM, Malle Jan Tots boertige vrycry bl. 9 :
Ick nooje morghen te gast
Op onse moers warme ketel, en wy sellender wat by in de pan steken

Uyt een duyts hart.
En zoo verhaalt HOOFT (Nederl. Hist. bl. 907) van WILLEM I, dat hij,
'om geenen afkeer van 't gebruyk dies landtaardts te toonen , somtyds
-wel eenen Dlytschen dronk deed," uit welke woorden tevens overtuigend
blijkt, dat bier door Duitscli bepaaldelijk Nederdaitsch moet worden
verstaan.
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Mlle wezen moet wezen, zeid' de man, en ik moet
nae den llaegh. >>Spreekwoord, genomen van een misdadige wegens
BI. 4o reg.

20.

boog verraad, die voor 't Hof gerecht moest worden."

BILD,

Bl. 4o reg. 21. Ompoyen. Poyen of pooen in den zin van drinken
is nog beden bekend en was in onze oude kluchten zeer gemeenzaam.
Onzpoyen is dus in het road drinken, den vollen kroes van hand tot hand
laten gaan. In het verhaal van RITSERT aan zijne moeder leest men (bierboven bl. 48):
Dus gestelt, met het zelschap, ik nae de bruiloft gingh.
Daer binnen was 't wit poyen te doen, of 'er HoHaut aen hingb.
Dat mogt dus met regt uit eerc Daitsch hart beenen.
Bl. 4o reg. 29. TVaer schuil ik de Pot non best ? Schuilen wordt
thans alleen als onzijdig werkwoord gebezigd, maar vroeger gold het ook
in activen zin zoo veel als verschuilen, verberg en. Zoo volgen bier straks
de woorden: D Neen, school ik je daer, Pot ..... " en op bl. 45 leest men:
DWaer, hebje 't escholen?" Zoo ook bij J. vos, Klucht van Oene bl. 266:
Nou moet et vaatje mit wijn, dat ik flus vergeeten heb in de kiss te schuilen,
(an ien zy edaen.
Andere werkwoorden, waarmede hetzelfde heeft plaats gehad, vindt men
opgeteekend bij A. DE JAGER Werkw. van herb. en during bl. 239 Ogg.
Bl. 4o reg. 29. Knielsvat. Zamengetrokken uit knekelsvat, waarvoor
wij nu knekeMuisie zeggen. Desgelijks leest men in HOOFTS Brieven hi.
142: DGelyk de beenen uit de knielsvaten geraapt."
Maar bet hier bedoelde knekelhuisje verdient boven de anderen zijner
soort eene bijzondere onderscheiding. Het was namelijk ten jare 156o
zeer sierlijk tempelsgewijze van hardsteen gebouwd, en op welken prijs
dit kunststuk van den beginne of aan geschat werd, mag men daaruit opmaken, dat, volgens een loopend verhaal, aan den bouwmeester, die destijds van ketterij beschuldigd en voortvlugtig was, vrijgeleide is gegeven
om bet aangevangen werk te voltooijen. Ongeveer eene eeuw daarna
echter, in bet jaar 1656, is het knielsvat ingestort en sedert niet vernieuwd. Zie WAGENAAR Beschr. Pan Anst. D. VII hi. 363 en COMMELIN
bl, 459.
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4o reg. 30. Baj , zaft d.

donde wijs van Leiden d.
rcgel is wandelen.

bei! zacht wat! Bei is de gebie-

wachlen. Wangderen in den volgenden

Bl. 4o reg. 32. T icraofien oin, tot dat tie 't an' t Groot-school schier

(brochtezz.
vroegeren tijd waren buiten de Nieuwe Kerk twee kerkhoven gelegen,
d;c beide bij de stichting van bet tegenwoordige paleis verdwenen ziju.
Het bier bedoelde lag aan de Westzijde der kerk en s tr ekte ," zegt WAGENAAR t. a. pl., ))tot cone begraafplaats voor geringe, (loch onbesprokene
luiden." Niet ver van daar, namelijk ten Noorden der kerk, stond_ de
zoogenaamde Groote- of Hoofdschool, welke reeds in ouden tijd gesticht,
maar ten jare 1597 geheel herbouwd was. Daarnevens waren twee
woonliuizen voor den Rector en Conrector, waarvan het eerste, als zinnebeeld der waardigheid van den Scholarch, eene plak en roede in den gevel
vertoonde. Het ondcrwijs in de gemelde school bebelsde voornarnelijk
de oude tales, ofschoon er toch ook Fransch en Duitsch werd geleerd.
Later, ten jare 1666, toen de Latijnsche school in bet oude Aalmoezeniers-huis op den Singel word gevestigd, is bet gebouw der Groot-school
van stadswege verhuurd aan den beroemden JOHAN BLAAUW, die zijne
boekdrukkerij derwaarts verplaatste, en aldaar met het beste gevolg dreef,
totdat op den 2 2 sten Februarij des jaars 1672 het geheele gebouw met
den prachtigen Atlas, die juist in gereedheid, maar nog slechts voor een
klein gedeelte verzonden was, eene prooi der vlammen word, tot onherstelbare schade voor den uitgever en bet kunstminnend publiek.
Opmerking verdient nog de naauwkeurigheid, waarmede HOOFT bier de

Ira

plaatselijke Egging in den omtrek der Nieuwe Kerk heeft uitgedrukt. Hij
Iaat namelijk den barbier het kerkhof, dat ten Westen lag, omgaan tot
aan de Groot-School ten Noorden, am aldaar uit het hardsteenen knekelbuisje eon doodslioofd to zoeken. En werkelijk was dit laatste ook ten
Noard-Oosten der kerk gelegen.
Wij zijn deze berigten verschuldigd aan WAGENAAR , a. W. D. VIII
hi. 659 Ogg.
Bl. 4o reg. 34. Kars rose vacs d. kers en versch, gelijk men oudtijds schrecf voor hetgeen wij in eon woord kersversch noemen. Wij
staan met (1 ( : 11 voorbeeld. BREPERO, MOOrtie bl,
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Daer zijn nu ()esters hat's en vacs,
En nuwe Ilijnsche-wijn.
Men verklaart hersversch gewoonlijk door versch als hers, omdat de
zoogenaamde min- en waterkers niet dan kort na het plukken wordea
opgediseht. Maar de oudere schrijfwijze kers en versch scbijnt dit tegen
te spreken en aan te duiden dat hers oorspronkelijk een adjectivum is,
ongeveer van dezelfde beteekenis als versch, zoodat nu, na bet wegvallen
van bet koppelwoord, de zamenstelling met die van bitterzoet, doofstoin,
platrond en dergelijken overeenkomt. Wel kan ik thus, bij gebrek aan
voorbeelden, het vroeger afzonderlijk bestaan van kers in dien zin niet bewijzen, mar uit bier alleen de gissing of missehien, even als versch van
frisch (Eng.fresh) niet onderscheiden is, zoo ook kars hetzelfde zou kunnen zijn als het gebruikelijke kras, als men b. v. zegt: ^ bij is nog kras
voor zijne jaren." Althans in gelijken zin wordt ook frisch gebezigd.

(Viridis senectus.)
Bl. 4o reg. 35. Nuwelijk. Eigenlijk nieuw, maar omdat bet nieuwe
doorgaans vreemd schijnt, ook vreemd, zonderling, wonderlijk beteekenende. In dien zin komt bet o. a. ook voor bij I. I. STARTER , Klucht
van Jan Soetekauw bl. 7:
Ick segh jou dat, Trijntje, ick word altemets soo nuwelijck
Voor mijn veur-booft, 't is seper al te gruwelijck,
As my die buyen aenkomen.
Het nuwelijk worden in tegenwoordigheid der schoone sekse is in ()lac
oude kluchtspelen eene zeer gebruikelijke uitdrukking.
Bl. 41 reg. 2. Mil-schot d. i. middelschot. o'T was een tochtschut
voor die in den barbiers Winkel geschoren word, tot afweering van den
wind by de opengaande deur. En daar Ling de barbier een koperen
bekken tegen, even als voor het venster." BILD.
Bl. 41 reg. 5. Mortel d. i. gruis, puin, eigenlijk de kleine stukjes,
waarin een hard voorwerp, met geweld verbrijzeld, gescheiden wordt.
Het is het Fr. morceau en bij ons nog in te mortel slaan en vermorzelen
overig, voor welk laatste men oudtijds mortelen zeide. Mortel in den
genoemden zin komt voor bij BREDERO ? Lucelle bl. 4i :
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'Ii. sal hem dat kinnebacken
Tot mortlen of tot gruys met desen bouwer backer?.
HOOFT ,

Granida bl.

22:

Een lekker trotst mijn kracht (wat zal my melt ontmoeten?)
En by leidt niet vertmén aan morsel van mijn voeten?
De meening van den barbier is dus: owacht een oogenblik, dat ik een
doodshoofd zouder puin zoek," te weten: dat er goed en rein uitzie.
Zoo Admits volgens ooze lezing, die de eenvoudigste is en mij daarom
de ware schijnt te zijn. Andere uitgaven bebben wortel, hetgeen BILDERDIJK door nekwervel verklaart en met eene vertelling van zijn Overoudoom opheldert. Dat ecbter bet woord in dien zin gebruikelijk geweest
zij, zou ik niet durven beweren.
131.

4t reg. 8. Zoo langh was 't te deegh d. i. zoo tang ging,

het goed.
Bl. 41 reg. 11. Bochten. Zoo noemde men een vrolijk en luidruchtig spel, waarmede zich de jongens op de straat, inzonderbeid wanneer die ruim en breed was, veeltijds plagten te vertnaken. In eene
lange rij namelijk band aan band geschaard liepen zij in een cirkelboog
rond, zoodat bij, die in het rniddenpunt pal stond, alle kracbten moest
inspannen om door den zwaai niet van zijne plaats gerukt te worden,
terwiji diegene daarentegen, die aan bet andere uiterste gesteld was,
zich in de sneller en sneller zwenkende beweging met moeite op de been
field. Was er dan een voorbijganger, wien men eene pots wilde spelen, dan slingerde zich de bogt gezwind om hem henen, men besloot
Lem zijns ondanks in den kring, dat is, men nam hem in de coaling,
betgeen tot een spreekwoord geworden is.
Overdragtelijk werd bet ww. bochten ook door dicbters gebezigd, om
eene draaijende, onstuimige beweging uit te drukken, zelfs met toepassing
op den menschelijken geest. Zoo leest men bij BREDERO , Griane bl.. 37:
Ay! hoe bochten mijn gbedachten wilt
Om 't ontrouw die ick doe?
d. i. }shoe loopt mij bet hoofd oat, hoe draait en duizelt mijn geest in den
maalstroom der gedacbten.'
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Naauw verwant met bochten is ook de spreekwijze in de bogt Sri /1-•
b waarmede bepaaldelijk de rondendans bedoeld wordt, die zoo geiiefkoosde uitspanning onzer voorouders, wanneer zij zich op bruiloften
en andere feesten onbedwongen aan de guile vrolijkbeid overgaven.
Bi. 41 reg. 12. Tovenaester. Doodsbeenderen werden namelijk gerekend tot de tooverkunst te behooren en het uitgraven daarvan derhalve
ais eene ergelijke ketterij beschouwd. Het is ook om die reden, dat
LEMUR bij het overkliiumen op het kerkhof bij zich zelven zegt
43):
Zoo de luy my bier zien,
Zy meugen deinken dat ik ergens by ien tovenaer dien.
Bl. 41 reg. 13. Van roepen en nzit goyen in 't til. Mit, waarop
bier de nadruk valt, is meteen, straks. De zin is : ))daar riepen de jongens: toovenaarster! toovenaarster! en meteen maakten zij zich gereed
otn Naar (met steepen) te werpen." In 't til wordt datgene gezegd to
zijn, dat men in den zin beeft, dat op handen is. Het komt van tillen,
als zijnde eigenlijk wat in het optillen is, wat opgenomen , beraamd wordt.
Bl. 41 reg. 17. Trapanneerde d. trepaneerden. Men denke bier
weder aan bet oefenen der heelkunst, eertijds bij de barbiers in zwang.
Moeten (reg. 15) is ontnweten.
El. 41 reg. 18. Deer is toch al veur ebeen. De zin is: D daar is bet
toch al mede gedaan." De spreekwijze ziet op de ter dood veroordeelden, voor welke men in de kerken plegtige gebeden plagt te does.
Bl. 41 reg. 20. Ellendige kerkhof. Van het kerkhof, aan de Westzijde der Nieuwe Kerk gelegen, hebben wij boven (bij bl. 4o reg. 32)
gesproken. Het andere, dat bet Ellendige genoemd werd, was kleiner
dan het eerste en lag ten Zuiden en Zuid-Oosten der kerk. Daar werden alleen ter dood gebragte misdadigers, zelfmoordenaars en gewaande
ketters begraven, alien welke de geestelijkheid der gewijde aarde niet
waardig keurde. Vandaar droeg bet dan ook zijnen treurigen naam, die
nu, met bet kerkhof zelf, geheel vergeten is, maar nog in de Ellendige
Steeg eene flaauwe gedachtenis heeft nagelaten. Zie COMMELIN, Beschr.
n Amt. hi. 459,
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Het vignet, op den thel van ons werkje geplaatst, vertoont het gezigt op
dit Ellendige Kerkhof en zal, hoop ik, den lezer tot duidelijk begrip der
twee eerste tooneelen van het volgende bedrijf niet ondienstig zijn.
El. 41 reg.

22.

Tusschen des en morgen. Dit staat bier voor clezen

dag , &den.
-..........-.

VIERDE BEDRUF.
EERSTE TOONEEL.
Bl. 42 reg. 6. Byget 1 Zie boven bij bl. 38 reg.

26.

Bl. 42 reg. 6. Bitten d. i. been en ceder loopen en draven. Vandaar
had men bet naamwoord gent, waarmede men een oploop, een stroom
van yolk aanduidde. Zoo in HOOFTS Nederl. Hist. bl. 236: ))Zich yindende, in een ommezien, met een gent graauws om de ooren," BREDERO,
Spaanschen Brabander bl. 3o:
Wat komter Vrydaechs een gent ter poort indringen!
Zie ook Moortje hi. 47 enz. De verwantschap met riiden, ridder, miter
en anderen loops in bet oog.
Bl. 42 reg. 8. Om heind ' en om by. Te regt merkt BILDERDIJK aan,
dat heinde en by synonyma, heinde en verre contraria zijn. Het laatste
ware bier dus beter geweest. Maar het gebruik is in dergelijke spreekwijzen wel weer een misbruik geworden.
Bl. 42 reg. 9 . Libry. Onder dezen naam verstond men weleer de
openbare Stads-boekerij, die waarschijnlijk in de 15 a8 Eeuw door de nakomelingen van WILLEM EGGERT , Heer van Purmerende, was gesticht en
zich in een der vertrekken , tot de Nieuwe Kerk behoorende, beyond.
Deze bibliotheek is in het jaar 1632, bij de oprigting van bet Athenaeum
Illustre, naar bet gebouw dezer Schole overgebragt. (Zie WAGENAAR a. w.
D. VII bl. 379 en LE LONG, Beschr. van de Reform. van Ainst. bl. 524).
Ten tijde van den Warenar was zij dus nog in de Nieuwe Kerk geplaatst, en wel in ecne kamer, die aan de Oostzijde van den Zuider-ingang
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der kerk was gelegen en derhalve op bet Ellendige Kerkhof uitzag.
Waaruit het zich dan ook laat begrijpen, dat LEKKER , uit de Librij komende , zich aanstonds bij dit kerkbof bevinden en WARENAR aldaar be-.
trappen moest. Men ziet, dat HOOFT in zijn blijspel bet plaatselijke der
g ad volkomen juist beeft bewaard, en ongetwijfeld zal bet stuk daardoor
ruime toejuiching bij zijne tijdgenooten hebben verworven.
B1.42 reg. I 2. Tot Feteweinen, tot Heermans, tot de waert in de Luit,

op de danshaemer,, op 't schermschool, kaetsbaen in,
(kaetsbaen uit.
Uit doze opgave van LEKKER mag men besluiten, op welke plaatsen de
jongelieden van dien tijd het gereedelijkst te zoeken waren. In de herbergen, de dans- en schermscholen en kaatsbanen. Alle dezen waren
plaatsen van uitspanning en de middelsten wel Diet bet minste. De dansscholen althans, waarvan er destijds onderscbeidene bestonden, en waar beeren en dames bijeenkwamen, om zich in vlugge en sierlijke ligchaamsbewegingen te oefenen, schijnen wel Bens tot eene al te groote vrolijkheid aanleiding te hebben gegeven, zoodat naauwgezette ouders hurme dochters
liefst Diet derwaarts lieten gaan. Het laatste is niet onduidelijk of te leiden
uit een oud versje van den drucker tot den leser, achter de meeste uitgaven
van den Warenar, , en reeds acbter die van 4626, geplaatst. Daar
beet het :
En hoe 't de Vader dick berout
Dat by te naeuw zijn Dochter bond.
Niet dat daerom is mijn besluyt,
Zy Dans-school in, en Dans-school uyt,
Of over al sou zijn gebrocht,
Neen, dat en had ick niet gedocbt.
Dit, dada hij, zou wat al te erg zijn. En ook de Amsterdamsche Regering schijnt dit zoo begrepen te hebben, toen zij, om de groote ongeregeldheden, die daar dikwils gepleegd werden, " bij keure van 28
April 162 9 kort en good de dansscholen verbood. Lie WAGENAAR a. w.
D. X M. 169.
De Schermschool, die reeds van ouds van wege het Stadsbestuur was
opgerigt, is herhaalde malen verplaatst en is o. a. boven de Waag op
den Dam, in den Voetboogsdoelen op den Singel, op de Prinsengracht,
en sedert bet jaar 1686 boven de p ours gebouden. Lie daarvan WAGENAAR
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a. w. D. VIII M. 7 78 en COMMELIN 667. Moeijelijk is het met juistbeid te bepalen, waar zulks ten tijde van den Tivarenar plaats had, maar
bet is niet onwaarscbijnlijk, dat het in eene bovenzaal van bet S. Margaretben-Kerkje in de Nes was. Daar altbans werd zij zes jaren vroeger
gehouden, volgens berigt van PONTANUS (Rerum et Urbis Arnst. Hist. hi.
418), wiens week in 6 s i is uitgegeveii.
Op deze Schermschool dan plagten de jongelieden veelvuldig bijeen
te komen, om zich in den wapenhandel te oefenen, terwij1 tevens bet
aantal der aanwezige vrienden bun een vrolijk gezelschap verschafte, met
lietwelk zij voor bet naar Buis keeren nog een bezoek in de Kaatsbaan
konden afleggen. Het kaatsen was, naar men weet, eerie der meest geliefkoosde uitspanningen bier te lande, en ook de hoofdstad was van meer
dan eene baan voorzien. Van bet spel zelf vindt men eene naauwkeurige
beschrijving bij BE1IKHEY, Nat. Dist. Pan Holland D. III H. 1399 vlgg.
Bl.

42

reg. 44. Nechtigh. Zie boven bij bl. 16 reg. fo.

Bl. 42 reg. 47. Hy hat zijn mongt al emaekt op het goer d. ))bij
bad er vast op gerekend zich daaraan te zullen vergasten. " De spreekwijze is oorspronkelijk van lekkere spijzen gezegd, die den eetlust opwek.
ken, maar overdragtelijk ook van andere begeerlijke zaken.
Bl. 42 reg. 2 0. lVoom. Oudtijds zeer gebruikelijke vorm voor oorn.
Men zie over deze N paragogicum de Aant. van Prof. CLARISSE op MAER',ANTS d. Heinz. bl. 377 vlgg. en vergelijke bet bierboven (bij hi. 8
reg. 9) gezegde.
TWEEDE TOONEEL.

Bl. 43 reg. 7. Haeven of have d. goed, bezitting, van haven, ha-

ben, hebben.
Bl. 43 reg. 16. Hozzdt hy 't al d. indien bij de rest niet onder zijne
vrienden uitvent, maar alles behoudt. Erven is grond.
Bl. 43 reg. 20. T en waer iernant enz. pHatelijke scherts. Of er
uit zijn Voorouders iemand b. v. gehangen of gewurgd mocbt zijn."
Aldus BILD,
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Bl. 43 reg. 23. Blinde Gerrits grepen. Waarscbijnlijk ziet dit op
een toenmaals te Amsterdam bekenden blinde, die GERRIT heette. Zoo
het Diet misscbien van 't blindemans-spelletje ontleend is, dat oudtijds
dien naarn kan gedragen hebben, en waarin dan blincle Gerrit eene dergelijke spreekwijze zou geweest zijn als houten Klaas, stiive Dirk, Jan
hen, Piet hut enz.
Bi. 43 reg. 26. Deur is hy d. i. hij is weg, voluit hij is cloorgegaan.
Bij toyenaer in den volgenden regel vergelijke men bet gezegde op bl. 41
reg. 12.
Bi. 44 reg. 14. By gans honden! Zie boven bij hi. io reg. 16, en
over leuren (reg. i s) bij hi. i o reg. 14.
Bi. 44 reg. 29. Ontdraep,.en. Uit de zamenstelling zelve blijkt de beteekenis genoegzaam. Het is namelijk ontnemen, ontstelen, en zoo wend
bet reeds door onze oudste sclirijvers gebruikt. Ferguut vs. 2543:
U recht en vvillic u Diet ontdragen.
Vgl. bet Uitl. T'Voorclenb. op

FMOFT.

Bl. 44 reg. 33. Fantastijk d. i. in de hersenen gekrenkt, eigenlijk die
zotte of pbantastische inbeeldingen heeft. Zie KIL.
Bl. 45 reg. 1. Op ter tril. Het werkwoord trillen of drillen wordt
door KIL. verklaard als ))nzotitare, ultro citroque cursitare, yagari," en
is in dien zin uit het drillen achter straet bij CATS ten overvloede bekend.
Vandaar dan bet naamwoord tril of dril, en de spreekwijze op den tril
zijn , Welker eigenlijke beteekenis is heen en weder loopen, meestal in
de bepaalde toepassing van uitgaan, ont zich te vermaken. BREDERO,
Boertigh Liedt-boeck hi. 6 c. 2:
J. Fytje Floris mijn speulmeysje,
Wilje mee na buyten gaen?...
F. Sus Jaep Jans, ay! swijght stil,
Hoe gaeren sinje op ter tril.
De rneening van
spelen."

LEKKER is

dus, als wij nog zeggen: D uwe zinnen loopen
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In eenc andere toepassing komt deze spreek.wijze voor bij s.
Klacht can Kees Louwen hi. 8:

Z. BARON

Kornt er byget uyt, dat 's voor jou , ziet, niet een en komt 'er o, den tril,
Iferuyt jou bongden, 1?eruyt.
d. i. ))er komt niemand aangeloopen, er komt er niet een voor den dag."
131. 45 reg. 2. De kay leutert je. Gewone uitdrukking om krankzinnigheid, zotheid aan te duiden. Men gebruikte deze spreekwijze in twee
vormen, wordende namelijk zoowel bet werkwoord leuteren als reutelen
daarin gebezigd. Het eerste beeft plaats bij J. VAN PAFFENRODE , Sr. FL-.
libert hi. 466:
Den eenen is vry met de kop gequelt, en den anderen leatert de key.
BREDERO, Spaanschen

Brabander bl. 42:

It. Hoe leatert jou de kay? J. Wa raesde?
Het laatste bij

G. SEVERIN VAN CUILLA ,

Alec/it van Pieter &et-viers 1)!.

Wei rent& jou de hey? of zijn de gecken
. STARTER , Mucht

2:

Mid ?

van Jan Soetekaaw H. 5:

Reutelt jou de ker (deynck ick), hoe staet dense gee',
Dus te ratelen voor de deur?
Ter verklaring dezer spreekwijze zij aangemerkt, dat kei of keye oudtii"ds
een dwaas, een zot beteekende. Zie Kn. en VAN BASS= aldaar. Zoo,
om met een voorbeeld te volstaan, leest men in J. VAN PAFFENRODES Hopman Ulrich hi. 68 onder meerdere benamingen van dezeifde kwaal:
Wat is narren een drollig tuyg! wie beef syn leven sulken tiribus gesien?
Key is geen kleintje t' jouwent keuning, fijn man, je seit niet gek worden in je
(ouwe dagen:
Het sebortje wakker in den grooten tee, broer, daer de boeren den hoed op
(dragen.
Volgens TITINMAN (Fakkel bi. 165 vig.) zou de Haan van den Romeinschen Keizer CAWS ontleend zijn , wiens dwaze grillen hem op den titel
van alter keijen kei aanspraak hebben gegeven. Maar het is onnoodig den
aartskei in zoo verre landen te zoeken, hij bestond in de ietterkundige
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herinneringen onzer eigene natie. Dc middeleetrw sclie ridderroinans namelijk hadden de heldendaden der Ronde Tafel bier te lande algemeen
bekend gemaalit, en ook de imam van Ridder KEYE was daarbij Diet ver-W
geten. Zijn persoon schijnt aan bet hof van koning ARTHUR altijd bet doe
it van scherts en spot te zijn geweest, en diwijls komt bij in een daglicht voor, waarin hij van een gewonen hofnar naauwelijks verschilt.
leder die den Ferguut gelezen beeft, weet, op hoe vele plaatsen daarin
de ligtzinnige dwaasheid van den D rneester metten gevlochten hare (vs.
675)" 1 ten loon gesteld wordt, en hoe elke gelegenbeid wordt aangegrepen, om den lezer ten zijnen koste te vermaken. Men vergelijke
daarmede het verhaal van VELTHEM (13. II c. 6 bl. loo), waar bet o. a.
aldus beet:
Key ward daer een luttel gewout,
Ende dat ward daer al willens gedaen;
Want wel si XX solider waen
Jonger liede hadden hem beraden,
Pat si Keyen souden scaden
Ende scande doen ende al te spele,
Om datmer secgen soude vele
Van outs elide horde maken:
Bier seinen noel) wel Keys saken!
en straks daarop:
Mi donct, bier werd wel becant
Van sinen daden die hi pleget!
Dit weal ginder dicke geseget.
Daer was om gedreven feeste;
Daer lagen' omme al die meeste.

Doch reeds genoeg orn aan te toonen, hoe ligtelijk aan den naam van
Ridder KEYE eene treurige onsterfelijkheid beeft kunnen ten deele vallen,
Ook BILDERDIJK bevestigt bet, wanneer Lij .Keye den naam van den Zot
by de oude Tafelridders' noemt. Zie zijne Geslachtlijst op
en vgl.
BALBERTSMA, Letterk. Naoogst
64.
1) De deer HA LBERTSMA (Letterk, Naoogst bl. 81) laat deze woorden op ARTHUR slaan,
maar het komt mij voor , dat het met den eigenaardigen trant onzer (aide diehters beter
strookt , re van den voorgaanden regel af te scheiden en als vocative aan KEYE gerigt op
te vatten.
2) Zoo heeft ook het HS. Maar bniten twijfel mod t er Thege77 gelezen worden.
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Toen nu in lateren tijd de gebeele ridderecuw ui vergetelheid geraakt,
rnaar onder andere overblijfsels ook de naam van KEYE bewaard gebleven,
en in 't algemeen op elken zot toegepast was, heeft zicb al spoedig ook
bet naamwoord keye als chvaasheid gevormd (zie xth.). Geen wonder,
dat bet y olk daarin eene aardigheid zocht. Uit misverstand van den oor-sprong der spreekwijze begon men aan een keisteen te denken, en nu ging
men aan bet smeden van allerlei uitdrukkingen, biertoe betrekkelijk, als
daar zijn: heeft een kei in het hoofd, ienzand van den kei snijden
(met zinspeling op den steen in de blaas), de kei leutert hem, en honderd
dergelijken , van welke men eene bij uitstek rijke verzameling vindt in de KeyAlucht c'an Jock en Ernst (1660 van J r . EVERARD MEYSTER , den patroon van
den berucbten Amersfoordschen kei. Dat ook ons bekaaidhiertoe behoort
en eigenlijk bekeid is, is te regt door TUINIVIAN (t. a. pl.) aangernerkt.
Vat nu bet schrijven van reutelt of leutert betreft, bet een is zoo goed
als bet ander. Reutelen, thans alleen voor het rogchelend geluid van een
stervende in zwang, kvvam vroeger met ons ratelen ten voile overeen„
Zie KIL. en VAN HASSELT. De kei reutelt hem in het hoyd is dos : ode
kei ratelt hem in den kop," alsof bet tegen elkander stooten van keisteenen onder zijne hersenpan een rammelend geluid te weeg bragt.
De andere uitdrukking, de kei leutert hem, beteekent zoo veel als: ))de
Lei zit hem los in bet boofd, schudt hem in den kop." In dien zin wordt
leuteren door KIT- verklaard en door vele schrijvers gebezigd. HOOFT,
Nederl. Hist. bl. 884: oDen staate.... leuterden de leeden aan 't
a. i. zij zaten los en dreigden zicb te ontbinden. En hi. 331: DNut
Woordenb. Ooze spreekwijze is
terde 't Spaansche juk." Zie 't
dus volmaakt hetzelfde als betgeen p. ELsEvIER , Klitcht van Scheele Griet
bi. 3 aldus uitdrukt:
Vat geloofje die key-uil? 't is de steen die hem in 't hooft kit en maalt.
Opmerkelijk is bet, dat bij PLAUTUS eene dergelijke spreekwijze voorkomt.
Hij zegt namelijk (Poenulus Act. I Sc. 2 vs. 78) qapide silice stultior."
Maar deze overeenkomst is toevallig en niet van dat gewigt, dat men bet
Hollandsche sprcekwoord van bet Latijnsche gezegde ontleend zou mogen
Steenen zijn altijd zinnebeelden van botheid en stompbeid geweest,
,en de overgang vandaar tot dwaasheid is zeer gemakkelijk.

B]. 45 reg. 2. Je hebt jou hooft verhziert tot een rosmeulen. Alweder eene
aan ltet
landoicling van antstelde bersenen. ”Uwe zinnen," zegt LUKER ,
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draaijen, alsof uw hoofd een rosmolen ware." Draaijende beweging
namelijk bevangt ons , als bekend is, met duizeling (vertigo) en dit beeft
men overdragtelijk van de zintuigen op bet verstand overgebragt. Zoo
zeggen wij ook: hij loops in den rosmolen, hij loot met nzolentjes,
is aan het malen CDZ.
Bl. 45 reg. 3. IVat laetje jou dunken ? d. cat verbeeldt gij u
Zie boven bij bl. 24 reg. 22.
Bl. 45 reg. 6. De genie. WARENAR bedoelt bier de roede, waarmede dieven door den beul gegeeseld werden. Eigenlijk beteekent genie
een tale, een rijsje. Zoo in den Reinaert de Vos (uitg. van WILLEMS)
vs. 167 9 (Var.):
Hi brae een rijs van eere bage
Ende sprac: oorn, nu slaet drie slage
Op u built met deser gheerde.

Lantsloot (Hor.

V) bl. 27 vs. 775:
Daer quam een vale van hogfier aert
Ende vlooeh seder op ene gaerde.

Reeds zeer vroeg eater is bet woord op eene roede en wel bepaaldelijk
op eene geeselroede toegepast. Zoo althans reeds in den Leeckenspieghel (aangebaald door BILDERDIJK, Geslachtlijst op gard):
Ver flood, waer es dijn gaert?
DWaar is uw geesel?" En nog heden is de gard aan de kinderen wel bekend.
Bl. 45 reg. 29. Goutcviclit, ook goudg,ewigt gebeeten, is een schaaltje
ors goud naauwkeurig to wegen. Zie KIL. CATS, zich beklagende dat
de meisjes meer uit geldrucht dan uit liefde worden aangezocbt, zegt o. a.
(Spiegel van den ouden en nieucven tydt bl. 87):
Het wijd-vermaerde Venus-kind,
Is nu niet, als bet piaci), gezint,
Het let op geld , en niet op eer,
Ten draegt voortaen geen booge meer,
Ten draegt geen toorts of guide schicht,
Maer slechts alleen een goudgewtcht.
13
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De reden nu, waarom LEKKER zulk een goudschaaltje bij zich droeg, was
doze dat hij in dienst van zijn beer den post van kassier waarnam en derhalve dikwijls geld had in to vorderen, dat hij niet dan na beboorlijke
toetsing en weging mogt aannemen.
Bl. 45 reg. 31. Hokkeltjen. Verkleinwoord van hokkel, dat van
hock is afgeleid, en een hokje beteekent d. eene kleine ruimte, waarin
men iets verbergen kan. De meening van wARENAR is namelijk, dat LEKKER den zak geheel moet uitschudden, opdat hij zich overtuige dat er niet
jets in een hoekje daarvan schuilt. HOOFT, Gedichten bl. 188:
Naademaal gevonden wart
_Met een hokkeltjen in 't hart,
Oft bet is bezet.
BREDERO Roddrick

ende Alphonsus bl. 16:

Al schoorvoetend' de Jonst in cruypt,
En yewers soeckt een hockeltje.
Het onverkleinde hokkel komt o. a. voor bij

BREDERO, Sckyn-heylich

bl. 2 2 :

Daer zijn in buys geen hochels noch hoecken,
Of sy seise een bielen dagh door-snoffelen en door-soecken.
Zie ook 11/loortje bl. 1 2 enz.
Bl. 45 reg.
33. Den Baesen zak d. i. den baas zijn zak,
b ••

zak pan

den baas.
Bl. 46 reg. 2. In de diessakken. Een diessak is niet, als ligt schij-nen zou, bet tegenwoordige di/zak, maar eene verschillende schrijfwijze
van het meer gebruikelijke dief-zak. Zoo noemde men een zak, die binnen in een kleed genaaid en dus voor het oog van anderen verborgen was
(zie KIL. en PLANTIJN). Zulk een was bijzonder geschikt om datgene in
to versteken, wat men, hetzij omdat bet gestolen was of om elke andere
reden, bedekt Wilde bouden. J. Z. BARON, Klucht van Kees Louwen bl. 1:
Daer heb ick al vry wat meer of gemaeckt, als mijn Moertje wel orient,
Want een move drinck-penning heb icker of aen een zy in mijn dief-sack
(gesteeeken.
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Waardoor bij dus zijne moecler dada te bedriegen. Zoo ook
Jan Tots boertige pryezy bl. z:
K or,m ,

bij

s.

`K wil Dock rnoye vol-slaghen ruyme en dief-saeken in de ynouwen,
Daer ben ick je te leep op, OM de munt in te houwen,
Daer weten de potje-lillaes niet acbter te Taken, dat is goet.
Ligtelijk kon nu in dit woord de F door den invloed van den volgenden
sibilant versmelten, en zoo is bet tot diessak geworden, dat o. a. ook bij
BREDERO voorlimnt (Lucelle bl. 3o):
Gy hebt altoos snoepery in jou diessack, seg ist niet soo?
Ook daar is het denkbeeld van t ,erbergen zigtbaar.
Bl. 46 reg. 8. Zwaeger. Zoo noemt men thans bij uitsluiting eery
zusters man, maar vroeger werd bet algemeen voor sclioonzoon gebezigd.
In lien zin bebben wij bet bier reeds eenige malen aangetroffen, als bl.
34, 35, 37. En zoo komt bet reeds voor bij m. STOKE, waar bij verbaalt, hoe FLORIS V door zijn schoonvader gevangen werd genomen. I-Tij
zegt daar (B. IV vs. 7o7):
Alse beer Ghye dat vernam,
Dat siju zwagher daer quam,
Dede bine, sonder merren jet,
Vanghen.
Fr.mus was namelijk met de dochter van Graaf GUI gehuwd. — De
schoonvader beette oudtijds sweer, de schoonmoeder sweg her, en dit
laatste werd altijd stiptelijk van swagher onderscheiden. Zie IJPEY Taalk.
Aannz. bl. 113 vlgg. en VAN WIIN Aantt. op S. VAN REELU 131. 67 vlgg.
Dat nu de geslacbtsnaam zwager in verscbillende talen en tijden op
verschillende betrekkingen is toegepast, is niet vreemd, maar nit vele
dergelijke voorbeelden ligt te begrijpen. Men denke slechts aan bet Gr.
Ictitt4d;. Verwantschap zal wel de algemeene grondbeteekenis zijn.
Daarom leidt men bet gewoonlijk van bet oude wogan d. huwen af,
scboon ten onregte, want bet woord was reeds in bet Sanskrit bekend.
Daar beet de schoonvader sva.'Fitra (ook wel v a s-) r a), de scboonmoeder
svasrei, en daar de Indische in de verwante talen doorgaans in eene
keelletter overgaat, is dit bet Gr. ixt,e6;, bet Lat. socer, SOCNIS en ons
zwager, dat ook in sommige Germaansche talen als schoonvader voorlcomt,
13`
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Men vergelijke bet Hoogduitsche schwiiher tegenover schwager. De oor.
sprong van het Indische woord ligt ecbter nog in bet duister.
Voor bet overige is zwager in den zin van schoonzoon nog beden in
Groningen gebruikelijk. Zie LAURMAN, Proeve enz. bi. 83.
BI. 46 reg. 27. Knoppeldoek d. een toegeknoopte dock. Zoo bij
Griane bl. 3o:

BREDERO,

Huye nocbtent, als ick stong en kalfaterde de henningb,
Soo vongh ick tuysent, een stickeweeghs van uys buys,
Een knoppel-doeck, met een snap-haen, met een vyer-yser en met olykruis,
Met acht geusen duyten en twintigh biecbt-oortjes.
Bl. 46 reg. 28. Snodr d snootier, bier in zin van arn2er, slechter,
over welke verouderde beteekenis van snood zie HUYDEC, Proeve D. 111 bl.
201 vlgg. en 'SPEY, Taalk. Aanm. bl. o4 vlgg.
Bl. 46 reg. 2 9. Get zakker nilligen I Zie boven bij bl. o reg. 46.
Een smoorpot, om bet smoren der kolen aldus genoemd, is betgeen wij
thans een doofpot noemen. Doch de vorm was van den thans gebruikelijken verschillende. Zie boven bij bl. 16 reg. 4.
Bi. 46 reg. 32. Boeten. Hier in den oorspronkelijken zin van te
,oede maken, herstellen, thans nog alleen in ketelboeter, netten boeten
en het vuur boeten overig. HOOFT, .Nederl. bl. 298: D llaar in
der nada scbikten zy de brenken met wolzakken, steen, bout, aarde en
allerley stoffe te boeten." Zie Ku,. en vgl. bet Uitl. Woordenb. alsmede
de Aantt. op de nieuvve uitgave der 1V. IL bier en daar.
In denzelfden zin werd oudtijds ook bet zamengestelde uitboeten gebezigd. Reinaert de Vos vs. 5392:
So wat misquame den ogen deert,
of aen den lichame enich geswei
Pat conde dat uutboeten wet,
Als went bestreec daer mede.
d. herstellen, genezen. Boeten /111 is afkomstig van bet naarnwoord boete,
n dit is van boet, verouderd Imperfectum van baten, weshalve het met
bat, bet, beter enz. ten naanwste verwant is. In beteekenis kwam dit
boete met bet daarvan afgeleide werkwoord geheel overeen, daar bet in
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den grond niet anders dan herstel aanduidde. Zoo in den Reinaert

de

Vos vs. 5473 :
Daer toe ruuct hi also soet,
Dat sijn lucht can geven boot
Van eniger groter quale.
Hoe gemakkelijk nu uit deze grondbeteekenis de tegenwoordige heeft
kunnen ontstaan, is ligtelijk in te zien, wanneer men bedenkt, dat eerie
boete cigenlijk niets anders is dan eene vergoeding van veroorzaakte
schade, een herstel van betgeen men misdreven heeft. Ook blijkt de
naauwe zamenhang der beide beteekenissen ten klaarste uit eene plaats in
den Ferguut, waar bet woord zoowel de eene als de andere verkiaring
toelaat. Zij luidt aldus (vs. 4864):
Dat is u hebbe gedaen te scaden,
Dies willic u in boeten staen.
Vgl. voorts de .ant. van Prof.

SIEGENBEEK in

den Ale,.. Konst- en Letter-

bode van 26 Julij 1839 n°. 32.
Bl. 47 reg. 5. in grasduinen gaen. Bekende spreekwijze, die men
eater trans kwalijk in het enkele grasduinen, als werkwoord, verminkt
beeft. Volgens TUINMAN (Spreekw. I I oo) zou duin in ruimeren zin zoo
veel als heuvel zijn, en vandaar in grasduinen gaan van bet vee gezegd
worden, wanneer bet zich op grazige heuvels volop te goed mag doen.
Dit gevoelen was ook reeds door Km. niet onduidelijk voorgedragen, wanneer hij gras-duynen door Dcolles side aggeres grarninosi " vertaalde. En
werkelijk scbijnt bet woord duin oudtijds in den algemeenen zin van
heuvel, zonder bet bepaalde denkbeeld, dat wij er trans aan hechten,
gegolden te hebben. Altbans VONDEL heeft het als zoodanig in zijn Joannes de Boetgezant (bl. 2 i) gebezigd.
Maar BILDERDIJK (Geslachtlijst op duin) geeft van onze spreekwijze
eene andere uitlegging. Dilet is, " zegt bij, D in 't gras deinen gaan,
gelijk de beesten in 't gras wentelen, " en daarbij verklaart hij deinen
door op en neer gaan, hobbelen, wentelen. Dit deinen zal dan hetzelfde
zijn als bet in Friesland gebruikelijke duynjen, hetwelk men van de runderen zegt, als zij tochtig door bet land loopen en rennet). " Zie EPKEMA,
Woordenb. op GYSBERT JAPICX bl. 9 6 en vgl. WACHTER op dunen. In gelijken zin heeft Km, duyncn, en men ziet, dat dit de verklaring van BID
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DERDIJK niet

weinig bevestigt, voor Welke ook, dunkt mij , de gewone
uitspraak beslissend pleit. Men zegt namelijk grasduinen, met den klemtoon op de tweede lettergreep, tervvij1 bet gevoelen van TUINMAN noodzakelijk grdsduinen, met verhefling der eerste syllabe, vereischen zou.
Het Vlaamsche randuinen, dat men met grasduinen lieeft willed vetgelijken, heeft niets daarmede gemeen, maar is buiten twijfel uit het
Fransche randonner verbasterd, dat in den grond weder van ons rennen is.
Bi. 4 reg. 5. Raininelen. Bij

KIL.

lascivire, e erari libidine.

DERDE TOONEEL.
El. 47 reg. 12. Reulceloos d. ruekeloos of roekeloos, zooals men
thans schrijft (eig. zonder roeke d. zorg, Eng. reckless). Men zie over
deze oude spelling des woords de Aant. van den Heer DE JAGER op zijne
Proeve over de werkw. van herb. en during IA. 2 56 vlg. waar een batelijke
uitval van WITSEN GEYSBEEK tegen VONDEL naar verdienste bestraft wordt.
Bl. 47 reg. 2 0. Avontueren d. wagen. Over ranken (reg.
boven bij bl. 7 reg. 14.

2 5)

zie

Bl. 47 reg. 28. Schuts. Schut is eigenlijk een werktuig, waarrnede
men schiet (geschut), maar werd ook voor bet afgeschotene zelf, als piji
of schicht, gebezigd. Zoo reeds bij M. STOKE B. IV vs. 204:
Men dede dikers wachten doe,
Beide met scutten ende met sperm
131, 47 reg. 31. Al hadd ' ik de grijns aen mijn riem enz. De zin
is: Pal bad ik bet masker aan den gordel gehangen en dus bet aangezigt ontbloot, men zou mij toch niet berkend bebben. " Hij was
dus voortreffelijk uitgerust om, zooals hij bet uitdrukt, Pvoor mom te
gaen." Het was namelijk destijds bij bet vieren van bruiloften niet ongewoon, dat te midden van bet feest eenige personen, tot de kennissen
van den gastheer beboorende, gemaskerd binnentraden, om de gasten
door bunnen vreemden en sierlijken dos te vermaken. Zoo zegt HOOFT
iu een zijner Erieven (bl. 309) : 0Moogelijk zit by in 't midden van de
vroolijke gezelsebappen, die van zijnen lof gewaagen, ende hoort en ziet
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alles, zonder geboort oft gezien te worden; geliik eertijdts de n2onzmen
Uit welke laatste woorden men
tevens mag opmaken, dat deze gewoonte reeds ten jare 1633, als wanneer de vermelde brief geschreven is, in onbruik was geraakt.

op onze bruilofien plagten te doers. "

B1. 48 reg. 2. Snoeshaen. Over den oorsprong van dit woord, dat
in de beteekenis van snoever, pogcher bekend is, zijn verscheidene gissingen geuit. B1LDERDIJK (t. d. pl.) verklaart bet als snotshaan d. i. een
ondeugende haan, zijnde de snot eene ziekte der boenders. WEILAND
vat bet laatste gedeelte des woords als bans op, een gewonen naam voor
een pogcher, wien men ook een pochhans noemt. Eindelijk lieeft men er
(nag-. Mag. II 448) den Javaanschen Soesoehoenang , keizer van Solo,
in gezocht. En toch was reeds voor meer dan eene eeuw door TUINMAN
gezegd, dat snoeshaan niet anders is dan snoefshaan of snoefsche haan
(Spreekw. I bl. 2 13 en Fakkel bl. 343). De haan komt als een boogmoedig
dier ook in andere spreekvvoorden voor, als b. v. 't is een haan, hii is
altijd haantje de voorste enz. En tot versterking beeft men dit nog met
snoeven zamengesteld, waarvan de v of F voor de volgende s is weggevallen, even als in diessak voor diefsak beeft plaats gebad (zie boven bij
bl. 46 reg. 2).
Bl. 48 reg. 4. Poyen. Zie boven bij bl. 4o reg. 21. Het nering
bespieden, dat straks volgt, scbijnt de kunstterm der jongelieden bij hunne
avondwandelingen geweest te zijn.
Bl. 48 reg. 4.1. Moerlijk allien. Oudtijds gebruikelijke spreekwijze,
waarvan HUYDECOPER (Proeve D. I bl. 455) voorbeelden beeft bijgebragt.
Thans zegt men moederziel alleen, maar dit ziel is een spottend bijvoegsel
van lateren tijd, dat tot de beteekenis niets afdoet. De oudste en echte
vorm was rnoeder-een. Zoo in den Ferguut vs. 2956:
Tachterst quam gevaren
Een ridder al moeder ene.
Zie ook aldaar vs. 2791. BILDERDIJK (op HUYGENS D. VI bl. 443) zegt:
)'T ziet op bet andwoord van de vrouw, die, gevraagd wiens kind bet
was dat zy droeg, tot bescbeid gaf: A en B en C en D zijn de vaer,
maar ik ben de moor alleen," en elders (Hanna. op HUYDEC. Proeve bl. 47):
D Geliik de moeder alleen moeder is." Doch het komt rnij voor, dat in deze
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verklaring eene verwisseling plaats grijpt van alleen en eenzaarn, die wel
op zich zelve niet ongewoon is, maar toch moeijelijk te veronderstellen
in eene spreekwijze, die van den oudsten iijd of onveranderlijk op de
eenzaamheid gedoeld heeft.
Misschien kan bet wel zijn Dsolles
foetus in utero matris," znoeder dan als baartnoeder genomen. Dat zich
daar ook tweelingen bevinden, is geene gegronde tegenwerping, omdat
dergelijke volksspreekwijzen, op den doorgaanden repel gescboeid, zich
Diet altijd ten strengste en in alle gevallen met hares oorsprong laten overeenbrengen. Men zou ook het geheele zeggen voor een misbruik kunnen
houden, uit louter schertsende, doch onverstandige Dabootsing van het
bekende en begrijpelijke nzoedernaakt ontsproten. En dit laatste kornt
mij wel bet waarschijnlijkste voor.
Bl. 48 reg. 21. Kabouterman. Oorspronke]ijk in bet bijgeloof onzer
vroegste voorouders eene soort van huisgoden, die geloofd werden voor
den bewoner zorg te dragen en hem dikwijls in moeijelijke zaken bebulpzaam te zijn. Doch later, nadat bet licht der Christelijke godsdienst bier
te lande was opgegaan, zijn de kaboutermannetjes, even als alle ander°
goede geesten, in de algemeene achting diep gezonken. -Wel bleef de
gedacbtenis aan ben levendig, maar men maakte er voortaan belagclielijke
dwergjes van, die, ofschoon in den grond onschadelijk, den menschen in
spookverschijningen schrik poogden aan te jagen. En als zoodanig waren
zij in de volksnieening der 47" Eeuw heerschende. Over den oorsprong
der benaming kan men bij onze taalkundige schrijvers genoegzame inlichting
Bl. 49 reg.
sche moeite.

2.

Dat ' s doch verloren. Dat is toch verlorene, vergeef-

Bl. 49 reg. 1. Nou hebje jou te lelijken hoet op het hoofs ezet.
Spreekwoord, in zijn geheel vermeld bij TUINMAN (I 345), en gebezigd
door CATS, van Wien BILDERDIJK de volgende verzen aanhaalt (Spiegel
van den ouden en nieuwen tydt bl. lo6):
Als iernand kakt in synen boet,
'T gaet vast dat by een dwaesheid doet,
Maer set by dien nog op sijn hooft,
Zoo acht hem gants van zin berooft.
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De meening is derhalve: D bij eene groote dwaasbeid voegt gij nu nog
eene grootere" d. is o gij hebt dwaas gehandeld, door de docbter van
WABENAR te onteeren , maar nu maakt gij bet nog erger, door een zoo
beboeftig meisje tot vrouw te willen nemen."
Bl. 4 9 reg. 44. Daer klaegen gien deught in en doet d. geen goed
aan doet, niet Izelpt.
Bl. 4 9 reg. 22. Quillbab. Vrouwelijke scheldnaam, waarmede men
eene babbelaarster aanduidt, bij Welke, door bet onophoudelijk snateren,
de kwijl ten monde uitloopt. BREDERO Boertigli Liedt-Boeck bl. 12 C. 2
Wech Quijl-bab met u kevel-kin,
Wech met u malle praet.
Het laatste gedeelte des woords behoort waarsebijnlijk tot bet ww. babben, vanwaar bet Freq. babbelen, en met betwelk bet Fransche bave
ten naauwste verwant is. Bij BREDERO (Schyn-heylich hi. 15) beet bet
in denzelfden zin quijlbeck. •

49 reg. 26. Stamerbout d.

stamelaar. Oudtijds zeide men
stamerbold. Zoo bij Prof. MEIJER , Oude Nederl. Spreuken enz. bl. 4o:
))Die eene staernerboldt verstaet den anderen alderbest." geeft nog
stanzel-bold op. Het woord bold of bout nu schijnt bier in bet algemeen
voor nzensch te staan, even als men nog liefkozende zegt: naiin boutie,
Bl.

en misscbien laat zich dit bieruit verklaren, dat 's menscben armen in
bet dagelijksch spraakgebruik met dien naam bestempeld worden. Zoo
zegt men: D iemand in de bouten vatten."
Bl. 49 reg. 29. Zit noch op stoel d. leeft nog. Maar RITSERT , die
er niet van booren veil, geeft er een anderen zin aan, door te antwoorden:
Zit ze noch op stoel, ze magh mit vreen uit......
Bl.

49 reg. 34. Quakken. GEERTRUID , over den spottenden toon van

RITSELIT eenigzins

verstoord, bestraft hem daarover door te zeggen: ))met
zulken zottepraat is geen voordeel te behalen. En waarlijk, indien ik u
bij dit meisje bezorgd bad, ik ware dan zeer goed van u ontslagen ge-
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weest." Een Talk is eigenlijk eerie beuzeling. Lie Km. en VAN HASSELT
aldaar. Doorgaans ecbter wordt bet gebezigd voor beuzelpraat, zottepraat. BREDERO , Aloortie bl. 16 :
Doe verlienden ickse Baer een quack van ouwe kousjes jaergetijen,
Van. 't evangely van 't spinrocken, van Waren en Spoockerijen,
Die in hid ouwe tijen bier dickwils plegen te gheschien.
- bl. 35:
Ick wou Lever een Roosenobel verrosesolissen en vertabacken,
Eer ick by dat gescheurde goedt sou praeten alderleye quacken.
G. C. VAN SANTEN ,

Lkhte Wigger bl. 8:

Die de lui een ongeboorde quack voor waerbeid verkoopen.
Zoo ook bij s.

COSTER ,

Tafelspel van een Quacksalver enz. bl. 1:

Hey, Meester Canjaert, maeckt dat de gansen vroet,
Wilje quacken vercoopen, loopt al u best op de kolk.
En straks beet bet aldaar: ”Vreemde quacken in 't hooft bebben." Vgl.
bet Uitl. Woordenb. op HOOFT. Uit de aangehaalde plaats van COSTER
mag men tevens opmaken, dat ons woord kwakzalver hiervan is of te
leiden, en eigenlijk op den hansworst ziet, die zijne potjes, zalfjes en
andere snuisterijen met allerlei zottepraat en boertige kwinkslagen aan den
man zoekt te helpen. Tot bevestiging dezer afleiding strekke, dat men
deze lieden eertijds ook hwaverkoopers plagt te noemen, even als wij
in twee der aangehaalde plaatsen ook quacken verkoopen lezen. BREDERO,
Lucelle bl. 13:
Al de lapsalvery van salf, van smeer en smout,
Van al de quaekvercoopers en timmerluy van menschen.
Overigens sc-hijnt kwak zijne beteekenis voornamelijk aan den klank verscbuldigd te zijn, die ook in kwaken blijkbaar is. Het zal dan eigenlijk
ijdele klanken of geluiden zonder wigt van zaken d. i. beuzelend gesnap
aanduiden.
Bl. So reg. 4. Of ze ' r tangt vol mongden hat. Van een stilzwijgend menscb pleegt men to zeggen: obij staat alsof bij zijn mond vol
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tanden had." Opzettelijk keert RITSERT de spreekwijze om, want bet
meisje screen hem juist wat veel in bet andere uiterste, namelijk van te
groote snapachtigbeid , te vallen.
Bl. 5o reg. 7. Nichten haer d. noemen haar Nicht. Het werkwoord strookt volkomen met den aard onzer taal. Zoo leest men elders
neven, oomen, mijnheeren en dergelijken.
Bl. 5o reg. 9 . Puriteins enz. Men had vroeger eene gemeenzame
uitdrukking, narndijk puursteken mal of voor hetgeen wij nu stapelzot noemen. Zoo bij s. VAN PAFFENRODE, Hopnzan Ulrich H. 89:
Naer dat ik 't sie aenkomen, soo word by in 't lest noch puersteken mal.
TAKAMA

Wet klugtigs van Abram kom gaanewe bl. 1:

Of de gekken zijn uytgesturven, of jy bent altoos puersteken mat.
s.

COSTER , Rycke-man

19 :

Wat dunct u, warense niet wel puursteken Beck,
Datse gaan souden, en een ander plaats inruymen ?
Maar RITSERT zoekt in bet veranderen van dit woord eene aardigheid en
zegt: DDie is zoo puriteins ...." GEERTRUID verstaat dit niet, en vraagt
wat hij bedoelt , waarop hij duidelijker antwoordt

puersteken,
Ay lieve , ik bidd' dat je me van gien malle luy en praet.
Bl. 51 reg. 7. Gans duizent popelency! Zie boven bij bl. 1 o reg. 16.
Bl. 51 reg. 4. o. Granjen. BILDERDIJK zegt : Granjen voor granje,
Fr. grogne. Ziekte van hartzeer," welke verklaring bier een tamelijken
zin zou opleveren, maar volstrekt onbestaanbaar is met de volgende plaats
uit BREDEROOS Moortje bl. 46:
Doe Lijsbet Fokels my vernam, seyse : Koopman, ick gheefje schier de granje,
Komt koopt nu Krenten, Mangellen, Garsynen en Aplen van Jeranje.
Daar wordt de granje buiten twijfel als een voordeel aangeboden, en er
kan dus van ziekte van hartzeer geene spraak zijn. Het is mij eater niet
mogelijk eene betere uitlegging te geven, en gaarne beken ik, niet eens
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eene beteekenis te bebben kunnen uitdenken, die op de beide plaatsen
gelden kan. Dat bet woord uit eene vreemde taal ontleend is, is boogstwaarschijnlijk, ofschoon mid noch bet Fransch, noch bet Italiaansch of
Spaansch eenig Licht beeft doer ontdekken. Eene vroegere of er
welligt de Spaansche titel van Grande in schuilen kon, heb ik, als zoo
vele andere, om bare nietigbeid verworpen.
Mogt iemand door eene gezonde verklaring bet raadsel kunnen oplossen, of wel meerdere voorbeelden van bet woord kunnen bijbrengen, hij
onthoude mij de welwillende mededeeling niet.
Bl. 51 reg. 1 1. Puf. woord van verachting of liever van nzinachtende uittarting. Zoo bij BREDERO Lucelle bl. 2 o :
Maar by kon 't soo afrecliten,
Puf Pyckeurs en stalknecbten.
d. trots alle pikeurs." Zie ook HOOFTS Nederl. Fist. H. 962. Hiertoe belloort bet werkwoord puffen, eertijds in den zin van minachtend
trotseren, tarten, braveren gemeenzaam. HOOFT Granida bl. 2 o :
Ik trotse zijn geweldt, en puf zija' dreigementen.
BREDERO,

Lucelle bl. 51:

Ick trots u guycbel-spel, ick puff u grootste kracht,
Ick tart u alien uyt.
-

bl. 8:
Al kruysten ick de Zee, al drieschten ick de wint,
Al puften ick de stroom, al liep ick dol en blint
Door laghen roovers been.

-

Moortje bl. 5o:
Ick picf het helsche spoock: ick dries de dolle donder.

Zie ook aldaar bl. 7 9 , Stommen Bidder H. 6 enz. Men gevoelt dat deze
beteekenis eigenlijk van de oorspronkelijke kracht des woords is afgeleid,
die te regt door Km. words opgegeven als: oflare, buccas in are, efflare

Manes glorias, grande loqui."
Bl. 51 reg. 14. Spiet. Van spien of spiien d. spuwen.
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Bl. 51 reg. 47. Dreun2elen. In gelijken zin komt dit woord voor bij
Klucht van den Molenaer bl. 5:

BREDERO

Se dreumeld bet goetie soo wech datset self niet nicer weet te soecken.

Spaanschen Brabander bl. 43:
Ick beb bier een sack, daer kan ick mien out-yser in dreumelen.
Uit deze plaatsen blijkt, dat de beteekenis is wegbergen, cvegstoppen.
En dit laat zich ook geleidelijk verklaren. Het grondwoord dreumen nadat met draaijen, driven en dergelijken innig verwant is, drukte
oorspronkelijk eene draaijende beweging uit. Als zoodanig komt bet nog
voor in BREDEROOS Moortje bl. 53:
Siet daerom heb ick dese dreumde dweyl me gbenomen,
Omdat ick meen, dat sy in dese Krijgb wel te pas sal komen.
Eene toegewrongene dweil, zou men thans zeggen. Het frequentatief
dreumelen werd ook in denzelfden zin gebezigd, en wel met bepaalde
toepassing op bet in de rondte springen of dansen. Zoo bij BREDERO
Boertigh Liedt-boeck bl. 1 c. 2:
Sy gingen in 't seise -hip: daar worden soo eschrangst,
Gedroncken, gesongen, gcdruemelt en gedangst.
En ook behoort hiertoe bet woord drummel, dat in Noord-Holland gebezigd worth voor een touwtje, waarmede men een zak toebindt. Het
omdraaijen van bet touw om de opening van den zak beeft waarschijnlijk
de benaming doen ontstaan.
Dat nu van deze oorspronkelijke beteekenis van draaijend beweiren de
latere van wegstoppen is afgeleid, is zoo te verklaren dat bet eigenlijk
zijn zal: iets door draaijen en wringen in eene enge rain ge zamenpakken,
Iietgeen inzonderbeid op het oud ijzer past, slat, groot of klein, in den
zak moest ingedraaid worden, en niet minder op den pot met good, dien
WARENAR met moeite order den steiger drong, om hem te verbergen.
Bij PAFFENRODE treft men ook den scheldnaam dretunclaar aan, van een
oud man gebezigd. Sr. Talbert bl. 161:
Wat gaet den dretunelaer over, dat by hem derf verldoeken,
Om een jonge meyt, als ik ben, voor bem ten huvvelijk te versoeken?
d. i. den ouden sukkel. Waarschijnlijk beboort dit tot dremmelen,
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waar ons bedremmeld, en waarvoor men oudtijds ook dreenzelen zeide
Maar dit zelf is weder met dreurnelen ten naauwste verwant.
Bi. 51 reg. 4 9 . Dubbeloenen. Het Fransche doublon. Het is eene
gouden munt, die in Spanje to huis behoort en aldaar doblon geheeten
wordt, omdat zij het dubbel van eene gewone Spaansche pistool uitmaakt.
De waarde wordt in het Placcaet van 1606 op f 6-17—o gescbat.
Men zie de afbeelding in den bovengenoemden Beeldenaer bl. 8.
Bl. 51 reg.

20.

Gans zakkerlipiens. Zie boven bij hi. 1 o reg. 16.
VIER DE TOONEEL.

Bl. 54 reg. 27. Eedurven d. i. in het verderf gestort, verloren.
Bl. 52 reg. 2. Ontstelt zijn de psjpen. Spreekwoord, aan de muziek
ontleend, welks meening is: ))ik ben verward en ontsteld als een blaasinstrument, dat niet in orde is."
Bl. 52 reg. 12. Maeht 'et nziin bloot d. i. ontdek het mij. Over
zwaeger (reg. 13) als schoonzoon zie boven bij bl. 46 reg. 8.
Bl. 52 reg. 15. Wat grinniAje? Bij PLAUTUS : P Quid ridetis? ” Grinniken is eigenlijk bespottend glimlagehen. WAR ENAR zegt dit alles tot de
toeschouwers.
Bl. 52 reg. 4 5. Verschiet van dieven. Aldus vertaalt HOOFT de
woorden van PLAUTUS : 0Scio fares esse hie cornpluris. " Verschiet nainelijk is zoo veel als menigte, groote hoeveelheid, met verscheidenheid
4-Tepaard, betgeen wij nu in den gemeenzamen omgang verschot noemen.
Zoo bij M. FOKKENS, Klucht van Dronkken Hansje (1657) H. 7:
Daar is verschiet van dat goer, men kanze by honderden vinden.
D. A. OPMEER ,

Klucht van Tryn Ratels (16

bl. 1 1 :

Om baerent wil ick bicl verschiet van waterhonderi.

207
Bl. 52 reg.

20.

Op het wilt. Lie boven bij bl. 15 reg. 30.

Bl. 52 reg. 25. Eek d.

edth, azijn.

Quax. Bij KIL. wordt quecksen aldus verklaard:
P gegnere, languere, aegreseere. " Quax, dat hiertoe behoort, drukt dies
eigenlijk den toestand uit van iemand die zich ongesteld en kwijnend, of
liever flaauw en misselijk gevoelt. Zoo bij BREDERO Lucelle bl. 52:
Bl. 52 reg.

26.

Opdat haer laffe hart, quacx van 't anborstich hygen,
Weer wat verquickings en wat vryer lucht mach krygen.
Oorspronkelijk schijnt het woord klanknabootsend to zijn en eene neiging
tot braken aan te duiden. Bet zal dan niet veel verschillen van quaps,
dat in dezelfde beteekenis gebruikelijk was. HUYGENS, Korenbloemen
D. I
6o8:
'K magi" niet ete,
Me maegb staet me sco quaps.
Over dit laatste woord is bet Uitl. Woordenb. op
lezenswaardig.

HOOFT (D. III

bl.

499)

Bl. 52 reg. 28. Ik whey 'er stracx van. Namelijk : van bet levee.
Verzachtende uitdrukking voor bet gewone ik steve.
Bl. 52 reg. 29. Ik scheur sailer mijn reuzel an flarden. Thans gebruikt men deze spreek wij ze nog wel om een schaterend lagchen aan te
duiden, maar oudtijds gold zij als eene uitdrukking van felle gramschap,
en is als zoodanig in ooze oude kluchten zeer gemeenzaam. Met een
spottend bijvoegsel verkeerde men echter den toon der woede wel eens
in scherts, door te zeggen: D Ik scheur mijn reuzel aan Arden en........

maak er een bug van."
Bl. 53 reg. 4. Speulen de gilt. Een gild is een verkwister, een geldverspiller, en vooral in de spreekwijze de gilde spelen gebruikelijk. Zie
KIL. en VAN HASSELT aldaar. BREDERO, Klucht van cle Koe hi. 4:
Een vleys-dief, een quist . goed, een spit-penning, een doorslacb, een snap-op,
(eel] gilrL
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ROEMER VISSCHE R ,

'2" /of der _make hi. 12:

Een vrecke doet gby spelen de ghilcle.

- Zinnepoppen, &bock I no. 41 : ^ De Broeders van de Bende die
garen de gilde spelen, zijn wel fraey ghemoet , zoo langli als de bears
noels wel ghespeckt is." Te rest is bet woord door TEN KATE (D. II
bl. 189) tot den wortel gelden gebragt. Over vitt in den volgenden rebel
zie boven bij 1)1. 3 reg. 7.
Bl. 53 reg. 11. Redien2ent. Zie boven bij bl. 31 reg. 16.
Bl. 53 reg. 12. Hier moet een otter in 't bolwerk, of een baers te
gallen wezen. Omtrent deze plaats leest men in het Taalk. Mag. (III
49 3) bet volgende : D BILDERDIJK zegt, dat is (vat vreemds, dock bet
komt mij voor, dat de zin ook zijn kan er is onraad, gevaar, wegens
de schade, die de otter, door ondergraving, in een bolwerk zou kunnen
aanrigten. Bekend is bet schimpdiebtje van VONDEI, , Poezy II 43o, dat
dit spreekwoord ten opsehrift draagt, met toespeling op den naam van
den Predikant OTTO BADIUS. Aangaande de andere spreekwijs: een baars
te gallen, zegt B. Diets daar veel kunst toe behoort, want daar bield
men dit voor, om den visa niet door bet kwetsen der galblaas te beclerven, als zeer dikwijls voorviel. „ " Hetzelfde gold ook van andere
visschen, met name van de hot, vanwaar dan ook de uitdrukking de hot
gallen op gelijke wijze voor jets zeer kunstigs, jets bijzonders gebezigd
werd. Zoo bij J. Z. BARON , Tafelspel van den vermakelijchen Leytze
Klappernzan (1679) bl. 2:
Want een Moer al-besebieks die weet den hot te gallen.
Men bad ook biervan bet spreekwoord de baars is verg,.alcl voor de zaak
is verbroddeld, in de war, in welken zin de hot is vergald nog beden in
gebruik iS. J. VAN PAFFENRODE , Sr. Filibert bl. 177:
Oa baes, den baers die is vergalt, daer komen de bullebacken al weer.
De meening van RITSERT is dus deze: D daar moet buiten onraad zijn, of
althans lets bijzonders voorvallen." Hetzelfde wordt door J. VAN PAFFENBODE met een ander spreekwoord aldus uitgedrukt (Hopman Ulrich bl. 69):
II nicenden clatter de dto-vel te (Wien was, is 't tinders

Diet ?
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BI. 54 reg.

2.

1k ken 't. Kennen is bier bekennen, als meermalen.

Bl. 54 reg. 2 9 . 18 't dat de Schout gewaer wordt de vonken knap
a. i: B indien de Schout bet stuk ontdekt. " Het spreekwoord is van den
oorlog ontleend. Wanneer namelijk de vijand in den nacht een gebeimen
aanslag op eene vesting beraamd had, gebeurde het menigmalen, dat de
vonken, van de aangestokene lont afspringende, den verdedigers het gevaar deden bemerken. Vandaar zegt men ook in dien zin lont ruiken, en
dergelijke spreekwijzen zijn ook : de silo/. in den neus krijgen, eene galg
in 't oog hebben enz. — Knap in dezen regel is spoedig.
Bl. 55 reg. 4. 'K heb 'er gien zin in (zeit Ouchert) 't is een schandelijk felt. Wat de beteekenis betreft, behoeft dit spreekwoord geene
verklaring. Maar onzeker is bet, wie bier met den naam Ouchert bedoeld words. Zion men dien als een voornaarn beschouwen (hetgeen ik
echter niet geloof), dan ware het buiten twijfel in 't algetneen gezegd,
even als zeit Jan, zeit Klaas en anderen, de gewone bestanddeelen onzer oude spreekwoorden. Is bet daarentegen een toenaam, dan moet
er een bepaald persoon door verstaan worden. Volgens BILDERDIJK ziet
bet op den Regtsgeleerde PETRUS OUDEGERST. Deze, als geschiedschrijver
meer dan als jurist bekend, gaf ten jare 1571 Vlaamsche jaarboeken in
het licht, in het Fransch geschreven, en tot den dood van KAREL DEN
STOUTE loopende. Men zie over hem FOPPENS , Bibl. Belg. D. II bl. 997
en DE CROIX in de Biographie Universelle D. XXXII M. 255. Dat zijn
naam evenwel tot ons spreekwoord aanleiding zou hebben gegeven, is
even zoo moeijelijk to -veronderstellen, als de verandering van Oudegerst
in Ouchert zich denken laat.
Bl. 55 reg. 2. Bekliiven. Hier in den zin van bestendigen voorspoed

baenieten.
Bl. 55 reg. 8. Kraegh. Titans alleen in gebruik voor bet kleedingstuk, dat den hals bedekt. Doch deze beteekenis is uit de afkapping
van bet woord kleed, bedeksel of anderzins ontstaan, want oudtijds, gelijk
ook op deze plaats, verstond men door kraag den hals zelven. Zie KIL.
en VAN HASSELT aldaar. Zoo lezen wij reeds in den Ferguut vs. 2 6 57 :
Het sal II costen uwen erage.
14
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Het tegenwoordige halskraag is dus in den grond een vrij kluchtig
woord, dock de eenmaal veranderde beteekenis van kraag regtvaardigt
het gebruik daarvan ten voile. Voor het overige is de verwisseling van
beteekenis, die in kraag heeft plaats gehad, niet vreemd. Men denke
slechts aan het Fransche col.
Bl. 55 reg. 26. .Te rneught de moor'. Over de verwensching de moord
steek je! de 7/word haal je! zagen vvij boven (bij M. 4 9 reg. 8). De
beteekenis daarvan is van die der hier gebezigde .niet versehillende. Aileen
is de laatste aan het slot afgebroken, moetende de zin met lijden, ondergaan of iets dergelijks aangevuld worden. Hetzelfde leest men ook in
HOOFTS Gedichten 191. 233:
1k ben een Godt. Ghy moght de moordt. De beste rijkdoom
Te wenschen voor een man, ach! dat 's de diere vrijheidt.
Men gevoelt, dat deze spreekwijze in het algemeen voor eerie sterke,
driftige vveigering wordt gammen, even als men in dien yin wel eens
hoott: j6'mogt den koekoek, je moat den Duivel enz.
Bl. 55 reg. 2 8. Tegen men dank d. uws ondanks. In deze spreekwijze heeft dank de beteekenis van wil, die ook aan bet Oud-floopluitsch
eigen was. An sinen danc of sonder sinen danc zeide men oudtijds,
uit HUYDECOPERS Aantt. op STOKE bekend is.
Bl. 56 reg. 4. De pley. Zamengetrokken uit palei, polei of po/eye,
dat eigenlijk een katrol beteekent, mar gewoonlijk van bet folterwerktuig gebezigd wordt, dat in de barbaarsche tijden der pijnbank tot niteenrekking van het ligchaam der beschuldigden diende. Door middel van
een koord namelijk, dat over een windas liep en aan de hander van den
lijder bevestigd was, word deze met kracht opgeheschen, terwijl zware
gewigten aan de voeten in tegengestelde rigting werkten. Zie KIL. en
VAN HASSELT aldaar. Zoo leest men bij P. GODEWYCK Witte-broots kinderen of Bedorve iongelingen bl. 58:
Of als men u seer hart aen de poley sal prangen,
Doen aen u kleynste tee twee liondert ponden hangen.
Deze vorm polei of palei was eater voornameiijk in deftigen stijl gebruikelijk en komt o. a. in HOOFTS geschiedboeken eenige malen voor. Zie
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bet brill. JJ'oordenb. Maar in den getneenzamen sebrijftrant der nude
kluchtspelen heette het doorgaans bij verkorting plei. BREDER 0 Moortje
bl.
Ick sie watter of is, sy moet eens aende pley,
Daer Meester Farel (de beul) heur alsoo langhe sal recken,
Tot by de waerheyt haer wel uyt de mont sal trecken.

Sehyn-heylich bl. 1:
Ick wilde sommige geesten aende pley hebben gheset,
Die schrijven datmen ' t niet verstaen kan noch versinnen,
Om uyt to pijnigen ' t Been dat sy voeren van binnen.
Het Fransch heeft in denzelfden zin poulie, bet Eng. pulley, en het een
en ander is, volgens BILDERDIJK (Gesch. des Vaderl. D. III bl. 232) uit
den naam van het bekende werktuig blijde ontsproten , dat op zich zelf
weder van het Latijnsche balista is. Maar in zijne Geslachtlijst (op
zegt hij, dat poulie eigenlijk o bollije, dat is, rollije, rol of roltuig"
is, en dit laatste komt mij wel bet verkieselijkste voor.
Bl. 56 reg. 2 3. Vaerje 'r nou weer nit? De zin is : treedt gij nu
weder terug?" d. ontkent gij nu weder, wat gij zoo straks beleden hebt?"
Bl. 56 reg. 24. Een kerf. Kerven wordt thans bepaaldelijk voor bet
maken van insnijdingen gebezigd, mar stond oudtijds, in ruimeren zin,
met snijden of houwen gelijk. Zie b. v. M. STOKE B. IX vs. 4278. De
meening van WARENAR is derhalve: "al bieuw de bent u het boofd af."
Bl. 56 reg. 2 9 . Slegh d. slecht, onnoozel.
Bl. 57 reg. f. Sazalijk d.
delen.

sinadeliik, even als sn2alen voor sma-

BI. 57 reg. 26. Berrighgelt d. i. berg-geld. Zoo noemde men bet
loon voor bet bergen en bewaren van eens anders eigendom. "Indien
gij den dief ontdekt, " zegt WARENAR Den den pot van hem terugkrijgt,
zult gij mij dies dan wedergeven, zonder er voor bet bewaren icts af te
houden?"
14*
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Bl. 57 reg. 28. Op genot en wil ik niet dringen d. op voordeel
coil ik niet aandringen.
III. 58 reg. 13. Van de oude wet. Thans zegt men in ("en woord
ouderwetsch, en daarin is wet, als meermalen, gebruik, gewoonte. Oudfreux zeide men eertijds ook in dien zin.
Bl. 58 reg. 46. Kammelotte aepsrokken. Een aapsrok of apenrok
is een rok met korte panden, zooals de aangekleede aapjes op de
kermissen aanbebben. Bij de kinderen was vroeger bet dragon van
een rok meer in gebruik dan thans, en zij hadden dien, als van zelf
spreekt, met korte panden, uit welke kleeding naderhand de buisjes ontstaan zun.
Kamelot is, naar men weet, eene stoffe uit kameels- of geitenhaar, met
wol dooreengeweven, vervaardigd. In bet begin der 4 7" Eeuw begon
het gebruik daarvan bier to laude algemeener to worden, ofschoon het
toen nog voor vrij opzigtelijk doorging. Zoo lezen wij in BREDEROOS
7:
Klucht van Symen sonde/ . Soeticheyt
••

Je moest pock al anders gaen, wilje van een yeder zijn bemin t,
In jou geel, in jou wit, in jou root, in jou purger satyne,
In jou fluweel, in jou kamelot, in jou karmosvne,
Pat 's nou de nieuwe snot.
Bl. 58 reg. 22. Boekedekoeken. Zamengetrokken uit boekweiten Roeken, even als men nog boehende port zegt. En zoo leest men in de
nude kluchten meermalen bokAe nde brij, bockede flensies enz.
Bl. 58 reg. 2 5. Kluwes d.
spinnen genomen.

klawens. Het spreekwoord is van het

Bl. 58 reg. 3o. 'Truer wilje wezen? d.
oat bedoclt gij toch?

waar wilt gii toch heen?

Bl. 5 9 reg. 8. Dat hem.. Sint Felten schen! Gewone verwensching.
Nog heden zegt men loop voor Sint Felten ! maar de eerste vorm was
oudtijds algemeener, en de naam werd daarin ook wel Sint Felten goscbreven. Wat den oorsprong der spreekwijze betreft, B1LDERDIJK. beeft
dien, dunkt mij , zoo voortreffelijk aangetoond, dat wij niet beter kunnen
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doen, dan zijne woorden bier aan te halen.

(N. Versch. D. IV hi. 204) ))is

0,Sint

Velten, " zegt hij

Sint Valentijn, en was van oudsher

bier en elders, gelijk nog in Engeland, bet eerste zoogenoemde Vroeg-feest,
als waarop men bet nieuwe voorjaarsgroen zag, en dat dus met algemeene wandelingen (vooral van de jeugd), naar buiten, gevierd werd .....
leder jong meisjen moest derbalve op dat feest, als de Franschen bet noemen, een chapeau liebben, en die er geen had, moest met een bloot
vriend of bekende gaan. Met een meisjen loopen was eene aanduiding
van vrijery, even als naderband met haar verkeeren.... Doch als bet
slechts een hoffelijkbeid van 't Sint Veltensfeest was, noemde men 't
slechts vow. Sint Velten loopen. Het drukt dus geen verwensching uit,
maar een bloote onverschilligheid. — Intusscben, sedert men de Vallende
ziekte (Epilepsie) uit onbetaamlijke spotzucht, by wege van alliteratie
Sint Felten..c plaag beeft genoemd, is bet wel degelijk een vloekwoord
geworden, even als in Duitschland der Schwernoth."
Dit gevoelen nu, waarvan bet eerste ruwe denkbeeld reeds door TUINMAN
(Spreekw. D. I bl. 24 en Fakkel bl. 3 9 8) aangegeven was , wordt door de andere
spreekwijzc dat u Sint Felten schenne! niet weinig bevestigd, ziende deze
regtstreeks op de vallende ziekte, waarbij bet werkwoord schenden zeer gepast is. Ook de Heer NIERMEYER in zijne boven aangehaalde Verhandeling
bl. 34 vlgg. neemt deze verklaring aan, echter zoo, dat hij Sint Felten
voor een naam des Duivels hondt. Daar narnelijk in oude Duitsche stukken bet Booze Wezen Valant genoemd wordt en voormaals in Duitschland
de verwensching lass die Velden dick! (namelijk hole) in zwang was, zoo
beweert hij, dat de naam Sint Felten, oorspronkelijk volgens de opgave
van BILDERDIJK ontstaan, later met zinspeling op deze Duitsche namen voor
den Duivel in gebruik is gekomen. Maar welligt beeft de Heer NIERMEYER,
(hij veroorlove mij deze aanmerking op zijn werkje, Jat ik anders op
hoogen prijs schat), welligt, zeg ik, beeft hij, opzettelijk over bet Booze
Wezen bandelende, meer dan noodig was tot dat onderwerp betrokken.
Immers behoeft men niet in alle namen, die in verwenschingsformulieren
voorkomen, den Duivel te zoeken. Altbans ik betwijfel zeer, of in bet
zeggen flat u Sint Felten schenne! wel eenig denkbeeld van den Booze
ligt opgesloten, en geloof veeleer dat bet niet anders beteekent dan: dat
tt, de c,allende ziekte schende! Het gevoelen van BILDERDIJK komt mij derhalve, en wel in zijn gebeel, aannemelijk voor.
BI.

59 reg. 3o•

Rechtevoort. Zie hovel/ bil )1, 9 9

reg. 35,
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131. Go reg. 2 2. Op ' t ongezienste. "In de crisis," zou men tbans
zeggen. Over de woorden siene en onsiene, oudtijds gebruikelijk voor
D schoon of leelijk : 't geen men gaarne of noode ziet : aangenawn of on-aangenaanz," is HUYDECOPERS Aant. op STOKE D. I IA, 1 o4 vlggg met
vrucht na to zien. Later zeide men daarvoor gezien en ongezien (zie 't
Uitl. Woordenb. op HOOFT) en wel voornamelijk in de spreekwijzen op
't gezienste d. i. op het schoonste, op het beste, en op 't ongezienste
in omgekeerden zin. Het eerste b. v. in BREDERQOS Moortje bi. 32:
Sy schickt baer an 't buffet, verciert op sijn ghesienst.
Het laatste o. a. in zijn Roddrick ende ,eilphonsus bl. 54:
Helaas, mijn quaat gbeluck mint my op 't onghesienste.
d. i. zoo erg, zoo slecht nzogelijk. En zoo is dan ook bier de meening
van RITSERT: " de zaak staat, dunkt mij, nu zoo slecht als maar mogelijk
is, de hagchelijke kans is nu ten top gestegen, en ik mag mij dus vleijen,
dat bet spoedig ten goede zal keeren." D ' T zal 'er tvortaen op beteren,"
voegt bij er bij.
Overigens had de spreekwijze op 't ongezienste nog eene andere be-.
teekenis, namelijk van op 't onvoorzienst, op 't onverwachtst. Zoo onder velen ook VONDEL , Leeuwendalers bl. 38:

Wat tijding brengtghe my, zoo snel op ' t ongezienst!

VIJFDE BEDRIJF.
EERSTE TOONEEL.
BI. 6t reg. 8. Stek d. i. steek, f,ersteek, verberg. De zin van den
volgenden regel is: a men moest liever den vrek zelven ander de aarde
stopper)." Over de Libry (reg. t 2) zie boven bij bl. 42 reg. 9.

Bl. 61 reg. 45. Deurstrijken. Thans in den zin van berispen, maar
vroeger ook in den sterkeren van straffen gebruikelijk. LEKKER gaat bier
voort met betgeen bij zoo even gezegd bad; want bij bad RITSERT nog
niet gezien.
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131. 61 reg. 15. Die ouwe nzolijk. Verbastering van Moloch, den
naam van bet bekende afgodsbeeld. Het woord werd bij vroegere sebrijvers voor een schrikbeeld gebezigd, welke beteekenis zich eater meermalen tot de algemeene van beeld of pop heeft uitgebreid. Zoo altbans
in noon's Henrik den Grooten bl. 2o: D Dies.... bet vonnis des dOOdts,....
met een averechts reohtsplegen,.... to werke geleidt is aan eenen maijk
van strO.” Zie bet Uia. Woordenb. Vandaar zegt BREDERO overdragtelijk
(Moortje bl. 1.1):

Haer minne is bedrocb, en niet dan valsche kunsten ,
En mommery gheveynst, met moolicken van gunsten,
Of schimmen sonder syn.
Doorgaans ecbter werd bet gebezigd van de zoogenaanide vogelverschrik,
kers of selzrikbeelden in de tuinen, als blijkt uit VONDEL, Leettwendalers bl, 43 :
Een molock houd de kars voor mussehen onbedorven.
Welke, spelling tevens de, gegrondbeid der opgegevene afleiding bewijst,
gelijk men dan ook rnoloc aantreft in den Bijbel van 1477, naar opgave
van den Heer DE JAGER, Taalk. Handleiding enz. bl. 9 4. Dezelfde beteekenis des woords is voorts niet minder blijkbaar uit J. BARENTSZ, Klucht
van Buchelioen 't Kaboutermannetge bl. 3:
'K sel de Aaxsters wel uit de karsse-boom bouwen sonde '. ./Volik.
cli uit J. VAN pAFFENRODE, Sr.

Filibert bl. 167:

Se souwen bequaem vvesen om met haer beyen
in
de
boomen Beset to worden, voor extern en voor kreyen.
Voor moolicken
De laatste plaats doet tevens zien, waarom men deze benaming ook als
sebeldwoord op een stuursch, schrikverwekkend, onaangengam mensch heeft
toegepast. Deze beteekenis tocb, die ook bier in de woorden van LEKKER
geldt, was oudtijds zeer gemeenzaam. Zoo bij ROEINIER yiSSCHER, T lof
der Mutse bl. 12:
Een aerdigh gbeest maeckt ghy haest van een inolick.
Zie ooh. s. COSTER, Teettwis de Boer hi.
D. I bl. 612 enz.

34, HUYGENS„

Korenbloeincn
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Bl. 62 reg. 11. Neutelt. De zin is : D om deze Zetting (waarschijulijk eene nieuwe belasting) is men traag en talmend in bet betalen van
bet geld." Neutelen is eigenlijk: zich met beuzelingen ophouden, veel
werk aan nietigheden besteden, en vandaar neuteler,, een treuzelaar, een
sukkel, en een oud neuthen of oude neut , een voor alle kleinigheden zorgend en zich aftobbend oud vrouwtje. Zie Km. Maar gewoonlijk vvordt
neutelen in den afgeleiden zin van talmen, dralen genomen, in welken
ook het zamengetrokkene neulen bekend is. Het is bet Hoogdnitscbe
nahlen en nusseln, bet Deensche niiile enz. wij hebben ook het woord
nusselen in den zin van talmwerk doen en daartoe beboort het meer
gebruikelijke knutselen, knutselwerk.
Neulen worth (volgens SWAAGMAN a. w. bl. 68 vlg.) in Groningen gezegd voor in een slecht humeur,, kwaad gemutst, verdrietig zijn, en van
hem, op wien dit werkwoord toepasselijk is, zegt men ook: hij is neutelig.
Deze beteekenis is een gevolg van de grondkracht des woords, omdat de
kleingeestigen, die zich met allerlei wisjewasjes afslooven, en zich altijd
zelfs bet onbeduidendste aantrekken , doorgaans korzelig, wrevelig, verdrietig van aard zijn, even als zij ook Dimmer fiksch in eene zaak doortasten , maar altijd schoorvoetend, bedeesd en treuzelend te werk gaan.
Vanwaar zich dan ook neutelen, neulen als talmen verklaart.
Bl. 62 reg. 48. Te lay d. i. te luide.
BI. 62 reg. 19. Ontlegh. Van dit woord is geene betere verklaring
te geven, dan die in bet Uitl. Woordenb. op HOOFT gelezen wordt: D Eigenlijk, wat een ander grijpen wil, verleggen, en alzoo hem mis doen
grijpen; van daar, door eene uitvlugt, eene slimbeid in woorden of daden, ontwijken, onthouden." Het komt dus zeer na met bet Latijnscbe
eludere overeen, dat dan aok eenige malen bij HOOFT door ontleggen is
overgezet. Bid de voorbeelden van het gebruik des woords, in bet U. W.
opgegeven, voegen wij nog een paar uit andere schrijvers. D. A. OPMEER ,
Klucht van Tryn Ratels bl. 15:
Maer hoe ick ' er op loer, dats immers al te snoot,
Sy weetent mijn met list behendich te ontleggen.
BREDERO,

Griane bl. lo: ')God verboede," zegt

FLORENDUS , ”dat

U Vorstelijck toeseggen
Souwt valschen of ontleggheiz."
Men zie ook

HOOFTS

Nederl. Hist. bl. 661.

gij
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Bl. 62 reg. 24. Eleuter-gelt of kloter-geld is wat wij thans klein
geld noemen. Zie KIL. Het schijnt afgeleid van Reuter, bekende benaming van een klein meisfe, zoo eater dat daarvan alleen bet denkbeeld
van klein in deze zamenstelling overgenomen, en kleutergeld derhalve in
den grond eene boertige uitdrukking zij, alsof men zeide kindergeld,
dreumesgeld of jets dergelijks. Dit begrip van klein toch is aan den naam
ideuter door toepassing onafscbeidelijk verbonden, ofscboon het in den
oorsprong des woord niet ligt opgesloten. Het is namelijk (volgens BILGeslachtlijst en op HOOFT D. III bl. 484) van kleuteren, klote•
ren d. i. kaatsen, met den bal (kloot) werpen, omdat men met kleine
kinderen, die men op de armen draagt, als 't ware kaatst of solt.
Met kleutergeld verdient, wat de zamenstelling betreft, vergeleken te
worden bet woord kleuterschuld, voor kleine, onbeduidende schuld gebezigd door CATS, Spiegel van den ouden en nieuwen tydt hi. 477:
DERDIJK ,

Want kleuterschult van klein beslag,
Als die vermeerdert dag aen dag,
Wort metter tyd een groote last,
Schoon dat gy daer niet op en past.
Bl. 63 reg. 3. Taflet. Verkleinwoord van tafel, in den zin van het
tegenwoordige tafel. Hij bedoelt er zijn aanteekeningboekje, zijn register
van ontvangst en uitgave mede. Over getrantel (reg. 9 ) zie boven bij
bl. 35 reg. 3o.
Bl. 63 reg. 18. Men momt ' er niet Dd. i. wy spelen hier geen maskerade; 't is duchtige ernst." BILD. Bij vergissing is bier mont voor
momt in den tekst ingeslopen.
Bl. 63 reg. 27. fouwetjen. iouw (iol) is een uitroep van bespotting, vanwaar jouwen, uitjouwen. RITSERT bezigt bier eene woordspeling
met juweeltjen en joucvetjen, om te kennen te geven, dat LEKKER zottepraat uitslaat en hem schijnt te bespotten. Waarop deze antwoordt:
Ik zegb 'er ien jouwetien teugen, 't is niet qualijk ejout.
Bl. 63 reg. 31. By 't Boshuis. Volgens BILD. eene D berberg in 't
Noordsche bosch; plaats van uitspanning, nu met huizen bebouwd, makende 't deel van de Prinsengracht en de straten daar achter, tusschen
de Vijzelgracht en de Leydsche straat." Het is mogelijk, dat aldaar eerie
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herberg van diet imam bestaan bebbe (waarvan inij echter nergens melding is voorgekomen), ofschoon bet dan toch bevreemding wekken zou
bier BD' 't Boshuis in de plaats van IN te vinden. Maar ilk zie Beene reden om bier niet aan bet gewone en bekende Amsterdarnsche Boshuis te
denken. Dit gebouw namelijk, ook wel Bushuis geheeten, was bet
oudste Wapen- of Artillerie-huis der stad. Het stond op de West-zijde
der Oost-Indische kaai, naast het Doh, of Krankzinnigenbuis, en is aldaar ten jare 1551-4555 gesticht. Ongeveer eerie halve eeuw is bet
ter bewaring der stads-wapenen gebruikt geworden, en heeft nog langen
tijd daarna, ofschoon ten jare 1603 aan de Oost-.Indische Maatschappij
tot een specerij-pakhuis verhuurd, den naam van Boshuis behoud.en. Zie
WAGENAAR, Beschr. van Amst. D. VII bl. 154 vlg. en COMMELIN bi. 667.
Bij dit Boshuis nu is vermoedelijk eene destijds bekende herberg geweest.
Of zou RITSERT ook welligt met zijn by 't Boshuis op bet daaraan belendende krankzinnigen-gesticht doelen, en te kennen geven dat LEHRER
Lem voorkwam niet wel bij bet boofd te zijn ? Althans eene zinspeling
daarop is, dunkt mij, niet onaannemelijk.
Bl. 64 reg. 3. Pas d. i. naauwelijks, op zijn best.
Bl. 64 reg. 5. 1k versehiet. Versehieten, voor versehrikken, ontstellen nog heden in gebruik, ziet eigenlijk op bet bleek worden van schrik,
even als de kleur van geverwde stollen, van eene schilderij enz. door
den tijd verschiet. Zie daarover de Nieuwe Bijdragen D. I N. 515 Ogg.
Bi. 64 reg. 5. Hier komt het varken onder zijn maegen. Spreokwoord, dat men bij eene onverwachte, dock aangename ontinoeting plagt
te bezigen. De ontdekking toch van den pot met goud was voor RITSERT
even verrassend als welkom, omdat zij hem de gelegenheid verschafte,
den vader van RLAARTJE gunstig voor zich te stenimen. Zoo leest men
ook bij BREDERO , Klueht van de Koe bi. 14:
Siet bier! siet bier! bier konztet Vareben ongder zijn maghetz.
Het is een uitroep van GIERTJE , de waardin, als de Boer de herberg
binnentreedt, en zij dus van de lastige aanzoeken van twee landloopers
verlost wordt. En zoo ook bij H. VERB/EST, Klucht van 't Wynvaatje
(165t) bl. 6:
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K. Wel Hans, wat drommel doeje bier?
H. Ben jy dat Kees? K. Wel ja, dit is een schoon plecier.
Hoe konzt het varcken by zijn nzaegschap, wat doeje bier te waren?
Bl. 64 reg. 8. Ileiligeweghs poort. Deze poort, van welke reeds
in bet jaar 148o melding voorkomt, stond oudtijds aan den Singel bij
het uiteinde van de straat, die nog den naam van Heilige weg draagt.
Bij de vergrooting der stad op het laatst der s 6" Eeuw is zij vandaar
verplaatst naar het einde der gracht, die, sedert gedempt, den naam van
Koningsplein verkregen heeft. Deze poort nu, de bier bedoelde, was,
even als de vorige, van bout, maar is ten jare 1636 afgebroken en door
eene andere, sierlijk van gehouwen steen gebouwd, vervangen. Van de
laatste is, naar men weet, nog eene afbeelding overig op een gemetselden
steen iii het hoekhuis van bet Koningsplein en de Heerengracht. Ook
deze echter is bij eene latere uitlegging der stad, ten jare 1664, afgebroken en sedert ook Naar naam verdwenen. Lie over het een en ander
WAGENAAR Beschr. van Amst. D. I bl. 53, 157 en COMMELIN, bl. 215, 232.
Bl. 64 reg. 18. Dat komt zuiverlijk by! d. dat is mool. dat

ik aardig!
Bl. 64 reg. 25. Gelijk de kleine kOmetjes op de groote paerten. Komen of koman is koopman. Zie boven bij bl. 34 reg. 1. LEKKER gaat
bier voort met hetgeen hij zoo even gevraagd had: oWilje compagny
maeken?" (te weten : in bet buwelijk). ”De groote Paerten," merkt
BILDERDIJK aan, ))zijn die naar Oost. en West-Indie; waarin kleine winkeliers met elkander een aandeel te samen namen." Paerten of parten
zijn aandeelen.

begrijp niet hoe
Bl. 64 reg. 32. 1k ken 't slot niet vinden d.
dit op elkander sluit, hoe dit ineenzit. Over slot zie boven bij bl. 47
reg. 26.
Bl. 65 reg. 5. Deze nuwe brillen. De uitvinding der brillen heeft
vermoedelijk in Italie en reeds in de dertiende Eeuw plaats gehad. Maar
waarschijnlijk zijn zij eerst later algemeen in gebruik gekomen; althans
dat zulks bier te lande eerst in het begin der zeventiende Eeuw het geval
is geweest, zou men uit do woorden cat, LEKKEB kunnen optnaken,
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dit worth welligt bevestigd door c.
Kloet (4619) II bl. 6 :

BIESKENS

in zijne klucht van ClaaJ

Ick wil nae miester Dirrick Door toe, bier op de kleuter-dijck ,
En seggben dat by te degben gauw kijck inde sterren , wat fortuy-n ick sel loopen,
Al sou by er ien van deuse 71UW C snofs brillen om koopen :
Daarmen van bier op bet Hof mee sien kan (so men Diet en jocket)
Aan 't Amsterdammer uurwerck hoe laat dat de klock bet.
Of zou bet een en ander misscbien op de verrekijkers kunnen doelen ,
die men spottenderwijze eene nieuwe soort van brillen noemen kon ?
Bl. 65 reg. 8. Waylay. Weiden werd oudtijds in den zin van jagen genomen , van waar (veidinan als lager, weidery voor de jagt enz.
Wij hebben er nog ons weitasch van. Zoo onder velen CATS, Spiegel
Pan den ouden en nieuwen tydt bl. 85 :
Hoewel een weiman ziet het wilt,
Dat zachtjens voor hem henen drilt.
BREDERO, Roddrick ende Alphonsus bl. 1, waar ALPHONSUS, na van de genoegens der jagt boog opgegeven te hebben, er bijvoegt:

Het fraytste Weyt-spel, dat oyt Mensch met oogben sagb :
Kortom ick bad al 't gheen een J'Veyd'man hebben mach.
Men doorloope ten overvloede de Klucht Pan de Weyery van w. c. VAN
(1665). In overdragtelijken zin heeft HOOFT van bet werkwoord weiden een dichterlijk gebruik gemaakt, als bij zegt (Granida
FOCKENB(ROCH)

hi.

27):

De naare nacht verspreidt
Haar schaduw over 't kruidt , en d'eedle Zonne weidt
Zijn' afgeronne jaght ter westzijd' van de bergen.
Bl. 65 reg. 15. Zijn nzongt te snoeren dat heeft lijdigh peal snaps in.
Het woord lijdig is bij vroegere schrijvers zeer gemeenzaam, zoo
wel Adjective als Adverbialiter. In bet eerste geval beteekent bet zoo
veel als groot, sterk, geweldig, in bet tweede grootelijks, zeer. Ziebier van elk van beiden een voorbeeld. HUYGENS , Korenblocrnen D. I
bl. 6o 1:
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Der beit en lydigh spul om jouw in 't schip
CATS,

eweest.

Spiegel van den ouden en niewven tydt bl. 25:
De werelt is te lydigh boos,
De menschen al te byster loos.

Snaps nu in dezen repel is zoo veel als gesnaps, van snappen. De zin
is derhalve: Dzijn mond te snoeren is eene zaak, die zeer veel pratens
vereischt." Men ziet, dit is op zich zelf eene tegenstrijdigheid, maar
LEKKER, die in bet zwijgen niet sterk is, zoekt juist daarin eene aardigheid.
Zijne bedoeling is eigenlijk: D zwijgen is eene zoo moeijelijke zaak, dat
men die niet dan met veel pratens begrijpen en leeren kan."
Bl. 65 reg. 48. Bakelaer. Verbastering van bet Latijnsche bacca
lauri d. lqurier-bezie. Zie Ku. De smaak daarvan is zeer bitter en
onaangenaam , hetgeen eene nude vrouw bij BREDERO (Spaanschen Brabander bl. 38) zeggen doet:
Nou ick omit ben, achtense mijn als bakelaer.
Bl. 65 reg. 26. Je diende somtijts cvel wat op de huit esmeten d.
gij moest somtijds eens duchtig afgerost worden. Smijten is slaan, zie
boven bij bl. 2 9 reg. 3o.
B1. 65 reg. 31. lk heb 't rains evongen. 'khans zou men zeggen:
))ik heb bet eerlijk gevonden" d. D ik heb den pot niet gestolen, maar
gevonden, zoo waar ik een eerlijk man ben. " Reins is een bijwoord van
bet Adject. rein en beteekent zuiver, eerlijk, zonder bedrog,-. Zoo zegt
WARENAR straks na bet herkrijgen van zijnen schat (bl. 74):
'K zel mijn leven gien potten mit gelt meer bewaeren,
1k bin dat spul al moê, dat 's rain nit ezeit.
d.

ronduit, zonder bedrog, zooals ik het meen. En zoo leest men in
Spaanschen Brabander
51:

BREDEROOS

Ick had mijn leven niet elooft, dat Floris so flensten en morsten
Met de kaert, en by bot as de Droes, dat 's immers gien reyns.
))Dat is immers niet
Bl. 66 reg.

2.

In mijn graet d. i. in mijn toestand, in znijne positie,
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TWEEDE TOONEEL.

kraamheer. Zie boven bij bl. 37
Bl. 66 reg. 18. Kyerman d.
reg. 15 en over bet straks volgende lap voor Hap bij bl. 34 reg. 15.
Bl. 66 reg. 21. Pijpen. Bekend is het naamwoord pijp voor fluit
en bet werkwoord pijpen d. i. op de fluit spelen en vervolgens op de maat
van de fluit dansen, in welken laatsten zin het bier gebezigd wordt. Men
beeft er vele spreekwijzen van, als: de pijpen stellen, naar iemands pijpen dansen, zoo poor gepepen, zoo na gedanst en anderen waarover
HUYDECOPER (Proeve D. I bl. 37o vlgg.) uitvoerig gehandeld heeft.
Bl. 66 reg. 22. Ypen-kras of hipokras. Bekende drank, die reeds
van ouds, als nog beden, bij de bruiloften opgedischt werd, en zijn naam
draagt van HIPPOCRATES (wien onze voorouders YPOCRAS noemden), volgens Wiens voorschrift de wijn doorgezegen en toebereid wordt. Zie KIL.
en BILDERDIJKS Geslachtlijst.
Bl. 66 reg. 23. Te slijpen. Oude varm van bet verleden deelwoord, dat thans geslepen luidt. Zoo te broken, te worpen, te blouwen
voor gebroken, gewoipen, geblouwen (geslagen) enz. Bij de oudste
schrijvers werd ecbter deze vorm doorgaans in een slecbten zin gebezigd,
zoodat bet voorvoegsel te met het tegenwoordige ver overeenkwam. Zie
HUYDECOPER op STOKE D. I bl. 1 7 o vlgg.
Bl. 66 reg. 24. Riet d. i. reed, gereed. lk kan nauw teuvenlaeter"
in den volgenden regel is: ik kan naauwelijks langer toeven.
Bl. 66 reg. 26. Deuvekaeter, anders duivekater geheeten, is eene
soort van koek, dien men elkander op kerstijd ten geschenke plagt to
zenden. Zie In dien zin is bet woord nog te Breda gebruikelijk,
volgens opgave van den Heer HOEUFFT Bredaasch Taaleigen bl. 13o.
Niet altijd Miter bestond bet geschenk in zulk een koek, maar ook vee1tijds in de geldswaarde daarvan of in eenige andere gift, die dan toch
altijd den oorspronkelijken naam bleef bebouden. Ook was deze vriendschappelijke gewoonte niet uitsluitend tot bet kersfeest bepaald, maar bad
zij ook op andere tijden plaats. Zoo in BREDEROOS Ifoortje H. 62:
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En alle Brie Koniiigen stuurde sy ons een move Delivekatei,
Lii dat men ook op Nieuwejaar, Paasch-, Pinkster- en Kermisfeesten
zulke koeken of brooden omdeelde, getuigt LE FRANCQ VAN BERKHEY,
Oud Hollands Vriendschap bl. 1.6o.
Den oorsprong der benaming zoekt men doorgaans in bet Fransche
deux fois quatre, waarmede men een brood, in vieren oversneden, aanduidde. De Heer HOEUFFT gist eater (t. a. pl.) of bet niet bet Hoogduitsche ofen-kater d. ovenkoa zij , met voorvoeging van bet bepalende
lidwoord. Maar de eerste verklaring komt mij zoo eenvoudig en natuurlijk voor, dat het mij onnoodig schijnt daarvan af to wijken.
Gebeel iets anders is Duivekater , in lateren tijd als benaming van bet
Booze Wezen in zwang gekomen. De gelijkbeid van bet eerste gedeelte
daarvan met den naam des Duivels, gevoegd bij de naauwe betrekking,
vvaarin de katers in het oude bijgeloof tot den Booze stonden, heeft
waarschijnlijk daartoe aanleiding gegeven. Zie de aangehaalde Yerhantiding van den Heer N/ERMETER bl. 39.
BL 66 reg. 27. Schrikkenburger. Volgens BILDERDIJK een braspenfling. Maar rigtiger is de verklaring, die men bij KIL. vindt opgeteekend,
dat namelijk de schrikkenbarger of sc/irenkenberger eene Saksische
is, ter waarde van vier stuivers. Tot bevestiging strekken de plakkaten ,
aangehaald door den Heer D. GROEBE in zijne prijsverbandeling al e!' de
inunten enz. (geplaatst in de Mthzoires Couronnds par l'Acadernie Royale
de .Bruxelles T. X) hi. 1{2 vlg.
Bl. 66 reg. 28. Engelse vijj: Volgens BILDERDIJK ))omtrent, of ruim
een half-penny, dat is een oortjen Hollandseb." Dat evenwel de waarde
vijf stuivers booger was, mag men besluiten nit G. C. VAN SANTENS Lichte
J'Pigger bl. o. De waardin geeft daar aan twee barer kalanten als bedrag der gezamentlijke vertering op
Sevenenvijfticb stuivers end' een half.
Dat was derhalve voor elk hunner 28 stuivers en 6 duiten. Zij betalen
die aldus:
D. J.

Sie, daer is een engelsche vijff stuyvers met een vierentwinticbstalf.
Dats effen gepast voor 't gelag van my.
L. W. En daer is een vriesen daelder met een blanek daer
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Trekt men nu het stuk van 23-} stuiv. (zijnde een halve Spaansche Reaal
van achten. Zie boven bij bl. 2 9 reg. 2) van de 2 8 stuiv. en 6 duiten
af, dan blijft er 5 stuiv. en 2 duiten tot waarde van de Engelsche Vijf.
De ander betaalt dezelfde som met een Vrieschen daalder d. i.
1-8-o
en een blank d. i. 6 duiten.
De Heer GROEBE (a. w. bl. 12 1 vlg.) vermeldt, dat de nieuwe engelsche
Schelling ten jare 1615 en later op den prijs van 101 stuiv. gesteld was,
en bet blijkt derhalve, dat onze Engelsche Vijf niet anders dan de belft
van dezen Schelling is.

f

Bl. 66 reg.
TUINMAN ,

29.

Al de preutel d. i. de geheele boel te zamen. Zie

Fakkel hi. 286 en WEILAND. De meening van REYM is : u al wat

ik thans in een geheel jaar verdien, zal ik voortaan wel in eene week
ontvangen."
Bl. 66 reg. 31. Ongerriem enz. Verkeerdelijk words de onderriem
door BERKHEY, Nat. Hist. pan Holla)id D. III bl. 571 als een boerinnen
rok verklaard. Het was een riem of gordel, dien de vrouwen om het
middel droegen, en waaraan de sleutelreeks, bet mes in de schede, en de
tasch of geldbuidel bevestigd waren. Deze voorwerpen worden dan ook
doorgaans te gelijk met den onderriem genoemd, en bet een en ander te
zamen was een vrij gebruikelijk geschenk aan dienstmaagden. Zoo leest
men bij J. Z. BARON, Klucht van Kee.). Louwen bl. 1:
Onze Lijsje, mijn buer-meyt, dat 's een loose feeckx,
Want zy kreeg binnen 't jaer tot een buyte-kangs een moye sulvere sleutel-reeckx,
Met een rechtscbapen onderriem, en een paer overkostelicke messen.,
BREDERO ,

Spaanschen Brabander bl. 1 9 :

Hij koftme alle dingh, een sulv're vingher-poet,
Een sleutelreex, een tas, een paer Engelse Messen,
Met een moye nuwe huyck.
En hiermede was zij zoo sierlijk uitgerust, dat zij er zelve bijvoegt:
Ick gheleeck sondaechs meer de dochter dan de meyt.
De geldbuidel, die insgelijks aan den onderriem gedragen werd, was
daaraan gewoonlijk met snoeren ibevestigd. Zoo beklaagt zich in de
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klucbt van Claas Kloet (door c. BIESKENS) eene vrouw, aan welke de
buidel ontstolen was, aldus (II M. 14):
Wat ick dray, ick en vijn bier gien buyl an mijn onder-riern.
Help, bier hanghen de snoeren, en de buyl isser niet aan.
Uit dezelfde klucht ontleenen wij bier nog eene aanbaling, om te doen
zien, dat ook de onderriemen dikwijls voorwerpen van weelde waren
en op hooge prijzen kwamen te staan. Een koopman, zijne waren aanbiedende, zegt o. a. (I M. 6):
Dese silveren ongder-riem is dieje gayng dan niet?

Achtien gulden.
Bl. 67 reg. 1. Zeper. Gewoon woord van bevestiging, nog lieden in
Groningen gebruikelijk. Het is nit zeker misvormd, dat bij naauwgezette
lieden voor een vloek doorging. Zoo veranderde men waardchtig in warentig, Heere! in heden! enz. Zie BILDERDIJK. op HUYGENS D. VI hi. 133
en zijne Geslachtlijst op pots. Men zeide ook voorzeper, en dit hevestigt de opgegevene afleiding. In Braband was een andere verbasterde
vorm, namelijk zeiners, in zwang, ais men uit BREDEROOS Spaanschen Brabander kan opmerken.
DERDE TOONEEL.

BI. 67 reg. 8. Bescheit. Oudtijds gebruikelijke vorm voor bet hedendaagsche bescheidenheid. Zoo bij BEEDERO , Klucht van de Koe bI. 8:
Je bebt bier sucke besuchte kittige kneaten,
Die so wacker snijen, wat, 't bet gien beseheyt.
Meer bekend is bet tegenovergestelde onbescheid, dat o. a. meermalen bij
VONDEL voorkomt. B. v. Leeuwendalers M. 42:
Dat zich zijn achterdocbt vergeefs bier tegens kantte,
En uitgeborsten was tot zulck een onbescheit.
Bl. 67 reg. 16. De schuit wil nae de Folewijk. Zinnebeeldige tiltdrukking voor bet gewone Hy de bevalling is op handen." De Volewijk
namelijk (eigenlijk Vogelenwijk) was een gehucbt, in de nabijheid van
Amsterdam over bet IJ gelegen, en het volkssprookje Wilde, dat de kin-.
deren vandaar door bunne ouders werden afgebaald, even als men elders
15
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den hollers boom kent, waaraan de kinderen gezegd worden te groeijen.
Zoo zegt cell hoer bij BREDEBO (Griane bl. 36), bij het ontdekken van
een te vondeling gelegd kind:
Ick sel segghen, dat ick dit kindt al moerlikke-liennigh zyt de Voolwijck
(gehaelt heb.
Waarschijnlijk heeft het sprookje zijnen grond Merin, dat de Volewijic, de
plaats, waar de ter dood gebragte misdadigers aan de galg bleven opgehangen, iets geheimzinnigs scheen te hebben, dat wel te stale kwam,
om eene zaak, die voor kinderen duister was, bedektelijk uit te drukken.
Of heeft de plaats welligt van het uitbroeden der vogels, die daar in menigte op de lijken kwamen azen, hire toepassing ontleend?
Bl. 67 reg. 24. De maenclen haeres tals
maanden. Tal staat bier voor getal.

d.

i. het pereischte aantal

Bl. 67 reg. 27. Hainuchtent. Zamengetrokken uit huiclen uchtent
a. i. heclen ochtend. Zoo zeide men ook hui-rnorg.en, en met zachtere
uitspraak henochtend, Welk laatste eenige malen bij HUYGENS voorkomt.
Bl. 68 reg. 1 3. Snaer d. i. schoondochter. Zie boven bij bl. 36
reg. 2 8. Over Helder (reg. 16) vgl. bij hi. 62 reg. 24.
Bl. 68 reg. 48. len mensch worde schier aérs. Oudtijds gewone
uitdrukking, om eene groote verwondering aan te duiden, die ons als bet
ware buiten ons zelven vervoert, en dus tot een ander mensch schijnt to
maken. Dat namelijk de spreekwijze in dezer voege verklaard moet
worden, blijkt uit BREDERO , Schyn-heylich M. 4o, waar zij in Karen oorspronkelijken vorm aldus luidt:

Ick word een heel aer mensch, komt dat door het studeren?
Aldus spreekt RIEUWERT , als bij zijne verwondering over de schoone redeneringen van SCHYN-HEYLICH te kennen geeft. Doorgaans echter heette
bet kortweg schier aers worden. Zoo bij c. BIESKENS in zijne klucht van
••
Claas Kloct, waar deze, wakker wordende en zijne vrouw aan zijne
zijde missende, zeer vreemd opkijkt en zegt (III bl. 4 o) :
Mijn lievé Marritjen, waar binie, ick word' schier aars.
En aldaar I

bl. 2 :

Datje sc ;ens saecht staan kaken, Ic worde schier nars,
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Bi. 68 reg. 1 9 . Klaertiens as
-lets dergelijks aangevuld worden.

net. S.

Dc zin moet met gezind of

Bl. 68 reg. 20. Askat. Eigenlijk aschgat , eerie benatning voor die
IA den haard in de ascii zit of kruipt, betgeen kleine kinderen vceltijds plegen te doen, waarom de naani ook inzonderheid op deze toegepast wordt. Zoo leest men bij G. c. VAN SANTEN, Snappende Siitgen
(1620) M. 2:
Het eene is maer een kleuter, een weerdeegb, en 't ander cen ascat.
Bij uitbreiding werd eater bet woord ook van eene morsige en bavelooze
vrouw gebezigd, en vandaar is het in bet algemeen tot cen vrouwelijken
scheldnaam geworden. Als zoodanig komt bet o. a. voor bij s. COSTER ,
Spel van Tiisken van der Schilden bl. 28:
Gaet selver t'huys, en treckt soo aen 't vlas wat,
En gaet op je g.. sitten spinners, wat dit spytigbe askat!
Op alle deze plaatsen is bet van Let onzijdige geslacbt, waaruit blijkt,
dat bet werkelijk als aschgat te verklaren is, en dat men bij het laatste
gedeelte niet aan eene kat beboeft te denken, als BILDERDIJK gist.
Bl. 68 reg. 25. Of je tradt enz. Beleefde aansporing voor bet gewone treed. Stijver is zoo veel als harder. De zin is derhalve: omaar
treed wat beter voort. " Over ranken (reg. 3o) zie boven bij bl. 7 reg.14.
Bl. 6 9 reg. 1. Garzijnen. Platte volksuitspraak voor razii nen of
rozzinen, 0. a. ook bij BREDERO voorkoinende (b. v. Moortje bl. 16).
Bl. 6 9 reg. 1. Born. Dit woord komt volkomen overeen met bet tegenwoordige trommel in zijne beide beteekenissen. In die, waarin bet
bier gebezigd is , komt bet o. a. ook voor bij HOOFT .Brieven bl. 282:
oEnde zenden bier nevens de born gestoffeert met lekkernyen. " Over de
andere, als tyrnpanunz nzilitare, zie men de Aant. van Prof. KLUIT op
HOOGSTRATENS Geslachtlijst bl. 7 4 vlgg.
Oudtijds zeide men voor born ook bonge. Zoo vindt men in de Oude
Nederl. Spreuken enz., door Prof. MEIJER uitgegeven, bet spreekwoord
61 , 1o 7 ): o'T is quaet bazen met eene honge vangen, " in welk gezegde
'ATS het woord tronurici g;thezig41 11Ceft, 1/0/1ge in den zin van bia/ich.

I5/
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duos is nog lieden in Overijssel gebruikelijk, naar opgave van Dr.
den 0. Almanak van 1836.

HAL

BERTSIVIA in

Hoe wijders deze beide beteekenissen met elkander zamenhangen, is
ligtelijk in te zien. Het doffe gelnid, uit een bollen buik weerklinkende ,
is in beiden het hoofdkenmerk, en dit wordt door den kiank der woorden bom en trornmel evenzeer naar waarheid uitgedrukt.
Bl. 6 9 reg. 3. Schiel d.
scheel, bet bedendaagsehe verschil.
dien zin was bet woord vroeger zeer gemeenzaam, en is bet nog in ons
het scheel deelen overig. Uitvoerig is hierover gehandeld door WASSENBERGH,
Fris. bl. 86, HOEUFFT, Oud-Friesche Spreekwoorden bl. 208
vlg. en de aldaar aangehaalde scbrijvers.
BI. 69 reg. 6. Palen d.

vielen.

Bl. 6 9 reg. 12. Gaeuwen. Dat dit werkwoord de beteekenis heeft
van zuchten of snikken , blijkt genoegzaam uit den zamenbang. Het is ten
naauwste verwant met ons geeuwen en met bet oude guwen, dat insgelijks
voor gapen in zvvang was. Zoo bij SPIEGHEL, Hertspieghel B. III vs. 84:
D' aar gliawt na schaduw-taart en via met open mond.
Gemakkelijk kon nu hiervan, met de gewone vokaalversterking, het werkwoord gouwen en vandaar weder gaauwen ontstaan. Deze versterking
der klinkletter moest evenwel ook eene uitbreiding van beteekenis met
zich brengen, en zoo heeft bet woord die van zuchten gekregen. Ofseboon bet toch ook zijnen oorspronkeiijken zin behouden schijut te bebben, wordende bet natnelijk bij anderen voor geeuwen gebezigd. Zoo
altbans bij G. C. VAN SANTEN, Lichte Wi gger bl. 18:
Gae voort, blijff daer niet staen gaeuwen en gapen.
komt o. a. ook voor bij M. GRAMSBERGEN , latteht van de Levendighe Doodt of Bedroogen kassier bl. 13.

Het huilen als een Whond (reg.

Bl. 6 9 reg. 18. Il7at zou men dus laugh tuilen? De meening is : 0 wat
staan wij daar onzen tijd te verbeuzelen?" Tailen, met klein verse-11d
van uitspraak ook wel teulen luidende, wordt bij Km. verklaard door
lascivire, lascive vivere. Deze beteekenis heeft zieli Miter tot die van
? den en darteleiz uitgebreid , en vandaar is het woord in gebruik geko-
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men, orn eene handeliiig aan te duiden, die als het ware spelende en
schertsende geschiedt, of zich tot beuzelarijen bepaalt, in tegenstelling
van welberadenen ernst of fiksche maatregelen. Eenige voorbeelden zullen de juiste kracht des woords duidelijker doen gevoelen, clan eene omschrijving die vermag uit te drukken. s. COSTER , Spel van Tiisken van der'
Schilden bl. 24:
Letter Bens op, hoe dat mijn Meester zijn personagie sel speulen,
Hy selder soo jammerhartich niet mee staan teulen.
a. i. vhij zal er zoo onhandig niet mede staan to treuzelen, maar zijn rot
feral en fiksch spelen." Aldaar hi. 49:
Wat dunckt u, vrienden, van sulcken aerdighen pret?
Waer vindjer noch een, die met de luy soo kan teulen?
))Die zoo aardig met de kit kan omspringen," zou men thans zeggen
Moortje hi. 2 7 :

BREDERO ,

Ms ' t volck hem verdriet
Door al haer tifyldery.

a. i. ))door al hunne beuzelarijen," wordende straks saecken van belangli
tegen deze tuyldery overgesteld. In denzelfden zin leest men bij ROEMER
VISSCHER , Zinnepoppen, Schock I n°. 5: ))Want een vreemt boornken of
nieuw bloemken, 't is niet dan tuylery." En weinig verschillend daarvan
is de beteekenis, waarin

HOOFT

het woord gebezigd heeft, als hij zegt

(Rampz. der Verh. van den huize Medicis bl. 25): D Co s m o liet hem niet
alleenlijk tuilen, maar scheen wel verkuist met dit gevonden maaghschap"
d. i. "hij liet zich door dit spel bedotten." En ook behoort biertoe de
Friesche spreekwijze bij tuatfes d. i. nit spel, nit jok , niet uit ernst,
vermeld in het Idiot. Fris. van Prof. WASSENBERGH hl. 1 09.
Ofschoon nu de beteekenis in de aangehaalde voorbeelden niet overal
volkomen dezelfde is, maar kleine wijzigingen oplevert, gevoelt men echter
ligtelijk, dat het een en ander zich nit den algemeenen zin des woords,
lien wij boven opgaven, gemakkelijk laat verklaren, en dat dus tuilen
zoo veel te kennen geeft als seherts tegenover ernst, beuzelen tegenover

fiksch doortasten.
Geheel lets anders is, mar alle waarschijnlijkheid, het werkwoord

tuilen in den zin van arbeiden, waartoe ons trill voor landbouw (bij Km.)
en het Eng. toil behooren. Althans bet is moeijelijk eenigen zamenbang
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tusschen deze en de boven opgegevene beteekenis te ontdekken. Eene
poging daartoe is gewaagd door H. v. B. in de 1Vieuwe Bijdragen D.
hi. 456, maar de gissingen, tot welke hij zijne toevlugt heeft moeten nemen, zijn te willekeurig en te ver gezocht, iets waarvan ook, Haar bet
mij voorkomt, de aanmerkingen van BILDERDIJK Cm zijne Geslachtlz,ist)
omtrent tail en tuilen niet geheel vrij te pleiten zijn.
6 reg. 29. Op ind' op d. i. op ende op, spreekwijze, welker
beteekenis is ten voile, geheel en al. Men zeide ook op ende uit, maar
later heeft men het een en ander schertsenderwijze in op een top, op een
duit doen verloopen. Zie daarover de Aant. van Mr. Z. H. ALEWIJN in de
W. d. M. v. N. Lk. D. I hi. 1 o r v1 g.
Bl. 7 o reg. 4. iii gac Bever pear been. De zin is : D ik zal u maar
vast voorgaan, anders komt er aan uw praten nooit een einde. " Bij den
volgenden regel stelle men zich voor, dat REYM Naar bij de huik vast wilde
!louden.
Bl. jo reg. 8. Snakkcs d. snakkens, tweede naamval van bet werkwoord snacken, dat oudtijds in eene andere beteekenis dan de tegenwoordige gebezigd weed, naruelijk in die van praten, babbelen, meestal eater
om een onbeduidend of ijdel gesnap aan te duiden. BREDERO, Lucelle
hi. s 2
Dat ick snacken kon op zijn Hooghduyts! ick sou bewijsen,
Dat de Koocken-kunst boven alle konsten is te prysen.

Stommmen Rader bi.

31:

De luy verwond' ren hem, dat ick soo op rym snacken kan.
w.

C. VAN FOCILENB(ROCH),

Klucht van de Weyery Li. 1:

7 zedert wanneer of by soo op Rijm heeft leeren snacken?

Margrietie hl. 3
Mijn tongh is niet genoegb

snacken, wat ick 3i1C13.
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bl.

22:

Hoe jeuckrigb is oock 't Oor nae wel ghevoerde snackics,
Nae onghebooren clucht en praet uyt Almenackjes.

-

Constantinus bl. 36:
Myn Wel-eboorschap inagh geen snack van Keesen hooren.

En vandaar bet spreekwoord, dat men in het Taalk. Mag. III 48o vindt
opgeteekend : "Wie hoorde ooit haan op een preékstoel zoo reelijk snakken." — In denzelfden zin zegt nog beden bet Deensch at snakke, bet
Hoogduitscb schnaken en ons snappen is er ten naauwste mede verwant.
Wat den zamenbang met de tegenwoordige beteekenis betreft, waarsehijnlijk is die hierin te zoeken, dat bet een zoowel als bet ander eene beweging van den mond te kennen geeft. Het begin van bet spreken bestaat
in het adembalen en openen der keel, en ziedaar de grondbeteekenis van

snakken.
Bl. 7 o reg. 18. len prou strekken d. i. tot eene prow verstrekken.
Bl. 7o reg. 33. Stae je woort d. houd uw woorcl, doe zoo als gi)
zegt. GEERTRUID antwoordt hiermede op de laatste woorden van REYM
))1k zegh je niet ?neer." Maar REYM vat Naar antwoord anders op.
Bl. 71 reg. 3. Zukken Preussen dier

i. zoo preutsch, zoo tier en

deftig een ineisje.
Over bet woord preutsclt zie men de uitvoerige Aant. van HUYDECOPER
Proeve D. II bl. 525 vlgg. De aanmerking, door BURMAN (Nieuwe Aanin.
bl. 9 8 vlgg.) op bet gevoelen van HUYDECOPER gemaakt, is genoegzaam
wederlegd in de Bijdragen D. II ht. 236 vig. en in de werken van Dulcet
A. 0. M. D. I M. 15o vlgg.
Bl. t reg. Hebje daer jou spra ek veriooren? Ironiesch antwoord
op bet vie zoudt je wel stom zien " van REYM, die ondertusschen niet opbield te kakelen. De klemtoon valt bier op daer. Over ryen en oinzien
(reg. 13) zie boven bij bl. 13 reg. 21.
Bl. 71 reg. 14. Fallen. Dit woord, in bet gewone taalgebruik verouderd, inaar bij bet y olk te Amsterdam en bier en daar elders nog niet
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geheel onbekend, heeft, als uit onze plaats genoegzaam blijkt, de beteckenis van afschrobben of dweilen. Zoo bij J. VAN ARP, Klucht van Claes
Klick hi. 3:
Schropt den haert, schnert ...... , en faylt de lielder,
Maeckt bet van boven tot onder saloon en header.
J.

v.

VIJGH ,

Klucht van Jaep Ront-voet hi. 1 2 :

De bancken ewassen, de potten eschuurt, de glasen espoelt,
De vloer op eveylt, met flatten en droogen.
BREDEBO,

Klucht van Symen sonde '. Soeticheyt M. 13:

'T buys schrobben en feylen, en opnemen den haart.
Het komt dus ten voile met oils dweilen overeen, en even als dit van
dwell afkomstig is, dat weder uit dwegel (van dwegen, dwag en, dwaen
d. i. wasschen) is zamengetrokken, zoo komt ook feilen van fell of veil,
dat eigenlijk vegel is, van vegen, afvegen. Dit fell was dan ook voor
dwell of vaagdoek in gebruik, als b. v. bij BREDERO , Spaanschen Brabander bl. 43:
Vijndt ick dan ouwe feylen, ..... of bloedighe doecken,
Die wasch ick en blieck ick op de Cingel.
Ook behoort hiertoe bet woord fayl, dat als scheidwoord voorkomt bij
Moortje bl. 44. De eigenlijke beteekenis daarvan zal duidelijk
genoeg in bet Eat treden, wanneer men bet b. v. met sineerlap vergelijkt.

BREDERO ,

BI. 71 reg. 2 1. Mitte praet. .dan den praat, zou men thans zeggen. Over gaet (reg. 1 9) voor straat zie boven bij bl. 36 reg. 25.

VIERDE TOONEEL.
Bl. 72 reg. 2. Dat geluk te bieden d. i. dat gelukwenschen, namelijk
de gelukwenscbingen, die bij ontvangen had.
Bt. 7 2 reg. 5. Beslaept 'er u op te nacht. Namelijk op bet teruggeven van den pot met goud aan WARENAR.
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Bl. 72 reg. 1 o. Een gek en zijn belt zijn haest escheyen. Spreekwoord, door ANNA ROEMERS VISSCHER in de Zinnepoppen van Karen varier
(Schock I no. 5) op den dwazen tulpenhandel van 1637 toegepast.
Bl. 72 reg. 11. Nesk, ook wel nesch gescbreven, wordt doorgaans
in zachteren zin dan gek of krankzinnig genomen, en komt dus met dwaas,
mal of zot overeen. Het was oudtijds een zeer gebruikelijk woord. Ziebier eenige voorbeelden. VONDEL , Leeuwendalers bL 43:
Een nesle koeckoeck broet een anders tiers uit.
SPIEGHEL ,

Hertspieghel B. III VS. 59:

Door wat ster vreed of strijd bier eindight of begint,
Weet, die in slecbter ding is nesch en molligh-blind.
BREDERO ,

Lucelle bl. 48:

Ghy rijmelt, ghy raes-kalt, hoe ist bier, eelen baes?
Is dit uw' uyterste? Hy is nescq of ick raes.
41....r.....

Moortje bl. 36:
Ja wel het is te mal, de geck is seecker sot,
Hier schort niet dan een blaes, of soo een rommel-pot,
Om voor de luy er deur te rasen en to singhen
De neske-deuntjes met de kinderlijcke dinghen.

En vandaar het naamwoord neskebol bij

BREDERO ,

Griane bl. 3o:

Siet, dese Neske-bollen durven met mijn dus gecken en jocken.
Men zie ook zijn Moortje bl. 28 en elders.
Volgens BILDERDIJK (t. d. pl. en Geslachtlijst op nest) beteekent nesk
eigenlijk een domkop en is het uit bet Latijnsche nescius verbasterd, eene
pissing, die voor bet minst gewaagd mag heeten. Verkieselijker komt
liet mij voor, het met nesch of nisch in verband te brengen, dat bij KIL.
door madidus, mollis verklaard worth, en bijzonder gebruikelijk was in
de spreekwijze nesche eijeren d. i. weeke, zachte (zoo b. v. reeds in de
Oude Nederl. Spreuken enz. door Prof. MEIJER uitg. bl. 78 en meermalen
bij CATS. Zie ook bet Uitl. Woordenb. op HOOFT). Gemakkelijk kon
doze beteekenis op den geest overgebragt worden, om iemand van weeke,
tcedere, zwakke bersenen aan te duiden. Vgl. de .ant. van P. VLAMING
Op SPIEGLIELS Hertspieghel t. a pl.

Dat wijders nesch met nat en dergelijken innig verwant is, behoett
geen betoog.
Bi. 73 reg. 2. Ontwossen. D en E bebben ontwassen, dat hetzelfde
is. Ontwossen is namelijk eon oude vorm van bet verleden deelwoord
van ' t wvv. ontwassen. En deze vorm is ook in de andere geschriften
van HOOFT niet ongewoon. Zoo zegt bij in zijne Nederl. Hist. bl. 484:
vDat bet aanzien der Staaten niet dan teeghens bet zijne was opge(vossen."
En desgelijks in de Vert. van Tacit. harb. bi. 1 o4: )>In groote schoonbeit opgewosschen," op welke plaats echter wassen kwalijk met wasschen
verwisseld wordt, hetgeen HUYDECOPER te regt berispt.
Bl. 73 reg. 7. Tont. Van jonnen d. i. gunnen. Men zeide ook onnen, vanwaar in den verleden tijd ik an, jan of gan, als uit de oude
schrijvers bekend is.
BI. 7 3 reg. lo. Kabassen. Bij KIL. conpasare, surripere, sit urari,
waarmede ook PLANTIJN (op cabassen) overeenstemt. Het is afgeleid van
het naamwoord kabas, dat een kw:fie of mandje aanduidt, en o. a. bij
HUYGENS , Korenbloemen D. I M. 564 voorkomt. Vandaar is kabassen
eigenlijk lets in een korf steken, en vervolgens behendig cvegmoffelen,
ontfutselen, stelen. HOOFT , Gedichten bi. 161. (aangebaald door VAN
HASSELT op JUL. en BILDERDIJK t. d. pl.):
Ziet maar, dat gby twee Brie draaden
Doris uit liaar hair kabast.
s.

COSTER , Spel

van Tiisken pan der Schilden bl. 43:

De krijgh is ghedaen, soo dat bet gheboeft meest loopt leech,
Die ons bier wel dapper voort an bennen in de weed',
Want zy met haer leeghe handen anders en weten green werck
Als van wat te kabassen.
Vgi.

bi. 16o. — Dat voorts dit geheele gezegde van
een spreekwoord is, blijkt uit de manier van uitdrukking ge-

TUINMAN, Fakkel

RITSERT

noegzaam.
Bl. 73 reg. 12. Die huiden (vat hebben evil, moet op den haspel passen.
Nainelijk op den haspel van bet spinnewiel, opdat de nering niet stiista,.
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Het is een spreekwoordelijk gezegde, waarvan de meening is : , die zich
cenig goed wil verscbaffen, 61oet er bij tijds voor zorgen en de gelegenheid niet verzuimen.” Men vergelijke de volgende verzen uit G. C.
VAN SANTENS Lichte Wigger bl. 33:
Men vind soo veel praet-moeren,
Die by de buir-huisen lopen labben met haer haspel in hem- hand,
End' haspelen daer schier 'anger over, asse hebben gesponnen, want
Over een kleyn klosje haspelense wel een halven dag, eerse hebben gedaen.
Zulke vrouwen passen zeker al zeer weinig op den haspel, maar zij
spinnen er ook geene zijde bij.
De uitdrukking pas op den haspel komt o. a. ook voor bij BREDERO,
Schyn-heylich bl.
VIJFDE TOONEEL.

Bl. 73 reg. 21. Lijkwel. Even als gelijk betzelfde is als even, zoo
is ook lijkewel niet anders dan evenwel. In dien zin is bet woord nog
heden in Groningen gangbaar en was bet vroeger algemeen in gebruik.
SPIEGHEL, Hertspieghel B. VI vs. 439:
Doch acht vry in 't ghenot de lust meer als 't gequel:
Zo strekt noch d' onverzaatheid lijkewel u hel.
en straks daarop (vs. 491) wordt van de geleerdbeid gezegd:
Zy maakt de menschen schoolgeleerd,
Die meest dock blijven liikewel in 't p ert verkeert.
Men zie voorts bet Uitl. TVoordenb. op HOOFT. In denzelfden zin zeide
men ook allijkewel, dat evenzeer met bet Deensche alligevel overeenkomt,
als liikewel met het Hoogduitsche gleichwohl. s. COSTER, Mewls de Boer
bl. 24:
Ken ick bet verby-, ick sal dat volck wel myen,
En die allijclavel een goed Advocaet vind, dat 's een gheluckigh man,
Maer dieder geen van doen en bet, isser noch veel beter an.
Hoe nu de oorspronkelijke beteekenis van even wel, evenzeer tot die van
echter beeft kunnen overgaan, is ligtelijk in to zien, wanneer men nagaat,
dat in meer dcrgelijke woorden het denkbeeld van f ,crincerdering met- of
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lifvoeging van eene tweede zinsnede, zich tot dat van tegenstelling met de
voorgaande gewijzigd beeft. Zoo geeft beti:Grieksche cilia (in den grond
y en met OiLla) eigenlijk nog iets antlers te kennen, zoo is het Fransche
mais uit bet Latijnscbe magis ontstaan, zoo is ons inaar niet verschillend
van meer, zoo beeft nogtans, dat eigenlijk daarenboven aanduidt, de beteekenis van echter, evenwel gekregen. En dergelijke overgangen van het
eene denkbeeld tot bet andere zijn uit bet gezonde verstand genoegzaam
te verklaren.
Bi. 7 3 reg. 2 9 . Tiing. Elders tiling,. d.
BI. 74 reg. 11. Rain uit d. ronduit. Zie boven bij bl. 65 reg. 31.
Bl. 74 reg. 13. Hoe clan toe? Voluit zou men zeggen: D hoe moet het
flan toegaan?" of wel: "wat moet er dan van worden?" Eertijds plagt
men deze spreekwijze als eene uitdrukking van verbazing te bezigen. Zoo
bij BREDERO Lucelle M. 55:

Hoe nu toe? ben ick geck, dat ick wil oorloch voeren
Met een versturven , die zijn selve niet kan roeren?
BI. 74 reg. 1 9 . Dat lok je te jamn2erliike wel. Lok staat bier voor
hat, gelukt. Jammerlijk is een bloot intensivum, als schriklokt d.
vrecselijk en dergelijken.

ZESDE TOONEEL.

29.
Vuizer. Dit woord is mij ook voorgekomen bij
Spaanschen Brabander bl. zo:

Bl. 74 reg.
DERO

BRE-

Ick gingh met me Speulnoot buyten in dc Katbuysers,
Daer quam een knecbt by ons, een van de jonghe vuysers.
Uit deze beide plaatsen blijkt, dat door vuizer een frissche, gezoncle en
Zioeij'entle knaap of jongen verstaan moet worden. BILDERDIJK zegt er van:
Dricizer is vuurstoker, vuurblazer, en by uitbreiding, die er (als men
zegt) warmtjens in zit; en zoo, een dikke vette, of een rijke knaap." Hij
brengt bet verder tot den wortel vo, die opzetting uitdrukt en vanwaar
(.7 oos, vuig en andere woorden afstammen. Maar is het toe-
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dat op beide plaatsen bet woord op Kataizer rijmt? Zou
ook welligt eerie andere afleiding doen vermoeden?
BI. 74 reg. 3o. Katuizer of Karthuizer, een monnik van de orde ten
jare 4o84 door den heiligen BRUNO ingesteld. De weelderigheid en dartelheid van de broeders dezer orde heeft aanleiding gegeven, dat hun
imam tot een spreekwoord geworden is. Zoo leest men in bet Belg. Muse
Vandaar dan de welgeD. V hi. 225: DIly heeft een hatuizersleven."
daanbeid, die REYM hun bier toekent.
Bl. 75 reg. 7. in de peekel blijven steken. Bekende spreekwijze,
even als iernand in de pekel laten. Volgens BILDERDIJK (Geslachtlijst op
pekel) zou het eigenlijk in den peke zijn en gezegd worden D in toespeling op bet vagevuur of de bel, welke men zich als een peA- of pikvuur
voorstelde." Of misschien, voegt hij er bij, is het eene verbastering van
bet Deensche pikkel d. i. slag, zoodat bet eigenlijk zijn zal D in den slag
verlaten." Doch bet komt mij eenvoudiger en natuurlijker voor, aan
de gewone pekel te denken. Immers bet vleesch worth te zout en
daardoor oneetbaar, wanneer bet te lang in de pekel blijft liggen.
Over bylo in dezen regel zie boven bij hi. 21 reg. 11.
In 75 reg. i 2. Bodn-broot D Zo pleegt te roepen, die een goede
tyding komt brengen. Zulke plegen al van ouds wel ontbaalt en beloont
te worden : 't geen alles onder den naam van brood begrepen is." Aldus
TUINMAN, Spreekw. II 46. Dat doze beteekenis des woords reeds in zeer
ouden tijd bekend was, blijkt ten klaarste daaruit, dat bij NOTKERUS
(± 1022) bet Evangelic, de blijde boodscbap, potinbrot gebeeten wordt.
oPredigon potinbrot allero gescheplyido," zegt hij, ter vertaling van bet
rpraedicare Euangelium omni creaturae" (Psalm. XXIX vs. lo, in de
uitgave van SCHILTER). In de zeventiende Eeuw was bet woord ook nog
algemeen in gebruik voor bet geschenk, dat de brenger eerier goede tijding plagt te ontvangen. Zoo, orn met een voorbeeld te volstaan, bij
VAN PAFFENRODE Sr. Filibert bl. 162, waar FILIBERT, wacbtende op
de terugkomst van zijnen knecbt, dien hij uitgezonden bad orn een minnebrief aan LAURETTA ter band te stellen, bij zich zelven zegt:

Aber mijnen dienaer \Veerhaen blijft my al wat te lang uyt naer mijne sin;
Alogelijk sal 't dronke bloeyken sijn boden-broot ergens sitten verdrin ken.

P'1
llij vleide zicit namelijk, slat het meisje zijne hoodschap met vrcugde zou
ontvangen.
Bl. 75 reg. 47. Onnozel d.
Bl. 75 reg.

2 2.

ozzschuldig, buiten Inijne schuld.

'IC loos/ 't d. i. ik beloof het.

Bl. 75 reg. 28. En laet hem. En is bier ontkennend. Geslecht in
den volgenden regel is van slechten d. effen maken, bier in den zin
van bedaren.
Bl. 76 reg. 2. Miln veriani,Tht. Veriangen staat bier als impersonale
met den derden naamval, voor bet gewone ik verlang. Zoo leest men
ook in HOOFTS Nederl. Hist. bl. 33 : ))0m al dit verlangt zeer naa
't goedt besluit van deezen bandel." Zie de Aant. op de nieuwe uitgave
der N. II. t. a. pl. (D. I M. 91) en vgl. bl. 2 94 en elders. En zoo zeide
men oudtijds mij gedenkt, 772ii schrikt, mij vaakt, nzij iivert en eene menigte dergelijken.
Bl. 76 reg. 4. Klock. Pit woord werd vroeger zoowel van de ziel
als van bet ligcbaam gebezigd, en had dus de dubbele beteekenis van wijs
en verstandig of gesond en sterk, (mens sana in corpore sano), betgeen HUYGENS aanleiding gegeven heeft tot de volgende woordspeling
(Korenbloemen D. II hi. 266):
Dirck eet en drinckt bem road,
En siet noyt in een boeck:
Hy is kloeck en gesond,
Maer niet gesond en kloeck.
zegt CT van (t. d. pl.) : DOnze Grootouders namen dit woord
in alle beteekenis van wijsheid, dapperbeid, naarstigbeid, kracht, en gezondbeid," en bij voegt er deze uitspraak bij: oWv bebben by de
zaak ook bet woord verloren laten gaan!"
BILDERDIJK

REGISTER.

TEN EINDE IIET ZOEKEN GEMAKKELLIKER TE MAKEN , IS IN DIT REGISTER
DE TEGENWOORDIGE SPELLING GEVOLGD.

Boshuis. 217, 213.
Bakelaar, 221.
Banken. 89, 121, 122.
Bot. De - gallen. 208. Aanspannen. Bl. 154.
Bedreven. Daar is niet aan vangen. 167, 163.
Aapsrok. 212.
Bout. 201.
120.
Aars. 179. - worden. 226. Bedroopen. 143.
Braggelen.1 172, 173.
Aarzelen , aarzeling. 101.
Brallen. I
Beet. Niet een - 114.
Abel, abelheid, met eene
Brikken. 114, 115.
Beklijven. 209.
173, 179.
Bekornen als den hond de Brillen. Nieuwe -219,220.
Adder. 90.
Broedsch. 167.
worst. 135.
Aftouwen. 174.
Broek. De - er bij leggen.
Bekwikken. 130.
Aftroggelen. 106.
169, 170.
Berggeld. 211.
Al. 136.
Bruidsborst. Zie borst.
Bescheid. 225.
42a. Gr. 236,
Bruiloftstuk. 123.
Bescheren. 134.
Alleleens. 127.
Buik. 92.
Bestai. 170.
Allevongen me zamen.113. Bet. 92.
Buis, buizen. 145.
Alliens. 127.
Betien. 88.
Bijget. 175.
Allijkewel. 235.
Bevoorwaren. 105.
Bijlo. 127.
Alskaks. Zie kaks.
Bidden. 133.
Amsterdam. h v apen der Blaas. Wat een
120.
stad - 84. - sch yolks- Bloemen. Gans - ! 153.
dialekt. 79-81.
Bloemerherten. Zie blom- Ceel. 140.
Anspessade. Fr. 109.
merhelten.
Couranten. Ouderdom der
Arg. 92.
Blommen. Pot vol
154.
hier te lande en elders. 166.
Armozijn. 159.
167.
Blommerhelten. 153, 154.
Askance. Eng. 132.
Bluts, blutsen. 152, 153.
Askat. 227.
Bochten. 184.
D.
Auger. Eng. 91.
Bodenbrood. 237.
Avager.
Daarom. 87.
Boekede, bokkede. 212.
90-92.
Dank. 210.
Avegaar.
Boete, boeten. 196, 197.
Bolworm. 94.
Dansscholen le Amsterdar(2.
187.
Born.
B.
227 22C.
Dapper. 158, 159.
Bonge.
Dee, 122.
Bears. Een te gallen de -- Boon. Niet een - 138.
is vergald. 208.
Bambrood. Zie bodenf aood Deksel. 97.
Delewijn. 16:.
1111r. 144,
Borst. 161, 162,
A.

240
Deun, deunen. 105, 106.
Deuvekater. Zie duivekater.
Diacre. Fr. 97.
Diantre. Fr.
Diefzak. 1
Diessak. 0 94' "5'
Dood'stroom. 136.
Doorstrijken. 214.
Drebbelen. 139.
Drenten. 161.
Dreumen, dreumelen, dreumelaar. 205, 206.
Drevelen. 139.
Driegen. 134.
Drillen. 189.
Droes. 92, 93.
Droopen. 142, 143.
Drubbelen. 139.
Druig. 157.
Drummel. 205.
Dnusus. 93.
Druust.
Dubloen. 206.
Duiker. 97.
Duin, duinen. 197.
Duister. 97.
Duitsch, tat een - hart. 179,
180.
Duivekater. 222, 223.
Duivel. Daar is de - te villen. 208. Verbasteringen
van den naam des - s in
de oxide vloeke7i. 97.
Duivel-aan-ketting steegje.
137.
Duiventer.1 97.
Duizend.
Dunken. Zich laten --134.
Dwaal. 117.

Eleweken. 98.
Elewillige. 99.
Eiger. 91.
Zie
Ellendige Kerkhof.
kerkhof.
Elven. 99.
Engelsche Vijf. Zie vijf.
Etaler. Fr. 146,
Euvelijk. 172.
Evenwel. 235, 236.

Geweld.
185-86.
Gewoud,gewouden.
Gezien, op 't
ste. 214.
Gieren. 136.
Gild, de - e spelen. 207,
208.
Girren. 136.
God. Verbasteringen van

den naam van - in de oude
vloeken. 97, 144, 175.
Gorren. 136.
F.
Gort. 97, 144.
Gortelingen. 0 - ! 144.
F voor s weggevallen. 195,
Gouden doozen ! 154.
199.
Goudwigt. 193.
Failen. Zie feil.
Graat. 221.
Fantastijk. 189.
Graauw, graauwen. 139.
Feest. 102.
Granje. 203, 204.
Feil, feilen. 23.1, 232.
Grasduinen, in - gaan. 197,
Felten. Sint - 212, 213.
198.
Fokken. 116.
Groot-school. 182.
Fijn, fijn man. 147.
Grouwen. 143.
Fijntjes. 95.
Gruis. Een - 150.
Gut. 97.
G.
Guwen. 228.
Gaat. 164.
Gaauwen. 228.
11.
Galg. Eene heele - 177.
Gallen. Zie baars en bot. Haar. Kroes
kroeze zinGans. 97-100.
nen, lang
lange zinGar. A. S. 91.
nen. 157, 153.
Gard. 193.
Halskraag. 210.
Garren. 136.
Hamei. 1
123.
Garzijn. 227.
Hamme.
Gastebod. 149.
Hard, - en zwart. 110.
Gat. Dat - zal hij niet bo. Haspel. Op den - passen.
ren. 111, 112.
234, 235.
Gazette. Fr. 167.
Heden! 225.
Geheim. 123.
Heeten. 133.
Gekskap, gekskuif. 146.
Heiligewegs poort. 219.
Gerde. 193.
Heim. 1
E.
123.
Gerit. 186.
Reining.
s grepen. Helsch vuur op een stokje.
Gerrit. Blinde
Eek. 207.
189.
108.
Egger. 91, 92.
Get. 97.
Hembd. 123.
Elekaarten. 99.
Hemel, te - e voeren. 123.
Elementen. flock bij de - Gevaar.
Hemelen. 123, 124.
en verbasteringen daar-, Gevaart. 109.
Gewaar.)
Hemmen. Hoogd. 123.
van. 133.
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Hengeles. 125.
Hipokras. 222.
Hoed. Leelijke - op het
hoofd. 200.
Hoenderen. Geld aan de verdienen. 150.
Hoeveelheid. Spreekwijzen
ter aanduiding van de al138.
lergering ste

Kallen. 110, 111.
Kamelot. 212.
Kap. In de - gaan. 167.
Kars en vars. 182, 183.
Kasjak. Zie kazak.
Katshoofd. 112.
Katskop. J
Katuizer. 237.
Kazak. 173.
Kei. De - leutert hem,
de - reutelt hem, enz.
190-192.
Kennen. 118, 209.
Kerf. Tilt de - 142.
Kerf, kerven. 211.
Kerfstok, den - afdoen, afkerven. 125, 126.

Hofhond. Iluilen als een 228.
Hokkel, hokkeltje. 194.
Home. Eng. 123.
Honden. 93.
Hoofdelooze praatjes. 88.
Hoornen. Men branch er 100, 101,
Kerlchof aan de Westzijde
Hor, op hore. 151.
der Nieuwe Kerk te AmHuik. 92. Onder de - trousterdam. 182. Ellendiwen. 167.
ge - 185, 186.
Huinuehtend. 226.
Iluwelijk. Op het - zitten. Kersversch. 183.
KEIJE. Zie kei.
131.
Kind! 142.
1.
Kippen. 86.
Kladde. 122.
1E in IN verwisseld. 157.
Klaren. 87.
Ikker. 90.
Kleuter, kleutergeld, kleuIndieft. 172.
tersehuld. 217.
Ingeboren. 84.
Klinksnoer. 140, 141.
Inhalen, inhalig. 135.
Kloek. 238.
Intogeling. 84.
Klokspijs. 170.
Knap. 122, 209.
Jammerlijk. 236.
Jemini ! 97.
Jokken. 116.
Joks. Om 't - 104.
Jonnen. 234.
Jouw, jouwetje. 217.
K.
Kabas, kabassen. 234.
Kaboutelman. 200.
Kakkemik. 132.
Kaks, alskalis. 131-133.
Kai. 111.

- of
Kruis. Niet een
mint? 95.
Kurieus. 133.
Kwak.kwakverhooper,kwakzalver. 202.
Kwaksch. 207.
Kwanselen.)
Kwant.
Kwapsch. 207.
Kween. 141, 142.
Kwik, kwiksch. 108.
Kwikken. 130.
Kwijlbab. 201.
Kijeren, kijerman. 169.
L.

Laatdunkend. 134.
Labbekak. 164, 165.
Labben. 165.
Lakken, lakker. 138.
Lanspesaat. 109, 110.
Lap, lappen. 158.
Larie, laden, larister. 163.
Lekker. 133.
Lel. 119.
Lemmen. 106.
Lepelsbij de Sehutterij. 102.
Lestent. 135.
Leur, leurerij. 97.
Leuteren. 192.
Librij. 186, 187.
Lichters. 98.
Knekelhuisje bij de Nieuwe Ligtvaardig. 103.
s. 131.
Kerk te Amsterdam. 181. Loef. Een
Loer, Een -draaijen.
Knielsvat. 181.
1150.
Loeren.
Knoppeldoek. 196.
Lcrreri draaijen.
Knutselen. 216.
Boman komenschap ko- Lorsen. 156.
Lou. Thal in Klaas - 135.
menij. 154.
Lij. In de - 154.
Kometje. 219.
Lijdig. 220, 221.
Kraag. 209.
Lijkwel. 235, 236.
Kras. 183.
Krauwel. 177.
31,
Kroes. De hop wordt mij enz. 157.
Kruiken, De - besehikben. Maar. 236.
illais, F. 236.
130,
1
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Pekelhoer. 176.
Pels. Onder de - zitten, 168.
Pennewaard. 125.
Ompooijen. 181.
Peukelpenning. 144.
Omtrent. 161.
Plei. 210, 211.
Onbeseheid. 225.
Plok. 106.
Ondanks. Zijn3 - 210.
Poep ! 101.
Onderriem. 224, 225.
ondeug- Pol. 169.
Ondeugd. Te
Polei. 210.
delijk. 172.
Pond, pond groot. 159.
Ondieft. 171, 172.
Ongezien, op 't-ste. 214. Pooijen. 181.
Popelency. 98.
Onnoozel. 238.
Poppen in 't hoofd. 121.
Ontdragen. 189.
Pots. 97.
Ontleggen. 216.
Potter, potterij. 88.
Ontlorsen. 156.
Poulie. Fr. 211.
Ontmorsen. 155, 156.
Preutel. Al de - 224.
Onttaken. 96.
Preutelen. 89, 90.
Ontwossen. 234.
Preutsch. 231.
Oortjes. 99.
Prik. Op een - 170.
Op. 116.
Puf, puiren. 204.
Op ende op. 230.
Openbaar leven onzer voor- Puis, puisje leeft nog, puisje
is 't oog nit. 178.
ouders. 83.
Pulley. Eng. 211.
Opgewossen. 234.
Ophemelen. 122-125.
Puursteken. 203.
Pijpen. 222. De zijn ontOpsteken. Zie opstikken.
steld. 206.
Opsteker. 147.
Opstikken. 164.
R.
Orber, oorbaar. 159.
Otter in 't bolwerk. 208.
Naarstig. 114.
Raaskallen. 111.
OUCIIERT. 209.
Navegaar. 91.
Rabaut. Zie ribaut.
OUDEGERST. PETRI'S - 209.
Neehtig. 113, 114.
Rammelen. 198.
Ouderwetsch.
Neefje spelen. 118.
Randuinen. 198.
212.
Oudfreuksch.
Nering bespieden. 199.
Rank, rankers. 89.
Overdwaalsch. 116-118.
Reaal. 142. Spaansche
Neseh.
1233, 234
Overgeven. 177.
van achten. 142, 224.
Nesk, neskebol.
Redjernent , redjementen.
Nest. Uit den nernen. 93.
Neulen. 216.
148.
P.
Regement, het - stellen.
Neut, neutelen, neuteler.
216.
Paard. Op zijn zijn. 158.
147, 148.
Bichten. 203.
Paardevoeten. Uit de -151. Regtevoort. 121.
Nikker. 90.
Palsy. Eng. 98.
Regtvaardig. 103,
Nogtans. 236.
Pas. 128.
Reins. 221.
Noom. 188.
Passen. 151, 152.
Rementen. 148.
Nu - thans
121.
Pasteibakker tedimsterdarn. Reukeloos. 198.
Nusselen. 216.
94, 95.
Reutelen. 192.
Nuwelijk, 133,
Feld. in de -blijven ste- Reuzel. Zijn, - aan flarden
Nijver, 114,
ken, in de
scheuren. 207,
later. 237.

Nal i ng. In de - nemen. 184.
Neuken. 149.
Niddelstraat. 101.
lllikken. 114.
Mil-sehot. 183.
Nisselijk, mogelijk is - 149.
Nistribelen. 139.
Nodderen. 129
i'1odereren.
Noeder-een, moederziel alleen. Zzemoerlijkalleen.
Noerlijk alleen. 199, 200.
Noker. 149.
Nolijk. 215.
Nom. Voor gaan. 198, 199.
Mond. Zijn - op jets maken. 188.
Nonopolie. 135.
Moord. D e ---sla steek, haal
je ! 119, 120. Je mogt
de - 210.
Norsen. 155, 161.
Nortel, mortelen. 183, 184.
Nurruw. 149.
Nuijeren. 128-130.

0.
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Slot. Het heeft geen -115, 1 Touwen. 174.
Trant, tranten trantelen.
116. Zin noch - 116.
Slijsen. 98.
160, 161.
Trentelen. Zie trant.
Smalen, smalijk. 211.
Smeren. 86.
Tribelen. 138, 139.
Smerig. 110.
Tril. Op den - zijn. 189,
Smoorpot. 196.
190.
Smijten. 144.
Trippelen. 139.
Snaar. 165.
Troggelen, troggelzak. 106.
Snakken. 230, 231.
Trouwe, trouwen, trouw ens.
Sneuvelen.1
119.
104, 105.
Sneven.
Trijp. 107, 108.
Snoer. Aan zijn - hebben. Tuig. 147.
164.
Tuilen, tuilerij, bij tuiltjes.
Snoeshaan. 199.
223-230.
Snood. 103, 196.
Turken. 99.
S.
Sorrow. Eng. 93.
Tijen. 87.
Spilpenning. 144.
Sabelbont. 161.
U.
Sakker koek en vijgen 99. Staan en praten. 111.
Sakkerloot. 99, 127.
Stal, - houden. 146.
Uitboeten. 196.
Stamerbout. 201.
Sakkerventen.
Uitkippen. 86.
Sakkerwilligen.1 99.
Stokje. Geef-, neem-,- Uitstallen. 146.
Sakkerzinnen.
in de hel. 120.
V.
Saleweke. 98.
Storting. 168, 169.
Sammelen. 118.
Stremmeles. 125.
Vaag. 96.
Schap, schappelijk. 128.
Stuk, voor scheldnamen ge- Vaten. 103.
Scharrebier. 139, 140.
plaatst. 148.
Varken. Hier komt het -.
Scheel. 228.
Stuk, pas op je -, op zijn
onder zijne magen. 218,
Scheren. 134.
letten, van zijn - gera219.
Schermschool to Amsterdam.
ken, voet bij -127,128. Vaten. 122.
187, 188.
Suiker. 99.
Veeg. Net een - 96, 97.
Scherp. 134.
Veger. 96, 97.
Schiel. Zie scheel.
Vellenblooter. 153.
T.
Schielijk. 103.
Velten. Sint - 212, 213.
Schier of morgen. 103.
Taflet. 217.
Ventje. Het - alleen zijn.
Schrikkenburger. 223.
Taken. 95, 96.
133.
Tal. 226.
Schuilen. 181.
Verbrantst. 175, 176.
Schuld. 108, 109.
Te, als voorvoegsel bij deel- Verbrieven. 172.
woorden. 222.
Schut. 198.
Verbruid. 176.
Selleweke. 98.
Teemkous. 93.
Verlangen, onpersoonlijk
Tekken. 96.
Shape. Eng. 128.
gebruikt. 238.
Temen. 93.
Slapperloot. 127.
Vermogen. 87.
Teulen. Zie tuilen.
Slecht. 108.
Vermooijen. 126, 127.
Thans. 121.
Sleg. 211.
Vermorsen. 155.
Sles. 87.
Til. In 't
zijn. 185.
Verschiet. 206.
Toe. Hoe dan
Slippen. 86.
? 236.
Verschieten. 218.
Slok. 137.
Tol. Daar gaan zulke -len Vilt. 85.
Slokker. 114.
orn. 165, 166.
Vliegen vangen. 83, 8q,
Revelkallen. 111.

Ribaut. 146.
Riddementen. 148.
liege. 157.
Rimenten. 148.
Ritten. 186.
Rosmolen. In den - loopen,
enz. 192, 193.
Rozenobel. 174, 175.
Ruig. 157.
Ruimschoots. 85.
Ruimschotel, ruimschottelt.
84, 85.
Rijden en omzien. 107.
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Vloeken. Oud..Hollandsche
- 97-100.
Voeten. Uit de - 151.
Vog-elsteeg. 137.
Tolewijk. De schuit wil naar
de - 225, 226.
Vonken. De - gewaar worden. 209.
Voordeel. 162.
Vriend. 87.
Tromen. 147.
Irrijen. 87.
uizer. 236.
ijf. Engelsche -223,224.
ITijfmenten. 99.
Vijgen. Gebruik van eene blaauwe scheen.102,

103.
Viinen. 87.

W.

Wijnsoorten. Dud-Holland
sche - 163.

WAREICAR. 82.
Warentig. 225.
z.
Wats, in 't-, om 't -104.
Weiden, weidman, weide- Zageles. 125.
Zakken. Zeven - met kren.,
rij, weitasch. 220.
ten ! 99.
Werkedaags. 159.
Werkwoorden. Oudtijds be- Zakkerlijsjens. 98.
drijvende , thans onzijdi- Zeil. Net een staand -137.,
ge - 181. Oudtijds on- Zemers. 225.
persoonlijke _ 238.-door Leper.
vokaalversterking actief Zinnelijkheid. 109.
Zonder,zonderling.112,113,
geinaakt. 143.
119.
Wet. 212.
Wild. Op het - slaan. 111. Zorg, zorgen. 93.
Zwager. 195, 196.
Willige. 99.
Zwart van honger, zorg end
Worm in den kop. 94.
110.
Wortel. 184.
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