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Op het titelblad staat oorspronkelijk
WARE . NAR .
Dat is
Aulularia van Plautus,
Nae 's Landts gheleghentheyt verduytschet
En ghespeelt in de eenighe en eerste
Nederduytsche Academi
t'Amsterdam, enz . 1617 .
Hooft's Warenar is dus een vrije vertaling van een door
Plautus uit het Grieksch overgenomen blijspel, waarin de
hoofdpersoon een gierigaard is, voor wien een gevonden
schat de demon words . Om 't verbergen van dien schat, een
vans met goud, olla of aula, beweegt zich de handeling ;
daarnaar heet deze comedie Aulularia (fabula) . En zoo wilde
Hoofs, die aula door ftot vertaalde, dat zijn stuk Potter] (zie op
vs . 65) heeten zou, maar „de spraakmakende gemeente" noch de
dichter zelf hebben bet onder dien naam gekend . Het karakterblijspel met intrige ontwikkelde zich in Griekenlands vervaltijd
in de „nieuwe Attische comedie" door Menander, Philemon,
Diphylos, Poseidippos tot hoogen bloei . Het kenmerkt zich
door afwezigheid van persoonlijke bespotting, van politieke
satyre en philosophische beschouwingen, van volstrekt locale
kleur en uitsluitende actualiteit en is daardoor in tegenstelling
met de oudere Grieksche blijspelen, meesterwerken naar den
vorm, meer voor alle tijden en volken, is ook inderdaad na
de Renaissance in Z . en W . Europa model geweest voor
vele stukken, zooals vooral Euripides voor de tragedie . De
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stof werd ontleend aan het huiselijk leven der burgerkringen ;
nette vrouwen kwamen niet op bet tooneel ; naast zuinige,
oppassende ouders staan vaak loszinnige, verkwistende zoons ;
min was de hoofdfactor der handelingen, hetairen en ~i- o AAa~xi
daarvan veelal bet voorwerp ; men trouwde om de kinderen
en de vader huwde zijn dochter uit dikwijls zonder haar
daarin to kennen ; hij was verplicht een bruidschat mee to
geven, die sevens tot band diende, daar hij bij echtscheiding
moest worden terugbetaald ; een hooghartige, gewichtig doende
tok werd gehuurd om met zijn inhalige knechts een feestmaal to bereiden ; de prolong van bet stuk werd door een
allegoriscbe figuur gesproken en een veel bewerende slimme
slaaf, die met het verval in aanzien was geklommen, bewerkte
meestal de verwikkeling en ontknooping . Het tooneel was op
straat, overeenkomstig de gewoonte der Atheners om een
goed deel van den dag in bet openbaar door to brengen en
in overeenstemming met de classieke inrichting van bet
Grieksche tooneel . Blijkt dus achter- en ondergrond van den
Warenar Grieksch, dan zal een kort overzicbt van de
weliswaar in taal, versvorm en guile geestigheid verromeinscbte
Aulularia, bij gebrek van bet verloren Grieksche origineel,
voor bet rechte begrip der Nederlandsche bewerking bevorderlijk zijn . De gierigaard leeft met een dochter en een slavin .
Bij de bedreigingen welke Reym van Warenar moet hooren,
die reeds veel andere „meisjes heeft versleten", bij de behandeling
die de koksknecht van hem ondervindt, ziet men dat Mahaffy's
opm . ook nog voor dien tijd gelds : it was common enough
to torture female slaves and also free men . Hf leeft van de
opbrengst van een stuk land, dat zjjn vader hem had nagelaten
agri relinquit ei non magnum modum, quo cum labore magno
et misere viveret, en in zoo'n meer algemeenen zin moet ook
het woord renten (vs . 2 i) worden opgevat . Door genegenheid
voor de dochter last de lar familiaris, die aan den haard zijn
gewone verblijfplaats had, zooals hij zelf in den prolong zegt,
den vrek een door hem bewaarden schat vinden, dien de groot
vader in medio foco defodit, ,,in den haart bij 't vier begroef" .
Maar zoo groot is zjn gierigheid, dat de bona Fortuna het
huffs niet meer durft naderen : bet geluk zelver -- vertaalt
Hoofs
kreegh wel een koorts op haer hals, zagh ze(!) de
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gevel maer aen ; dat hij zelfs het levensgeluk van zjn eenig
kind aan het be/loud van den pot ondergeschikt acht, daar h
den verplichten bruidschat niet zal uitkeeren . Wel had de
kleinzoon de karaktereigenschappen van zijn grootvader overgeerfd : gierigheid (vs . 25) en ongevoeligheid, gebrek aan
kinderliefde . Toch wil de bejaarde buurman - die een in de
,,nieuwe Attische comedie" gewone tegenstelling vormt met
den ouden vrek - het arme meisje zonder huwe4jksgift
trouwen en het feestmaal zelf betalen . Maar een jonkman, die
met diens moeder, zjjn zuster, bij hem inwoont, n aar Griekseh
gebruik, heeft oudere rechten en sedert 4n lichtzinnigheid ook
verplichtingen . Intusschen heeft hun slaaf - bij Plautus zij n
er twee met denzelfden naam - beloerd, hoe de vrek den
schat begraaft, en zich daarvan meester gemaakt, waarna de
handeling van het stuk haar hoogtepunt bereikt, eerst tragisch
dan comisch, in de uitbarsting van waanzinnige wanhoop over
het verlies van den schat en in het misverstand tusschen den
armen vrek en den verlegen jonkman : de een denkt bij illa,
ea aan aula, de ander aan filia . Moliere vertaalt daarom
aula door cassette en Hooft denkt pot vrouwelijk (behalve 923) .
(Evenzoo b .v . wjin 793, 538, veinster 143, emmer 144) . Als
eindehk de gierigaard heeft moeten vernemen, dat van het voorgenomen huweljk niets kan komen, zal hij nog wel tevreden zjn
geweest, dat de schande zijner dochter door de trouw van
den onbekenden minnaar wordt uitgewischt . En als flu door
een gelukkigen samenloop van omstandigheden het goud
weer in zijn handen komt, waardoor de slaaf ongetwijfeld
zijn vrijheid heeft verkregen, dan schenkt hij bet als bruidschat weg . Of dit zich flu in bijzonderheden oorspronkelijk
en bij Plautus zoo beeft toegedragen, is niet bekend, doordat
bet slot der Aulularia is verloren gegaan . Hier beefs Hoofs in
meerdere of mindere aansluiting bij de latere toevoegsels
zich terecht moeite gegeven om Klaartje in de achting van
de schoonmoeder en van bet publiek to doen rijzen, maar
bet bereide feestmaal heeft hij in den steek gelaten en de
bekeering van den vrek, vs . 1455, in de volgende regels
zwak gemotiveerd . Wel heeft de Voorreden vs . 41- 51 den
toescbouwer op deze verandering voorbereid . Dat Hoofs
moraliseerend wilde zijn, is bovendien mogelijk ; zeker is, dat

VIII

hij een blij-eindigend blijspel wilde schrijven . Ook is bet niet
onwaarschijnlijk, dat iemand, die toevallig aan een pot met
geld is gekomen, daarvan afstand doet in een aangrijpend
oogenblik van zijn leven . Hoe verkeerd buitendien de eisch
is, dat een tooneelkarakter moet worden volgehouden, is
door Mr . C . P . van Rossem in het Tooneel van Aug . 1917
aangetoond . We komen hierop straks terug .
Hoe Hooft overigens in zijn verdietsching is geslaagd,
waarbij hij bet spoor van Bredero, vooral diens Moorje,
heeft gevolgd, blijkt uit den gewijzigden, in kunstig rederijkersrrjm gescbreven, prolong, uit Warnar's tocht naar 't
Princenbof, uit zijn inkoopen op de markt, uit de schildering
der overmatige weelde van de Amsterdamsche rijke dames,
uit de vervanging van het Ceresfeest door een dolle bruiloftsviering, uit de keuze van een Spaanschen Brabander in
wording voor den Griekschen kok ; uit de toevoegsels als
bet verhaal van den barbier met zijn vrouw, van Lekkers
tekort, van Ritserts eerlijkheid . Men leze verder de bladzijden
die Prof. to Winkel in zijn Ontwikkelingsgang der Ned .
letterkunde en Prof. Kalff in zijn Literatuur en toneel to
Amsterdam in de I7e eeuw aan den Warenar hebben gewijd ;
alsmede voor uitvoerige toelichting de uitgaven van Prof . De
Vries, Prof. Verdanl, Dr . Leendertz en Prof. Stoett .
Uit Hooft's bewerking blijkt, dat de woorden „nae 's Landts
gheleghentheyt verduytschet" niet zoozeer beteekenen, dat daarin
Philippus en Darius vervangen zijn door den Paus van
Romen en den Koning van Spanjen, enz . maar dat het stuk
Amsterdamsche taal en toestanden is aangepast .
Voor de toestanden is er o .a . op gewezen door J . H .
Rossing in het Tooneel van Jan . 1902 . Zuinigheid tot gierigwordens toe was een eigenschap van vele Amsterdammers
van ± i 600 . Maar Warenar spant de kroon . Na wat in
vs . 445 - 482 over hem is gezegd, zal de conclusie van den
Brabantschen hofmeester wel juist zijn . Ook wat hij van zich
zelven zegt in vs . 557 en 653 . Die peet is zijn grootvader
(vgl . Ku . en Mnl. Wdb .), waarover in vs . i6 tot 20 iets wordt
medegedeeld . Uit de daar volgende versregels 21--24 blijkt,
dat Warnar in zuinigheid is opgegroeid en uit vs . 62 tot 64,
dat hij na de aangrijpende gebeurtenissen in de beide
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laatste bedrijven ook tot zijn vroegere levenswijze zal zijn
teruggekeerd . Zonder den pot (0 Pot ! wat heb je me hartseer gekost 1454) ooit to hebben aangesproken in figuurlijken
zin, heeft hij geleefd ; die schat is nu bij zijn dochter . In
werkelijkheid is hij niets armer geworden en heeft „genoech
our of to !even" (1459) . Wel wil hij geen potten met geld
meer bewaren, vs . 1456, maar hij zal wat hij nog heeft, niet
verkwisten . Integendeel . Daarvoor is hij gierigaard . In zijn
zielkundig en letterkundig werkje over de Gierigheid zegt Dr .
R, de Fursae : „ L'avarice est une maladie cerebrale, consistant
en une passion violence agissant tres souvent en sens contraire
de ce qu'elle souhaite, qui pousse l' homme a conserves tout
ce qu'il possede et a l'augrnenter pour le conserves ainsi augmentI
indIfiniment'' .
Warnars trekken zijn ook gemeen aan Gerige Geraert uit
Bredero's Spaansche Brabander, dat in bijna denzelfden tijd
is geschreven . In Warenar en Geraert herkenden de stadgenooten bun medeburger Willem Barendsz, wiens zuster de
moeder was van Trijntje Klaas Graatsdochter, die Warenars
nicht beet to zijn in vs . 459 .
De Aulularia is een halve eeuw later door Moliere
bewerkt . „L'avare est pent-etre la piece, ou !'element universe!
est le plus degage . Harpagon est le plus abstrait des caracteres
de Moliere : it est 1'avare en soi, qui enterre son or . Ce type
contredisait le portrait contemporain et lui barrait la route" .
Dit geldt niet in die mate voor de Amsterdamsche stukken,
zooals boven is opgemerkt .
Met de latere voorstellingen van gierigheid komt meer
overeen, our bier ook nog een Fransch blijspel to noemen : le
bonhomme Em. Grandet, le paysan de Saumur, modern
geteekend door Honore de Balzac, 1845 .
Deze tekst is genomen naar G . Brandt's folio-uitgave van
P . C . Hooft's Werken, t'Amsterdam bij Jacob Lescaille,
Boekverkooper op den Middeldam 1671 . De 1 e uitgave (1617)
heeft meestal y voor i, dikwijls e en o waar Brandt (1671)
verdubbelt, geregeld ce voor aa, ch of gh voor g, b .v .
ghenoech, ck voor k en kk . Men weet, hoe Hooft later dacht over
zijn vroegere spelling s voor z, wt voor uit, enz . Sours zijn de
oudere lezing van 1617 (naar de ed . Stoett) en de jongere
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van 1704 (ed . David van Hoogstraten) aan den voet der
bladzijde vermeld .
Wat de taal betreft, vele van haar eigenaardigheden vindt
men nu na driehonderd jaar nog in Amsterdamsche of StrandWesthollandsche dialecten of in bet Land- of Stadfriesch terug .
Sommige echter, als ie voor ee onder Zuidnederlandschen invloed ontstaan, ziin later weer verdiwenen .
Zoo zien we
ai, Ned . ei, in mail 321, maisjen 97, 324, baide, bestay 751
graine(n), failen (dweilen), rain 1457, rains 1297 ;
vaynster 86o, enz .
ei, Ned . ee, in vleis 545, 565 a voor n + medeklinker,
veinster 143, deinken 869, a in dreigen 442 .
eu, Ned . a of o door o- of i-umlaut, in teugen, veal, deuze 530,
speulen 88, 566, heur 3 (uit her, haar) ; deur 692, veur 691,
beus 101, meugeljk 97, meugen 379,150, (= kunnen), zeun 20,
1343, kenning, speuren 649, steuren 1117 (storen, verstoren) ;
eu, Ned, onvolk . u, in keunen 434, 754, ~Yeutelen 88,
, eurjaen 337, Ned, oe in reukeloos 940, teuven 1317 .
i, Ned, a in : in 657, 1110, inne 819, 893, inde 1378 en
bin 103, naast ben 123 ; schinkel 116 ; bringen, mit 76,
682, 841 en mils 828, 823 ; Ned . u in stik 354,390 ;
Ned . ie, in vu, hil.
i of ~, nit lange i, nu Ned . korte i, voor nd, nt in
went 456, kfnt 546, tw4jntig en met weglating der d
in vjnen 37, 1298, kyeren 742, 1438, 858 .
ie, Ned, ee, in hiet, kliet 955, zwiet, brief 95, miester 109,
337, hiel 381, didl naast deel 559, 374, bekkeniel, klieren
741, kieren 350, ierst 89, zier 8o, bien 573, me
mien = niet meer 432, 551, lieren 529, verlieren 610,
iens 213, 383, viertien, ien 90, bien 573, gien 350, alliens
384, stien 204, mienen 227, 234, 332, 437, lienen 566,
twie 780, schiel 1367, driegen 447 naast dreigen, Mnl .
dregen, Fri, drijgje, eliet 1350 (= geleid) ; Ned . e, i in
schiel 1367, Ned . u in vier 17, vierig, vegevier 759 .
o, Ned . a, in (ge)brocht 718, docht 548, 978, gedocht 1127,
1138, of 1084, 204, 373, 379, 406, 825, 837 van, aan,

XI

af, heerschop 506, ontwossen 1435 ; Ned, u in drok 422, plok
218, rokken 486, gelokkig, knol 727, konnen 167, bok 1461 .
ou, Ned, u in nou 79, 630, douwen, grouwen 755, 1459 ; jou
1105, 1486 had oorspr . oe-klank .
u, Ned, ie, in nuw 96, 406 ; Ned, i in wup 329, rub 337,
vrunt, zulver ; Ned . e in spul253, druppel613 ; Ned . o in dub
IIO, munnek 399, bedurven 656, gekurven 655, esturven
en het naar 't mv, gevormde stusf 268, 851 .
o, e, a, met onvolkomen uitspr, in schottel 6, mennig 812,
badden .
Verder de gutturals uitspraak der n in wangt, wangderen
(= wandelen), bongt, mongt, tangt ioio, angler 1098 en
met weglating der volgende dentaal in vongen, evongen
348 ; 276 allevongen = alle gevondene, onger, zonger 94,
stong(waaruit sting naar verdere analogie van ging), honkje ;
de achtervoeging der n in 't pers . vnw . min 112, 205,
1202 men 132, 969, ook in bj min zelf en naar analogie
van mjn (voor mj/ komt zijn 867 voor hem) en in den
3den ps . enk, imp . als in 't Mnl . en tegenw . Holl.
begeerden, praten 472, besteden 68o, kosten 487, rokten
486, dienden 667, worden ; vgl, ook den 400 ;
de weglating der n in hebbe 169, schubde 237, late, jokke
213, zitte 416, loops, verscheide, gevouwe, kluwes,
yzere 1027, enz ., ook waar ze staat geschreven
Barren hier rijmend op scharre bier, spotteu lank 373
pottebank, snakke(n)s : bakkes 1384, boosts ; troosten 927 .
de mjnen ook op to vatten als de mine, saeuwen in
woordspeling met gauwe 1 374 ; me 358, 729 staat voor men
onbep, of bezitt . vnw . (vgl . voor 't laatste ons mevrouw) ;
de voorvoeging der n van den in naem 708, noom 1184,
naers 7713, nechtig 278, 849 staande voor inachtig, nyver
401, voor in ever ;
de syncope der n, d, t of l in eek, uit edik, broen 13,
weeuw 214, 227, tang 1451 van tijding, beduyen 760,
spoejjen 85, 364, 564, scheien, gljen, verlejen, bereyen
6o i , snjer I i6, lyen 461, mildeur, milhuis, milschot
voor middel, moerljk 967, zuk 87, 850 voor zulk, aer
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aers, kyeren, vynen 37, 967 voor ander(s),
leinderen, vinden ; vergaren 4I7, resjen I65, troosjen
481, nies, sles 57, 121, uit slechts vgl . 206, vlus uit
vluchts, naast fins 53, 126, 363, fiux 371, 886, jiuks 75 ;
de epenthesis der t in gelegentheid 333 (zeker blijkens bet
rijm niet oorspr .) 667, eigent4jk, der u in murruw 596 .
de apocope der t in den Zen en 3en ps . dunk 88I, leg/ten
zoek 452, waer 1057, meugh 1123, lok 1461, in sleg 1308,
781, 1145 ; der n bijv . 835, 789, 1428 ; vgl . 1374, 1383 ;
de paragoge der t in lestent 484, m/nent, jouwent 403 .
I 86I
van e in watte, als matte naar analogie van ditte
415, vanne 1185, 1428, der n in haven 862 ; 472, 68o ;
de assimilatie in bakkes 85, zukken 87, sles I2I, ontrent
215, mit to 1406, enz . ;
de metathesis in zageles 378, stremmeles enz . ; deksel
heet nog in 't Strandholl, dekkelis ; van Zuidned . oorsprong ;
bet ontbreken of w,eglaten der eerste lettergreep in beuren
72, to moet 402, moeten 833, lo(o)ven 852, 1335, 1476
(= beloven, gelooven), story 45 8, zonders 274, speulnoot 566,
weldig 7I9, makkeljk, zelschap 959, net 1316 (= gereed),
hoeven (= behoeven), hooren 185 (= behooren), schien 41
(= geschieden, vgl, misschien) ; knielsvat 814 ;
ft, Ned . cht, in after 1o6, 569, nift 459, zaft, graft
Friesche vormen ;
Ned . g in blaesbalk 454 ;
uit Ned . ge : estelt 105, eleit, esteken 66o, eschoven 450,
ekoft 485, ekomen 538, opespaert 231, esmeert 630, ekent
169, evonden i68, evongen 276, 1297, ewonnen 559, opespoort
232, ewossen vgl . 1435, emunt 8o1, ezocht 843 ; emoet 126,
allevongen 276, gastebod (gastgebod, gastmaal), want niet
alleen in het Vlaamsch en Zeeuwsch (Mn! . Wdb . II, 940)
maar ook in Holland komt dit nog voor : ewossen,
edroegen, esloegen (voor gewassen, gedragen, geslagen,
Frieseh woechsen, droegen) ; evaarljk, ebeuren, emeenljk,
alles in overeenstemming met het Delflandsch van Huygens
en het Amsterdamsch van Vondel en Bredero ; --~
de werkwoordsvormen zel (naast zal 356, 416) 83, 360, 165,
400,
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556 en naar analogie je zelt, ze zellen 167, I3I I ;
vgl . zinc 632, ken 567, 929, 1303, bet 557, 688, newt,
heb geweest 294, 9I9, wod 13 58, words 657 (praesens a en o
347, 4 1 7, 933, 651), voor zal, zijt, kan, heeft, neemt, ben
geweest, woude, werd, werden 464 oorspr . infinitief,
Friesch scil, ken, bet, nimt, woe (Stadfr . wude) wirde . Zie
b .v . voor den laatsten vorm Bilderdijks spraakleer b1 .144,
148, Van Helten, Vondels taal § 55, Nauta, Taalk . aanteek . op Bredero, Lubach, Over de verbuiging van bet
w erkw . i n de I6e eeuw bl . 44) . Voor pleeg (yen . tijd)
zie op 176 ;
de tweeds ps, my . op e(n) in plaats van Ned . t b .v .
duid(d)en 184 . enz . ; van zgn beet hij j e zant 627, en
bint 628 . Zie Vondels taal § 56 en vgl . bet Friesch . De
3e p s . my . zin 1285, zinnen 889 ;
de gebiedende wijs mv, in plaats van 't enkelv ., b .v .
37 1 , enz . 638, 862, 1226, 1302 enz, en omgekeerd 1050,
gecombineerd 1055, 1147, 1296 ;
de verwarring van leg~en en liggen, kunnen 174, 692 en
kunnen tgen 248, 571, 182, 411, 462, 963, 1133, tong,
getogen en tijgen, teeg, getegen ;
bet wederkeerend vnw, ml, en onz . hem (in 1 1 93
voorwerp van overtuigen) 21, 74, 4'n 867, yr . en my . haar
8, 156, 455, er 35, genomen naar analogie van den ten
en Zen ps . Ook met achtervoeging van zelfs 456, zelf
474 = eigen 893, als in 't Eng . Over zjn voor hem
zie boven .
In dit verband kunnen ook tal van woorden genoemd
worden, b .v . :
aelmis 1404 voor aalmoes, vroeger in West-Friesland ielmisse .
aalfens als klinksnoertjens 542 is nog Friesch ; een k l . is een
touwtje our de klink der deur op to lichten .
aers 129 anders .
al 71, 330, 470, 716, 1143 voor als, evenals, indien, vaak met
omgezette woordschikking, nog o, a, in Gron . en Vlaand .
altemet 78, 671, 1446 sours, wel (eens) ; dial, asmets .
a n de tijd hebben 439 nog alg . dial . voor tijd hebben .
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anrechten 491 met e voor i .
as 230 als, 774, 1410 dan .
askat. Zie Ned. Wdb . en vs . 1355 .
avager 90 Noordhollandsch auweger, oorspr . Ned . navegaar,
groote boor .
best, 73, 99, 1 33 hat best ; zoo eerst 16 .
bestevaer 16, 1204 grootvader ; in 't Drentsch nog bas .
bockten 829, nog in de Zaanstreek een kinderspel, waarbij
meisjes achter elkaar in bet touw springen .
brayen 1397 . In 't Gron . eveneens naaien en braaien .
bot vangen 733, een blauwtje loopen ; zie Ned. Wdb . i .v .p . 674 .
dat, wat 575, dien kant, welken kant .
deeg (geen), niet veal deegs, to degen 2 9, 93, 230, to deegk
213, 709, 827, in waarheid, goad .
deal 374, vloer .
dezelve 25 dezelfde .
diet 727, deal 555 - een groot deal
; vgl . part, vooral dial .
diessak 917 nog in N .-H . en Hindelopen een zijzak in een
mansbroek met klep, door assim . uit diefzak als stjsel
uit stjjfsel, maar vaak opgevat als djsak, diesak .
dock 332, 575, 986, 1187, 1297, 1329, toch ; zoo doen 18'x,
286, 826 en doe (bijw .) doen 462 voegw . toen .
ellend zie op 1095 .
en niet 108, 1480 = niet 59 .
failen 37, 1471, dweilen : nog Gron, enz .
garzyn 1365, rozijn ; nog in N .-H .
goekoop 96, goedkoop ; comp . beterkoop ; sup, de baste koop 338 .
Zie Bilderdijks Spraakleer bl . I II en zijn Aant. op Van
Harens Geuzen II 172 .
haer 331, 1426, 1429, hen, walk laatste woord in vale
dialecten onbekend is ; 't bezittelijk haer of hear - bun
116, 1280, 1438, 1439 -'hear 439 .
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heind 843 Oudwestfri, vorm . Hier = van verre. Ook tegenwoordig
worden blijkens den klemtoon, dien men op heinde legs in
de uitdrukking van heinde en verre, deze beide woorden wel
als synoniem opgevat .
hem 74 zich .
her 44, 75, 571, 1042 eig, correl . van keen, en in dezen zin
nog dial . heer .
hylik, hijljk 3 87, 4 0 5, 742, 842, 850, 992 huwelijk ; hj,ilikken
853, verhyliken 995, uithylyken 196 .
hooren 185 behooren .
hor 625 welt, nog dial . en wellicht een met bet Amst, hort
b .v, bij Justus v . Maurik, waarin de t paragog . kan zijn .
jaez' 908, 1436 en zoo ja'k nog o .a . Brabantsch .
jouwe je 1254, hangt mogelijk samen met bet vroeger Friesche
jowa = geven, waarvan nog jouwer en jousler, en bet .
dan een kleine gift ; jouwen = jubelen .
klat 368, Ned . klis, Friesch kladde ; klad yr . r . 4 in den brief
aan H, de Groot .
kne pel 84, 612, knuppel, stok 577 .
kooken 54, 375, 629, 525 nog Friesch voor keuken .
kooken 753, 1073, Z .H . kauken, neiging tot braken gevoelen,
kokhalzen .
krioel 777 . Dit oorspr . Friesche woord bestaat in dezen vorm
nog alleen in 't Friesch .
legghen 452, 764, 1423 liggen .
lestent 459, 484 nog „gewestelijk zeer verbreid" (Ned. Wdb .)
.Lobberich 228 is nog een Friesche vrouwennaam .
lutfe N.-H, kleinigheid .
men 969 voor min, 971, 1131, 1143 voor mjj.
meit 645 meisje .
moeien 611 bemoeien .
moerlyk allien 967 . Zie Van Wijk i .v .
molten 389, 531, 954 kunnen .
mortel 825 gruis . Dialectisch bestaat mast turfmot ook mort.
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nae(dat) - naar(dat) 580, 789, 221, 5 1 4, 452, 1296 .
nar 29 zot ; ook knorrig. Vgl . Zaansch narren, Gron, narrig .
niet 59 = en niet 108 .
of 763, 630, af, 7 2 0, 798, 837, 1398 van .
ophemelen 375, Fri. ophimrnelje, Gron, ophemmeln schoonmaken .
opdoen 524, openen .
pels 734, nog in 't Fri . vrouwenrokken .
toot 204, 614 nog in Holland en Friesland hoofd, eig, pot ;
vgl, tele, kop, (hersen)pan .
reaal 546, nog in N .-H, royaal, een waarde van thans 7 1 2 ct .

rechten 491, (aan)richten, toerechten 433
rechtevoort 360, 428, 1201 terstond . Zie Mn!. Wdb .
schier 198, 268, 286 haast, schielijk : dit met schier4fk saamgevallen .
schorteldoek 826, N .-H . schortel - schort, boezelaar .
schottel 6, schotel.
taaken 131 alg . Friesch, Nh, takken, Eng . take .
t'aevont 405, 600, 1183 van avond . Zoo to nacht 439 . Het eerste
nog Gron ., enz .
to met in den zin van „bijna, haast" nog Nholl .
ten lithe uit I12 nog Gron . toe--uittang 1451, Nog in N .-Holl .
tol 728 grap, aardigheid, nog in Amsterdam en omstr .
tot 459 te, bij .
totebel 8o, slordig wijf. In de lett, bet, vischnet (Fri .)
van 576, 674 door .
verbreden 369 verbreiden .
vroemoer 1342, nog Nh, voor vroedvrouw .
zelschap 966 gezelschap ; nog Gron . en Fri .
zelver 140,
I131 zelf. Du . selber, Ned, dial, zelver(s) .
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Maar naast deze Amsterdamsche vormen en woorden staan
ook andere als verbreden 369 (verbreiden), kleen, heeft, zal,
een, of I i 24, geen, been, denken, lzuweljjk, achter, voor, voorschreven 6 i 5, hooren, deze 5 56, storen 89, behooren, zonder,
gesteken 655, rniddelstraat, zulken, moogt 334, mogen 533,
fluks, deel 555, geslagen, gevaen 332, oftgespeurd 649, gelooften
708, geweest 294, vuur, toeven, enz ., die zeker niet alle tot
de Friesch-Amsterdamsche volkstaal zullen hebben behoord,
maar tot de meer beschaafde of tot die der Vlaamsche of
Brabantsche bewoners . Vgl . vs . 407 en de aanteekening
daarbij . Bovendien, als men in aanmerking neemt, wat Hooft
in zijn brief aan Hugo de Groot schrijft, „dat hij de Aul. in
9 dagen heeft bewerkt als hebbende in geen zinlijke handen
to vallen maar alleen voorbij d'oogen des volx over een
tooneel getrokken to worden", dan vergeeft men gaarne
eenige tekortkomingen .
Intusschen meen ik to mogen onderstellen, dat Hooft door
zijn tweejarig verblijf in Frankrijk en Italie bekend is geworden
met Les Esprits, la plus celebre comedie sons tons les rappurts
van Pierre de Larivey, en zeer zeker met bet origineel dezer
vertaling, L'Aridosia 1), de beroemdste der Italiaansche bewerkingen van de Aulularia door Lorenzino de Medici to Florence .
En wie kan dan zeggen, hoe tang Hooft, sedert hij met
Amsterdamsche gierigheid was bekend geworden, een zelf
standige bewerking der Aulularia in zijn hoofd heeft gehad ?
1~ Naar den hoofdpersoon Aridosio, chiamata per essere piu arido the
la pomice __- Pumex non aequest aridus atque hic est senex (Aul . 289) .

J. B.

P. C . HooFr's Warenar, 4e druk .

z

AAN HUGO DE GROOT .
Min Heer,
Deze is om aan U Ed . t o richten de geringheit daar nevens
gaande, dien haar gelieve to aanvaarden met zoo goeden harte
alsze gezonden words. Met eenen zal zeggen, 't geen ik to
Rotterdam niet bedacht, dat de klad van d'overgezette Aulularia
al over lange in Engelandt is gezonden 1 , daar ze blijft : zulks 2
't eenigh exemplaar in 't lands by U Ed . is . De welke 3 daarom
gebeden words, als by a) dies' zijn b) bekomste hebben zal,
't zelve mij weder toe to schikken 5 ten huize mijns vaders
op hope s dat bet noch eens moght dienen om eenige armen
t'Amsterdam, oft hier, was voordeels to doen 7 en to vervallen 8
een deel van de kosten, noodigh om den Baeto uit to voeren .
Want to dien einde zijn 'er bynaa negen daagen aan gespilt
in de welke 3 bet begonnen en voleindt is : als hebbende in
geen zinlijke s handers to vallen, maar alleenlijk voorby d'oogen
des volx over een toonneel getrokken to worden . Ook had het
to Rotterdam anders geen boodscbap, als to koomen zien,
oft UEd . geest, zich beginnende to herhebben uit de ziekte,
gedient moghte wezen met eenige afleidinge van haare wichtige
gepeinzen . Maar dewijl 't UEd, geliefde 11 was to behouden
heb 10 zijn geliefte 11 willen gehoorzaamen, als een gebodt van
hooger hands, gelijk ik altijdt doen zal : en UEd . met Mejoffrouw
zijn huisvrouwe, bier mede, Min Heer, nevens hartlijke
groetenis ook van de mijne, in Godes hoede bevoolen laaten ;
en in haar jonste
UEds . onderdaanste toeggedaanste
den 17 van Louwmaand 1617 .
P . C . HOOFT .
MUIDER HUIZE,

a) 1704 : zzj .

b) Jtaar .

1) Mogelijk bij zijn neef, Pieter Jansz . Hooft . 2) zoodai. ?) welke ; thans
zonder lidw ., maar onz . nog Jretwelk . 4) daarvan; flog in was dies meet z j.
8) zenden . 6) in de hoop ; nog in b .v. op hoop van zegen. 7) Reeds seders eenige
jaren was men in de Oude Kamer begonnen, de toekijkers bij de Redenjkersspelen was to laten betalen, waarvan het voordeel aan 't Oudemannenhuis
kwam . Het duurde echter tot Sept . dat bet stuk werd opgevoerd . Toen
was bet tot voordeel van het Weeshuis. 8) goedmaken (zie Mnl . Wdb .) .
9) fijngevoelig. 10) heb ik . 11) believers ; gevormd als begeerte . In dezen zin,
evenals in r. 2, komt het w .w . gelieven onpers . voor .

BRIEF VAN DEN HEERE HUGO DE GROOT
in den jaare MD CX VII (2¢ Jan .) geschreven., dienende tot
antwoordt op den brief des Heeren P . C. Hooft.
Min Heere,
Ik zende UE . wederom de Aulularia, een translaat, 't welk,
mijns oordeels, het origineel in veele deelen overtreft . Ik heb
het zelve niet eens, maar meermaal overlezen, met zonderling
plaizier, zulks dat ik bet mede stel onder de instrumenten,
gedient hebbende tot herneeminge van mijne gezondtheit .
Het dient ten eersten gemeen gemaakt, om veele to verlustigen en met eene to onderrechten . . . , l)

Op het Kluchtspel van Wareonar met zijnen Pot .

1670 .

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

1}
Het komt mij voor, dat in dien tijd niemand, behalve Hooft, in
staat was een stuk als de Warenar to schrijven, dat den lof van De Groot
ten voile verdient .
J. TE WINKEL .

WARE-NAR,
DAT IS

AULULARIA

VAN

PLAUTUS,

NAA 'S LANDTS GELEGENTHEIDT * VERDUITSCHT *

Eerst gespeelt in de eenige en eerste Nederduitsche Acadenai.

VOOR-REDEN .
MILTHEIDT .

GIERIGHEIDT .

MILTHEIDT .

10

Ghy Amsterdammer burgers en ingeboren 1 ,
En die boven al hebt tot woonplaats verkoren
D'edele Stadt, die deurboren* gaat de wolken met
[heur* kroon,
Van Keizerlijke handt ontfangen to loon 2 ,
Zijt niet verwondert of schoon mijn gewaad wat wilt weit 3 ,
Ik ben u mee Poortres, de ruimschottelde* 4 Miltheit,
Die niet als een vilt 5 left arm leven van groot goedt,
Maar vrolijk haar* zelven en den behoeftigen* voedt
Van den overvloet . Ik zal u niet zwijgen
De reden waarom ik dus herwaarts koom stijgen 6
Het is om to krijgen dit huffs in mijn gewout 7 ,
'T welk mijn doodtvyandin bezeten 8 houdt,

1) Niet alle in A . geborenen warm burgers . 2) Haar bij Keiz . Besl . van
Febr. 1489 boven hair wapen geschonken, nadat zij Maximiliaan een
schuld had kwijtgescholden . Zie Ter Gouw, Amstel od, II, 116 . Die kroon
prijkt nog heden op den westertoren, die toon gebouwd zou worden : gaat
dus = zal straks . 3) van weien, weiden, d . i, gaan . `t) onbekrorn en ; gevormd
als ~latboomd. 5) vrek, Du . Filz. 6) gaan . 7) macht. Rd . Gewalt. 8) van bezitten
= in bezit nemen .
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En 1 zit to broen op bet gout, 't welk daar in een pot
[leis begraven,
Dwingende den eigenaar to leven als de slaven,
Daar 2 by wel met graven mocht maken goe cier 3.
Des Huffs-beers Bestevaer 4 begroef bet eerst bier
In den haart by 't vier * a), op dat bet niemand zou
[kippen 6 :
Jaa toen b) hem de doodt quam op de lippen,
Uit vrees dat bet zoud slippers, en zeid' by nooit woort
20 Tegen zijn eigen zeun * : daar naa sloegh hem de moort 7,
En zijn zeun die moest hem * voort 8 op zijn renters
[geneeren 9,
Die 'er niet naa c) waters om wel op to smeeren 10,
Maar kost en kleeren had by sober genoegb 11 ,
En moest zich zoo behelpen, tot dat hem de doodt ook
[sloegh .
Over den zelven * boegh zeilt flu dees zijn zoon merle,
Hoewel 't hem flu langh geenen noodt 12 en dede .
Want verleggende de stele van den ouden haart,
Heeft by de pot gevonden, met bet gout daar in vergaart .
De welke 13 by bewaart oft * by nar * waar to degen *,
30 Daarom beefs by Warnar 14 tot zijn rechte d) naam
[gekregen .
Op verscheide wegen 15 beefs dees deze schat
Hier in huffs tot meermaal begraven gehadt 16
En de penningen glat heeft noch de vloer to bewaren .
Maar zijn dochter beet Klaartje, die zelze wel klaren 17,
Zoo z' 'er * openbaren, naa dat 18 ik kan bevroen ;
Dees is zwanger (en weet niet by wien) to vermoen,
a) Tekst en ed. 1704 : vuur . b) 1e uit . : doers, c) 1704 : naar . d) rechten .
1) die (eene in 't vroegece Nederlandsch gewone constructie) . 1) terwjl.
3) Fr . ehere . 4) grootvader . 5) aanvankelik. 6) wegka en . 7) dood, Fr . mort.
$) voortaan . 9) levers van z)in inkomsten . (Ook by . in Huygens' Zeestraet 930
en in Synmen zonder Soet.) zie bl . VI en vgl . ook Mnl. Wdb . i. v . blz. 1282 .
In vs . 1176 beefs bet woord onze tegenw . beteekenis . 10) smullen . 11) in hooge
mate, zeer . 12 ) geen nood dwong hem daartoe . 13) Zie bl . XVIII, aant . 3 .
14) Miltheidt, Gierigheidt (vgl . Adelheid), Warenar (Waernar, Warnar, Warner),
Rjkert (Richard) _- Ritsert, Klaar je zijn her als sprekende namen bedoeld .
15) Lat. variis locis, op versclzillende plaatsen . 16) Zie Synt
. Oef.2 bl . 40 .
17) lest. Ielaar, fielder ma/ten, in 't refine brengen . 13) naar .
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Dat 's immers een zeltzaam doen ; dock * zult ghy
['t bevijnen *,
Hoe leugenachtigh ook dat bet zoud' mogen schijnen .
De Jongman en de zijne zijn wel vermogen 1 lien ;
40 Van dit paar zoud' ik gaarn een huwelijk zien .
't Welk komende to schien * 2 , zal men my beter eeren,
En ik in plaets des Gierigheits 3 dit huffs beheeren .
Alle kanssen keeren, en alle tijdt heeft zijn bestek ~ .
Her uit oude toveres met jou mag're a) bek,
Die uw eigen drek wel van begeerlijkheidt 6 soudt eeten .
Ghy hebt dit huffs lang genoegh bezeten,
Ghy moet bet weten, u b) tijdt is verby .
GIERIGHEIDT .

Vaart wel schoone gelt, dat ik zoo vierigh vry 7
Al schey ik van dy 8 , met droevigh schreyen,
50 Mijn hart en kan daarom van u niet scheyen,
Och last me wat beyen, dat ik haar noch eens kus .
MILTHEIDT .

Voort, u b) tijdt is om .
GIERIGHEIDT .

Och hoe overval je me dus ?
Ik zal noch flus * s bezwijmen door 't benouwen .
MILTHEIDT .

Ghy hebt bier lang genoegh mag're kooken * gehouwen .
GIERIGHEIDT .

Och last my den Ouwen 10 noch leeren een les .
a) 1704 : etagere . b) uw, evenals in 59, 60 en in de eerste uitg .
1) verouderd ; flu bet tegenw . deelw, vermogend. 2) Latijnsche, zoogenaamd
absolute, constructie. Zie mijn Synt. Oef. 2 b1 .144 . 3) verouderde vorm van den
vrouwel . genitief, vgl . nog 's werelds, 's weeks. 4) grenzen, gebied. 0) hieruit,
Hd . heraus. 6 • begeerigheid ; begeerlijk heeft nog in Zuid-Ned . actieve beteekenis .
7) bemin ; vgl . vriend, s) du, dy en u werden door elkander gebruikt, maar
du en dy is in de 17e eeuw uit bet Nederlandsch verdwenen . 9) e e gauw,
2e bona, 3e zoo even ; vgl, haast, schien, gauw, straks . 10) Zie vs . 8 .
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MILTHEIDT .

'T heeft veel to lang geduurt . Ik wacht my des 1 .
GIERIGHEIDT .

Zoo zal ik hem het sles * toe roepen van veere,
0 Waarnar, Waarnar, onthout mijn leere .
Ziet dat men niet weere my heel uit u gemoet,
6o Gelijk men my uit uw wooninge doet .
Zijt 's 2 altijdt vroet, al moet ik spoen mijn gangen,
Ik weet, by heeft zijn hart zoo vast aan mijn * a) gehangen,
Dat by zal blijven gevangen met liefde tot my,
Al is 't dat ik door dwang van zijnent ty * .
MILTHEIDT .

Dit spel zal Pottery" heeten, zoo ghy 't meught veelen,
Spraakmakende gemeent 5 ! Plautus heeft het doen speelen
Voor burgers en eelen van 't Roomsche s bloet .
'T is een huffs-godt die by hem de voorreden 7 doet ;
Maar om dat ghy van zulk goet niet veel hebt hooren
[zeggen,
70 Zoo heeft de Overzetter diens rol my Miltheidt toe gaan
[leggen .
Plautus stelt de geschienis al * had men ze t' Athenen
[bespeurt,
Maar wat is 'er ook dat t' Amsterdam niet en beurt * ?
Dus nemen wy best s bekende plaatsen en straatjens .
Niemant trek hem * iet s aan, 't zijn maer hoofdeloze 10
[praatjens .
a) 1704 : my.
" daarvoor . 2) of h . van vroed, vgl . deskundig . ) thans flog in to zjnent.
}) Van (spaar of geld-)pot = olla (vgl . flog Spa, olla podrida -_ Fr. potpourri, hutspot) komt het ww . pot/en, waarvan potter (vrek, boefje), en
Pottery (vrekkigheid, sehelmerij, guitenstreken) ter vertaling van Aulularia .
5) yolk, dat de taal maakt. 6) Romeinsclr . 7 ) cede en reden werden beide gebruikt .
8) bet best, zie vs . 16 . °) thans jets. 1) zonder persoonsbedoeling : woordspeling

met den naam van den vertalcr, die niet de eigenlijke schri~ver was .

PERSONAGIEN .
WARNAR .
REYM, OudeDienstsneit.
GEERTRUID . 1)
RIJKERT . 2)
RITSART . 3)
LEKKER, Yongen .
CASPER, Hofrneester.
TEEUWES, Kok .

zuster van Rijkert en moeder van Ritsart ; zie bl . ? 1 aant . 14 .
vraagt om de hand der dochter .
3) trouwt met Klaartje .
1)
2)

WARE-STAR .

EERSTE BEDRIJF .
Eerste Toonneel .

1

WARNAR, REYM .
WARNAR,

Her uit 2 zeg ik, her uit : ik zegje fluks 3 her uit .
Zij wroet mit heur oogen as ien varken mit * zijn snuit .
REYM .

0 mijn rug, o mijn kop, o mijn news, o mijn wangen .
WARNAR .

Jae, jae, je bakkes moet altemet

4

vliegen vangen ~ .

REYM .

En waerom slaejeme nou * ? mijn news en mongt * die
{bloen!
WARNAR .

8o Vraeg je waerom

6

totebel * ? our dat

7

ik je zier * zou
[doen .

REYM .

En waerom mach ik dan in huffs niet langer banken

8?

1 ) „Door de bijgedachte aan toonen" veranderd uit Tanned, OFra. tinel . Men
vindt ook bij ons tonneel, tanned ?) Zie vs. 44. 3) Zie vs . 53 .4) sours ; nog
dialectisch bekend . 5) kla~ten krigen. n) waartoe . 7) En zoo is omdat als in
650 thans opdat ; vgl . nog our in : „eten our to leven", enz . 8) blwen.
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WARNAR .

Ziet daze baviaen, wat heb ik hier veur ranken 1 ?
Zel * ik jou, dank ik, reen geven van mijn bedrijf I
1k ty * je tans wel mit ien kneppel * op 't lijf.
Spoeit * me van de deur, finks, of je bakkes * zal vliegen
[vangen .
REYM .

Hoe wel waer men 'er an, die 2 zaligh waer gehangen !
Ten minsten hoefd' men niet to dienen zukken * gek .
WARNAR .

Wat preutelje * 3 ?
REYM .

Niet ~ .
WARNAR .

Zoo speult * den nikker 5 mit jou bek .
'T ierst dat 6 ik waer wat doe, koom j e me dan daer op storen,
go 1k zelje mit ien * avager * de oogen uit de a) kop boren .
Fluks hier, of ik leg je ien tang tusschen hals en buik 7 .
Hoe gaet ze voort, as ien luis op ien terige s huik 9.
Hier, bet 10 hier na toe, zeg ik ; nu, flu is 't to degen * .
Blijft b) me daer zitten spinnen, zonger * voet to bewegen,
En kijkje om, of wijkje ien stroo briet * van daer,
Je krijght goe koop * de galgh tot je nuwe * jaer ii
1k bin dus out, en heb meugelijk * vijftigh maisjens *
[versieten,
Maer van mijn leven noit haers gelijk geweten
Z' is argh 12 as de droes, en wil ze haer best * temen 13,
100 1k zorgh 14 ze zel me noch iens uit den nest nemen 15 ,
Soo deurtrapt slim is ze, en zoo duivels beus * .
Krijgt ze de snof 1u van de pot mit gait in de news,
1k bin * armer man as de gevangen slaven .
a) 1704 : den . b) Eerste uitg . bl ft .
1) listen, Hd . Ranke . 1 ) indien men . (ook Lat . en Fr . constr .) 3) ~ruttelen,
mompelen frequ . van ~roten (nog Drentseh) . `_) nets. 5) duivel, booze geest.
s) zoodra als. 7) romp ; vs . 463 en vs . 756 in de tegenw. bet . a) met tear
bestreken ; vgl . smerig. 9) kaj5mantel. 10 ) meer. 11) nieuwjaarsgeschenk. 12) listig,
slow ; oorspr . en nog dial . vorm van erg. 1 3) mooi ~raten. 1} ) vreezen . 15) hedriegen, o 8L liclaten ; nest ml . of 3e nv. onz . 16) lueht.
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Nu moet ik de vloer 1 iens weer op gaen graven,
En zien of ze noch staet zoo ik ze heb estelt * .
As a) ik denk, dat 'er iemant mocht raken after * 't gelt,
Zoo word ik kilkout van boven tot onderen .
REYM .

Jae
Hoe
I 10 Wat
Tot
Dat

we!, ik en * weet me niet genoegh to verwonderen,
mijn miester * dus van zinnen komt berooft .
dulheit * magh hem wezen in 't ydele hoof t,
mijn ellende, dus onlanks geslaegen,
by mijn * tienmael op een dagh ten huffs uit gaet
[jaegen?
De man heeft een wonderlijke worm 2 in de b) kop ;
Een hielen nacht left by wakker, en staet vijftigh mael op,
Een hielen dagh zit by in huffs, gelijk as op de winkels
De kreupele snijers * met haer * gekruiste schinkels * .
Nu is 't immers ommekomen
en ik weet geen raet,
Van Klaertjens eer to bedekken, die op haer uiterste gaet
Beladen met kindt, en haest zal moeten baeren
1 20 Nu is 't al verlooren, ik en zie 't niet to klaeren ~ .
Wee my, verneemt by 'er of* 't minste maer sles * ;
Best 5 dat ikme verhang bier ergens in de Nes,
Aen een pastey-bakkers haek ~, zoo ben ik uit bet vrezen ;
Mij n tanden wateren 7 ads ik denk, watten kalkoen dat
ik zouw wezen .
Tweede Toonneel .
WARNAR, REYM .
WARNAR .

Nu alle ding behouwen is, en fijntjes op zijn stee,
Bin ik wat beter emoet * als ik flus * 8 wel dee ° .
Gaet * binnen Reym, nu is 't datjet huffs bevolen wort .
a) 1704 : als, b) den .
~) van leem of steenen . 2) bolworm, als bij de schapen . 3) Nu is 't zeker heel
4) Zie vs. 34 . 5) Zie vs . 73 6) waaraan de bakker zijn flood-gevogelte
hing . Zie Ter Gouw, Amsterdam. 7) Ons watertanden was toen eveneens al
gebruikelijk . Ook zei men : de mond watert me, sl straks ; zie vs. 53 . 9) Zie
over bet plaatsvervangende doen Ned. Wdb.

erg .

2$
REYM .

Wel ik mach bet bewaren dat bet niet estolen * wont ;
Want voor dieven is 'er aers * to halen niet een kruis 1 ,
130 Daar is toch niet as de wint en spinnerach in huffs ;
Of by nosh zorght 2 dat iemant die zel komen taaken * !
WARNAR .

Toch, onze lieven a) Heer mocht men * om jouwent wil
[we! Paus van Romen maaken
Of Koning van Spanjen, watje best * quam to pas ;
Bewaarje me de spinneraghen, nae binnen toe ras
Arm ben ik, dat weet ik wel, en draegh 't lij dzaem en
[geduldigh .
Wie dat s 'er komt kloppen, en laet niemant in, weest
[me zorghvuldigh ;
1k loop om een bootschap, en kom terstont weer bier .
REYM .

En of

'er een buurwijf quam om een kooltje vier?
WARNAR .

Dooft me al 't vuur uit, zoo hebben ze gien spreeken,
140 Of ik zelje zelver * met de b) kop in de b) doofpot steeken .
Komt 'er iemand om water, zoo roept met 'er veegh 5 ,

We meugen * niet missen, onze bak is leegh ;
Roept bet de lui deur de s veinster *, zoo krijght men
[geen sluiper .
Komt 'er ien om een emmer, z' * is tot de kuiper,
Om een dreg, om een puthaak, of ander leur 7,
'k Hebze op straet vergeten, de dieven zijnder me deur 8 ,
Want bij gaps 9 doot, hoe schoon dat ze praten,
As c) ik uit bin wil ik niemant in hebben elaten *
a) 1704 : lieve. b) den, e) als .
1) muntje, waarop oorspr . op de eene zij de een kruis stond ; vgl . Du . Kreuzer .
1 ) Zie vs . 100 . ,3) thans Ned, ook.1) indien . 5) lerstond. F) in de 17c eeuw yr. en onz .
7) lor ; zie 512, 889 . 8) van door, weg . 9) verbastering van Gods, en God = Jezus .
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Jae al quam 't geluk zelver, ik waarschouwje, ziet
150 Je meught * 'er op passen, doet geen deur open niet,
Of je zelt me to 1 byster schrikkelijk vertbornen .
REYM .

'T geluk a), zonder zorgh, voor haar brand' men hoornen 2 .
'T geluk zou hier an de deur kloppen ? poep 31
'T liep aerzeling 4 kreegh 't de lucht in de news van j e stoep
En as noodigh 5 hier verby moet haer wegh zijn genomen,
Zoo wacht zy haer * wel an dees zy de middelstraet s
[te komen,
Ze kreegh wel een koorts op haer hats, zagh ze de gevel
[maer aen .
WARNAR .

Je zult je mongt * houwen en binnen gaen .
REYM.

Ik hou mijn mongt en gae binnen .
WARNAR .

'T geboeft loopt dapper snuiven,
i6o Daarom zel je bey de grendelen toe moeten schuiven
Ik schey wel nood' van bier, maer ik moet nae't Princenhof 7 ,
Daar zel men resolveren hoe men mit bet Belts zal * speelen,
Of men 't op de Doelen verteeren zel *, of an lepels
[ommedeelen 9 .
Compareer ik nu niet, zoo magh ik gissen wel,
Dat men al bet resjen * to zamen opsnappen zel
Daer en boven zellen * ze niet anders denken konnen *,
Waerom dat ik wegh blijf, als dat ik 't gelt heb evonnen * .
a) Andere uitg . Geluk. 1) = zeer : vgl . niet to wel, of
daardoor : vgl.
to liewer. 2) zoodat ze er om den stank vandaan blijft : zie Ned. Wdb., III
1074 . j) onzin . 4) aclaterwaarts, terug. ~) noodwendig. 6) r jweg. 7) Toen en
tegenwoordig het Stadhuis . Waarschijnlij k is hierv66r een vs . uitgevallen
(in 't Latijn staat nog : jam ego hic ero), dat ongeveer kon worden :
Terstont kom ik weer, doetze eerder niet of.
8) van de overgebleven boeten. 9) de schuttersdoelen ; er ieder een zilveren
lepel van geven .
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Ze hebbe * me lang ekent a) voor zuinigh en vroet,
Des I zel bet zeer lichtelijk worden vermoet,
Dat ik nu verzuim haer to raden tot sparen,
Om dat ik doende bin mit was grooters to winnen of to
[bewaren,
En hoe nauw dat ik bet heel 2 , noch 3 schijnt bet dat meest
Al de werelt 4 dat droomen ken '~, met zulken feast 5
Zeggen ze goen dagh die my flu ontmoeten,
Deer s men my to vooren hidl magertjens pleegh 7 to
[groeten .
't Is goen dagh Warner, waer been Warner? hoe vaert
['et al vaar ?
Adieu, t'uwen besten, vaert wel, een goat jeer!
Ik zorgh 8 zy ruiken longs, dit ken veur niet niet komen .
i So Maer ik wit gaen daer ik voor heb enomen,
En helpen daer 't werk op 't spoedighst' aan een 9 zij,
Dat ik haast op de bien * wear nee huffs toe ty * .
170

Derde Toonneel .
GEERTRUID, RIJKERT .
GEERTRUID .

Ik wilde wet broader, dat de woorden, die ik huiden
Tegen u spreken zal, ghy my ten besten duiden ~`,
Gelijk een broader hoort * to doen zijn zusters reap,
Hoewel ik zeer wel weet, men acht ons vrouwen kleen lo,
Ik laet dat voor 't gaen bet is, en heb daer niet met allen 11
Tegen to zeggen voor deesmael, maer 12 is mijn begeer b),
a) 1704 : erkent. b) 1704 : Het vorige vs . vormt met dit een regal .
1) vandaar, dus . 2 ) verberg. 3) noehtans . 4) meest ieder . 5) sulk een o~gewondenheid. b) terwil 7) placht, zoo nog in de 18e eeuw en bij Potgieter, vlg . 314
ftlech ; 443 plagh . Nog in de volkstaal . s) zie vs . 100. 9) thins de . 10 minachten .
11) Waarschijnlijk is ook hier een voorafgaand vers weggevallen, dat (in
verband met hat Latijn : Nam multum loquaces merito omnes habemur,
enz ., want de zuster is hier zeer breedsprakig) aldus ken worden ingevuld :
En dat men zeght van ons, dat wy niet liever doen as kallen .
12) slechts.

31
190 Dat je denkt hoe ik jou zuster ben, die voor uw eer

En welvaert schuldigh ben zorge to dragen .
RIJKERT .

Wat heb je to zeggen ?
GEERTRUID .

Maer 1 je wordt vast 2 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 2 leggen peinzen, hoe
Ik je best mocht uithylijken .
RIJKERT .

Deer slae geluk toe,
En tot meerder zoetigheit, een heel pout vijgen 3 .
GEERTRUID .

Ziet, je niocht schier * of morgen een dut komen to
[krijgen 5
En raken ergens an een hoer vast, lichtvaerdigh en vals .
RIJKERT .
200 Mien je om 't wets s zuster?
GEERTRUID .

Jae ik, in ernst .
RIJKERT .

Och ik bin om den teals .
GEERTRUID .

Wel, hoe zoo?
1) wel, zooals flog : maar heb ik van mijn leven ! Op dezelfde wijze heeft
loch tegenstellende en modale kracht ; zie Ned. Wdb. 2) reeds. 3) vjgen :
geneesmiddel voor de blauwe scheen . `t) t' avond of morgen, flu of straks .

5 ) dutten, su„ en, een dommigheid doen . 6) in ernst .
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RIJKERT .

Maer 1 zulken ' reden kan ik niet gedogen,
Binjer op belust, ziet daer, slaet mijn een paer blaeuwe
[oogen :
Niet 2 mochtje me zeggen dat me meer verdroot !
GEERTRUID .

Luister .
RIJKERT .

Zoo mennigen *

woort daar of *, zoo mennigen
[stien * veur mijn poot * .

GEERTRUID .

Doet het op mijn woordt .
RIJKERT .

Raeje 't mijn * ? ik doe 't .
GEERTRUID .

Anders, licht dat je sneefde

5.

RIJKERT .

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

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

Wel ik ben to vreen, doet

10

me morgen een bruidt op ;

210 Mits bevoorwarend 11 dat ik ze overmorgen't gat 12 uitschop .
1) Zie 192 . ~) Zie vs . 88 . 3) verdriet doen . 4) menig een (vgl . De Schoolmeester : Menig een blinde hond, Eng . many a, Ned . zelfst . menigeen) ; zoo is
.zulken, 174, 201 zulk een . 5) vallen, slruikelen, zondig leven . b) kunnen .
7) good . 5) argeloos, braaf. Nog bij Wolff en Deken . 9) welzijn . 10) opdoen,
~psporen . 11) bedingend, van bevoorwaarden . 12) „gat van de deur" Maar waarschijnhjk bet . gal zelf deur : vgl . Eng . gate ; ook luik en in de deur staan .
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Weetje daer raet toe, ik loop terstont nae de barbier,
En last me scheeren, adieu .
GEERTRUID .

220

Ghy deunt 1 er mee, hoor hier,
Let 'er iens * to deegh * op, alle jokke * 2 laet vaeren ;
Ik heb 3 een weeuw * op spoor van veertigh jaeren
Hoe veel meer of min weet ik niet, 't is daer ontrent *,
Die door een zeker getroggelt 4 testament,
Met temen 5 en lemmen s van haren man heeft
[verworven,
Dat de beste plok * van zijn goet op haer is verstorven :
Zij kan ryen en omzien 7 , en maekte dat klaer,
Dat zy voordeel van hem hebben zou, en by niet van haer .
RIJKERT .

Die trijp

8?

GEERTRUID .

En steurtje niet, al lijkt het wat nae * guitenspel 9 ,
'T is huidensdaaghs a) de werelt : zij vaert van de
[duiten wel,
Wel gereedt 10 , wel gekleedt, en heerlijk behuist,
Van onderen tot bovenen, alle ding even juist ;
En zoo quiks 11 to vryen als men een vryster in 't landt ziet .
RIJKERT .

Hels vuur

op een stokjen, zoo verbrandt ze haer
{handt niet,
Ik weet wel wie je orient *, de weeuw * van Klaesje klik :
We dienen mekaer niet, Lobberich * en ik
12

a) 1704 : huidendaeghs .
. `') jokken, soften of znw . seherts. 3) thans ben . 4) afgebedeld.
1) spot/en
5) Zie vs . 99 vgl . 1228 . 6) saniken . 7) Z# is seer handig : eerst van een
koetsier gezegd . S) eig . ingewand, pens, Fr . tripe, fig. kreng. 9) schurkeri,
zie 1228 . 10) voorzien van geweven ondergoederen . 11) levendig, lustig . 12) eig .
een vloek ; „Je bent helsch vuur op een stokje" wordt ook gezegd van
iemand, die driftig is .
P. C .

HooFT's Warenar, 4e druk .

3
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De valsche schoonpraet 1 zouw geen peert nae mijn stal
[wezen,
230 En as * ik ook iens mal wil worden, zoo wil ik to degen
[mal wezen
Het waer wel mogelijk dat ghy me had bekoort 2,
Had je een meisje van achttien jaer op espoort *,
Gelijk bier Warnarbuurs dochter, die mocht mijn kommer
[stelpen .
GEERTRUID .

As je daer an woud, ik mien * je waert to helpen
Maer daer en zit niet ten besten 3 , bet yolk is
[te slecht 4 .
RIJKERT .

Maer 't meisjen is goelik 5, en de vaer is oprecht :
'k Wil gien schoon-vaer die 'er den beelen tijdt om zijn
[schulde * ren 6 ,
Noch een huffs vol meisjens om den gantschen 7 dagh
[te bulderen .
Ik bin die stoetery en dat gevaert s al moe .
GEERTRUID .
240 Wel is 't jou zinn'lijkheidt 9, God geef geluk 'er toe .
RIJKERT .

Kort beraet, goet beraet, ik gae 'er de vaer of
[spreeken,
Ziet ginder komt by juist van daen, nae huffs toe
[gestreeken 10
1) Nog Noordholl . vrouwennaam mooipraatster ; volgens Taal en Lett . IX,
67 was Lobb . de naam voor een slonzige, wellustige vrouw ; niets daarvan
in 't Ned. Wdb., waar bet een Noordholl . vrouwennaam wordt genoemd .
2) verleiden. 3) lett . niets tot best = nut, d . i . geen geld. 4 ) heel eenvoudig.
5) mooi, Eng . goodly. s) moet loopen om zijn geld to krijgen . 7) een uit bet
Duitseh ontleend woord . 8) stoet van meiden en gedoente, drukte, omslag. 9) sin.
10) gegaan .
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Vierde Toonneel .
WARNAR, RIJKERT .
WARNAR .

Ik dacht bet zeker we!, en 't lagh my op mijn leers,
Zoo nood' wild' ik van huffs, dat ik vergeefs ging been :
Ik by 't Princen-hof komende, noch binnen, noch buiten,
[vant
Corperael of Lanspesaet 1 , Kapitein of Luitennant ;
't Volk past niet op haar 2 tijt, bet is zeeker van 't ma! 3 .
Nu ty * ik weer na huffs, want mijn hert is 'er al .
RIJKERT .

Warnar-buur, goen dagh man, hoe staet bet levers?
WARNAR .
250 Heb ik jou * daer Rijk-buur, goen dagh wilje Godt geven .
RIJKERT .

En u een goet jaer, datje gien verdriet schiet * .
WARNAR .

Als a) de rijke 4 d' arme 4 zoo toe spreeken, dat is om
[niet 5 niet ;
De meit, zorgh s ik, heeft hem 't spul * ' van de pot gemelt .
RIJKERT .

Hoe gaet 'et b)?
WARNAR .

Hart en c) zwart 8 , onbelaen met gelt,
Gelijk slechte s luitjens van mijnen doene plegen .
a) le uitg . : as, b) gaetet al . e) ende.
1) een onderkorporaal . 2) zjin ; haar bet. her bun, slaande op yolk =
menschen . Zie vs . 1433 . 3) zeker gek . 4) oude verbuiging . 5) Zie vs . 88 .
s) Zie vs . 100. 7 ) geval. 8) heel goed : Taal en Lett. VII, 183 . 9) Zie vs . 235 .
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RIJKERT .

Wat, bet is juist allemael aen bet gels niet gelegen ;
Hebje goed genoegen, je bebt een goes lot .
WARNAR .

260

Hoe smeerigh 1 kan hij kallen, dat 's al om de pot
Zoo ras as ik t'huis kom, ten bast geen smeeken,
Zel ik voor mijn eerste werk de meit de oogen uitsteeken,
En daer nae de tong gaen tornen uit beur keel .
RIJKERT .

Buurman, was staeje en praet 2 inje zelven dus veel Z
WARNAR.

Ik klaegh over de armoed' die ik most lyen ;
Ik hebh' daer een eenige dochter to vryen,
Daer ik niet mee geven kan, mijn lieve mast,
Zoo komt bet toe datter ook nietnant nae staet ;
En ik zoudze geirne a) by mijn leven met een man
[bezorgen ;
Wangt * ik vrees, zoo ik stunf , datze schler * of morgen 3
In deze ongeregelde tijden, mogbt slaen op bet wilds .
RIJKERT .
270

Zoo je anders gien noot hebt, uw klachten vry stilt 4,
Ik wil 'er was by doen, geeft den most niet verlooren .
WARNAR .

'k Weet wel waer by wezen wil, maer dat gas zal by
[niet booren .
Hij heeft het op het kats-hoofs emunt, daerom is 't dat
[by vrijt 6
RIJKERT.

Ik hebje was zonders * to zeggen .
a) 1 e uitg. gaern .
1) xalvend, vleiend. 2) sta je to praten. Zoo 391, 452, 553, 638 .3) Zie 198 .
~) Oude woordsehikking, nog by . in nu zeg! reclatsom keen'! voorwaants
marsch, (d . i, marche ) enz . 5) geld po'. s) vniendel~k zin .
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WARNAR .

Och ik bin 't gelt al quij t .
Hy heeft bet opgegraven zoud' ik ramen,
En flu komt hij quansuis allevongen * me zamen,
Om mitme 't accorderen ; och, hoe wee is me to moe !
RIJKERT .

Wel buurman, waer loopje zoo nechtigh * 1 nae toe?
WARNAR .

Ik heb in huffs wat to beveelen, dat ik vrees to vergeten,
280 Ik koom terstont weer by je .
RIJKERT .

Als by komt to weten,
Dat mijn bootschap is om zijn dochter to verzoeken tot
Mijn huisvrouw, hij zel * denken dat ik met hem spot ;
Want zoo ongelijk gegoedt 2 men zelden ziet trouwen .
WARNAR .

Godt zy gelooft, de pot is behouwen,
Alle ding is zoo 't was ; door mijn hert grog een vlijm
Doen * ik nae binnen trat, en ik vii * schier * 3 in zwijm .
Wat zegje nou Rijkert?
RIJKERT .

Wilje wel antwoorden op mijn vragen ?
WARNAR .

Zy mogender nae wezen datze me wel behaegen
Zy mogen ook wel zoo wezen, datje 't weet 4 ,
ego Ik en 5 antwoordje van al den dagh niet een beet s .
RIJKERT.

Onbillikheidt zel ikje to voren 7 niet leggen .
Wat dunkje van mijn geslacht?
1)

baastig.

2) van goed voorzien . 3) kaast, bona ; vgl, op vs . 53 . 4) ik zeg

het je, opdat . Qok 558 . 5) dat ik niet, s) geen zier . 7) voor .
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WARNAR .

Daar is niet op to zeggen .
RIJKERT.

Wat dunkje van mijn levee, schoeit het wel op de zelfde
[leest?
WARNAR .

Wat, je hebt * al jou levee een goet slokker geweest .
RIJKERT .

De jaeren die ik out bin weet je wel a) to mikken

1.

WARNAR .

Die hebben vry wat tepees an, ze slachten je brikken 2 .
RIJKERT .

Wel ik heb ook van jou altijdt gedacht,
Datje een eerlijk 3 burger waert, daer ik je noch voor acht ;
Al binje van slechte 4 luitjes, ze waeren onbesprooken .
WARNAR.
300

Ik weet niet waer 't hem lieght 5, maar by heeft de pot
[gerooken .
Wat is nou voort s Rijkert-buur jou begeer ?
RIJKERT .

Daer toe geef zijn zegen de opperste Heer!
Nae dien dat 7 ghy mijn * wel kept, en ik jou * mede,
Zoo hoop ik, je zelt * me niet weigeren een bede,
Dat is datje me jou dochter to b) wijve s wilt geven .
WARNAR .

Maer Rijkert, ik hoorde noit van mijn levee
Darje zukken * quant waert ; heeft dit ook slot

9,

a) 1 e uitg. ; ooek we?. 6)1704 : ten .
1) raden. 2) sch jven, geldstukken. 3) braaf, verdienende geeerd to zoorden .
4) Zie vs. 235 . 5) haperen ; Ts . voor Ned. T . en L ., VIII, 299 en Mnl . Wdb .
op liegen . 6) voorts, verder . 7) naardien . 3) Vgl . 282 . 9) zin . Vgl . „zin noch
slot" ; „dat sluit niet" .
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Mit een out arm man, as ik bin, to drijven de a) spot?
Heb ik dit op je verdient ? ik kan 't niet vermoeden .
RIJKERT .
310 Je moet mijn reden 1 niet anders duiden als ten goeden,

Het verzoek is mijn * ernst b), ik zegje dat ik bet meen .
WARNAR .

Ey lieve, laet my en mijn dochter met vreen .
RIJKERT .

Gelooft me buurman, ik doe 't niet om to jokken 2 ,
WARNAR .

Gelijk by gelijk plech 3 allerbest to fokken . 4
Den rijken dient wat rijks, den kalen dient wat kaels,
Je zout me niet kennen willen, en makers mijn dochter
overdwaels 5 .
Dan waer ik hiel * in 't onderspit E, my dunkt bet zel
me niet gelijken .
RIJKERT .

Dat is wel de mannier van sommige rijken ;
Maer ik zel je kennen voor een vader als 't behoort .
WARNAR .
320 Beloof je me dat 1
RIJKERT.

Jae 'k .
WARNAR .

Vaert er wel mee, daer is me woort,
Je zelt de mait * hebben, waartoe veel to sammelen 7 2
Gans s bloedt, wat boor ik daer binnen rammelen t
Daer is 'er voorzeker een achter de buit .
a) den, b) 1 e uitg . eernst .
1) redeneering . 2) schertsen. 3) zie vs. 176 .4) passers. (Ned . Wdb.) 5) hoogmoedig.
6) in benarden toestand ; onderspit is lett . bet diepste van een gegraven kuil .
(Ned. Wdb) . 7) talmen . 8) zie vs. 147 .
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RIJKERT .

Wat bet maisjens * zinlijkheidt

angaet : wel, by vaert
'er weer uit .
Deur 2 is by, waer mach by daer zijn gebleven ?
Me dunks, by speult neefje a) 3), hebje van al jou leven,
Wie quam 'er oit zoo veer daer zulks is eschiet ?
'T is mit hem, nou zieje me, non zieje me niet .
Mit een wup * is by buiten, mit een wup is by binnen
330 'T is trouwen 4 niet vreemt al * maekt 'et hem beteutert
van zinnen .
D'arme luy, als de rijke haer * spreken aen,
Mienen * dock * altij t, zy zijn geslagen of gevaen,
En zoo verzuimenze somtijts een goe gelegentheit b) .
1

WARNAR .

Hout dit voor Euangely 5, je mooght dii overwegen meit,
En trek ik je niet 6 mit wortel mit al 7 uit de lel 8 ,
Zoo geef ik jou last, vol macht, en zonderling s bevel,
Dat je mit miester * Jeurjaen * de c) quakzalver, mit de
kromme rubben *,
Accordeert de beste koop * dat je kent, om me to laeten
lubben ;
Ik zeg 't je mit een koele d) moet, zijt * ' r op verdacht .
RIJKERT .

340 Wel buurman, me dunks dat je me niet en acht,
Waer heb ik dit verdient, dat je mit me de gek zout
[scheeren?
WARNAR.

Neen zeker, ik hou je veur een man mit eeren,
Indien ik mit jou gek, zoo slaet me de moors to
a) le uitg . neefjen . b) De her gevolgde tekst heeft gelegentheit. e) 1704 :
den . d) koelen.
1) zie vs . 240. 2) weg ; zie vs . 146 . 3) eig. een duiveltje in de mirakels,z5elen,
dat telkens verscheen en verdween op het tooneel : Kalff, Taalstudie en
Literatuur bl. 37 . 4) in trouwe, trouwens, inderdaad. 5) eu, de oorspr . vorm .
e) En . . . niet is de ontkenning . 7) en al . Vgl . ons niemendal en vs . 188 .
8 tong . 9) b)zonder . 10) zie vs . 20 .

4'
RIJKERT .

Hoe hebben wy 't dan t' zamen ? staeje noch jou woort?
WARNAR.

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

Dat weet ik wel, daer en left niet an bedreven,
Zy zal op die voorwaerd van 1 my werden * getrout.
WARNAR .

Hoor bier, beeld je niet in dat ik een pot heb evongen *
[met gout .
RIJKERT .

Wat een blaes 2 , ik trou ze om haer goede manieren .
WARNAR .

350 Dat je 't dan wel verstaet, ik zel gien * hylijksgoet *
[uitkieren * .
RIJKERT .

Wy zijn 't volkomen eens .
WARNAR .

Jae, maer ik kenje wel,
'T is met de rijke luy : geef stokje, neem stokje, stokje
[in den a) hel 3 :
Nou beloofje ze me to nemen zonder beurs, zonder brikken 4 ,
Thans komen je de poppen s in 't hooft, zoo is 't hylik
[an stikken *,
Jy luy en bout je woort niet dan by geval 7.
a) 1704 : de .
1) door. 2) wind, gezwets, onzin . 3) eerst geven en later terugnemen . Zie
't Mnl. Wdb . : op stok bl. 2178 . Of hangt bet samen met stokhouder (Ku .
Weil .) ? Zoo'n stok is letterlijk een brandstok voor de he! . (Ned. Wdb . III, 1128) .
4 ) Zie vs . 296 . 5) straks. 6) eig . stroobossen om brand to stichten, fig, booze
plannen . 7) gelegenheid.
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RIJKERT.

Ik zeg was ik beloof dat ik bet houwen zal,
En tot meerder bevesting 1 van mijn verklaren,
Zoo laet me * vrienden t'aevont * by de jouwe vergaren
Om bet hylik * to beschrijven met gemeen accoort ;
360 lk zel * gaen bestellen flu rechtevoort 2 ,
Dat 'er was komt daer wy of banken 3 meugen,
Want ik weet wel, de kosten daer keunje niet teugen .
Adieu tot flus 4 toe, ik ty * op de been,
En zel me mijn best spoeijen * .
WARNAR .

Daer stapt by heen .
0 lieven a) Heer, was een ding is 't ook gelds b) hebben 1
Deze man zou op mijn dochter zijn zin nooit estelt hebben,
En hadd' by niet in 't hoofs (denk ik) van de c) gevonden
[schat,
Zoo komt 'et dat by dus aenhoudt as een klat 5.

Vijfde Toonneel .
WARNAR, REYM .
WARNAR .

Waer benje, snapster, die over de buurt hebt gaen ver[breden *,
370 Dat ik mijn dochter met groot goedt ten huwelijk gae
besteden ?
Flux * reps me jou handen nou en wacht 'er niet mee,
Wascht knap 6 de vaten 7 om, schikt alle ding op zijn stee,
Voort, maekt 'er een eind of *, en zonder to spotten 8 lank,
a) 1704 : lieve, b) tekst te. c) 1704 : den.
1) van bevesten, d . i . bevestigen. 2) dadelik . 3) smullen, banketteeren ; van banket,
van bank = tafel. V gl . vs . 81 . 4) straks ; vgl . vs. 53 . 5) klat en klad en klas
(Mnl .) en klit en klis (Mnl.) zijn door elkaar geloopen : het laatste woord is in dit
verband flu het meest voorkomende. 6) vlug. 7) vaatwerk ; vgl, vaatdoek .
8) Neuren ; zie voor de n blz . X .
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Schrobt me vaerdigh de deel *, en schuurt de pottebank*,
Hemelt * de kooken * op, en stoft het voor-huffs uit,
Schuurt de glazen wakker, maer breek je ien ruit,
1k zel ze an jou huur korten ; wit de muur in de kamer,
En haelt voor een pennewaerd 1 zageles * tot de kramer,
Ze meugen * 't op de a) kerfstok zetten, 't mach 'er flu wel of.
REYM .

380 Miester, wilj' 'er deur wezen, hoe gaeje dus grof ?
Een hiel' penning an zageles om de vloer to bestroyen ?
Dus doende zel je al jou schoone goet wel vermoyen 2
Denkt as je dat nosh kris * doet zoo is 't een duit .
WARNAR .

Dat 's alliens *, 't moet

flu

vol staen 3 , mijn dochter is
[de bruit .

REYM .

Daer slae geluk toe : maer wie zel ze trouwen ?
WARNAR .

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

Bylo dat zel wat kosten .
WARNAR .

De bruigom hout me vry,
'T mach * glen quaet, hij zel kost en drank beschikken 4 .
390 1k gae lens an den Dam, pas jy op je stikken'~,
1k koom terstont weer in, de deur dicht sluit 5.
Ziet toe, maekt bet schappelijk, of je raekt 'et gat 6 uit .
Zoo mach pas 7 een ander bet bruiloftsstuk genieten .
a) 1704 : den .
1) ter waarde van een ~ennlng, d. i . halve dull 384. 2) vers illen (aan mooie
dingen) . 3) volslaan, voldoende xjn . 4) bezorgen, zenden, zie bl . 14 a . 5 . 5) zie
vs . 270 . s) zie vs. 210 . 7) aanslonds ; vgl . flubs, drabs, die ook op verleden en

toekomst kunnen slaan .
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REYM .

Nu steeken ik en Klaertjen ten ooren toe in de verdrieten .
De bruit, de bruit to worden, en z'is op bet uiterste zwaer 1 ,
Nu zie ik 'er gien muyeren 2 langer an mit mekaer.
Ik mach terwijl * binnen gaen en doers mijn dingen,
Verwachtende, hoe 't ongeluk met ons om zel springen .

TWEEDS BEDRIJF.
Eerste Toonneel .
LEKKER

Jongen,

CASPAR Hofrneester, TEEUWES

Kok .

LEKKER .

400

Wel maets, dus gaen de Munneken * bij mekaer 3,
Dat den eene niet en weet dat weet den aer *,
Dus nyver * in de praet ? zijt samen gegroet .
TEEUWES .

Wel Lekker, waer been?
LEKKER .

J uist koomje me to moet * ;
Ik ging nae jouwent * .
TEEUWES .

Wat is 'er to quikken

?

LEKKER .
5

Maer je moet met jou beiden de kruiken beschikken s,
Mijn miesters hylik * gaet t'aevont * voort 7) .
1) zwanger . Ook vs . 735 . 2) modderen ; (be)redderen . 3) samengaan was bij
sommige monnikenorden verplicht . 4 ) klaar makers, doers . 5) zie vs . 192 .
6) zie vs. 389 . 7) een feit worden (Weiland) .
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CASPER .

Wel, das wat nuws *, ik heb 'er nooit jet 1 of* gehoort a) .
Wat krijght by voor een ? Ik bidts ou 2 dat ge ze dan
[nomt * .
LEKKER .

410

Heb je niet altijt hooren zeggen hoe een mens 't hylik
[an komt'
Zoo dunkt me dat 'et den Baes ook overvalt
Hy heeft van een wijf noit zijn leven gekalt,
Nu kreegh by van daegh een buy, en is eens loefs 3
[getegen *
Om Warnar onze buurman to bewegen,
Dat by hem zijn dochter zou geven ten echt,
En ten duerde niet lang of zy hadden 't samen beslecht .
TEEUWES .

Dat 's haest geklaert 4 ; wat 's jou bootschap nou ?
LEKKER .

420

Maer 2 ditte
Men zalder as kacx 5 t' aevont * op bet hylik zitte ,
En de vrienden als dan tot de bruidt warden * vergaert 6 .
Hier wil mijn Baes zijn eer hebben bewaert,
En dat zy al t' zamen daer blij ven ten eeten .
Dit is zijn meening, daerom heeft by me geheeten
Terstont to loopen om Hofmeester en Kok .
TEEUWES .

We hebben 't nu rechtevoort 7 vry wat drok

*.

ofe hoort, d . i . of ehoort .
1 ) zie vs. 88 . 2) lk bid u des = er cm . Brabantsch is of vecbeeldt
(want vgl . pag . IX) ou, ouwen, genoit, wa, verleigen, dreigen (= dragen)
plets, nettekens, nomt, besehreet, mils (midden), lakker, kik en ik ik, genuigen,
vuigen, drjn, Sieur, liens, lokken voor lukken, enz. 3) reehtstreeks ; eig. van
een vaartuig, met een wind doorzeilende. 4) zie vs . 34 . 5) l ets . al gekakel,
allemaal gekheid ; voor den worm . 6) zie vs . 1183 . 7) Zie vs . 360 .
a) le uitg.
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CASPER.

Sieur Braetvarken 1 heeft gasten gebeen 2 tegen morgen,
Daer moeten wy al de spijs met haer ordonnancy 3
[bezorgen,
Bidd' 4 ouwen Baes dat by tot overmorgen wacht,
Sieur voorschreven heeft genoit 4 al zijn geslacht .
Zoo wy hem begaven dat waer to stout dolen .
TEEUWES .

Wy leggen 't rechtevoort * over mit krijt en mit houtkolen,
Uit a) de schotel in 't napjen, uit de roemer in 't glas 5 ,
430 Hoe dat wy 't daer wel zullen maeken to pas 6.
CASPER .

Wa 't zijn kurieuse liens 7 , en daer gaet tijt toe .
LEKKER.

'k Weet je niet mier * to zeggen, mijn Miester wil dat ik
[vlijt doe
Om alles toe to rechten *, zonder eenigh dralen ;
Keun * j e me niet helpen, zoo moet ik een ander halen
Daar gae ik been .
TEEUWES .

Hoor bier : vertoeft nocb een beet .
CASPER .

Ontbait s men zal 'er op paizen, en geven ou bescheet .
LEKKER .

Dat je 't ventjen allien zijt, hoef * je niet to mienen,
Die 'r t' aevont * op past 9 , zel de bruiloft ook bedienen .
a) l e uitg . wt .
een rijke zich vetmestende koopman . 2) noodigen, nooden . Vandaar bidder .
3) regeling, nog bij Van Effen . 4 ) bidde, oude vorm v . d . imperatief. 5) w
overleggen 't en teekenen 't op tot in alle bizonderheden . E) van pas. 7) kieskeurige
luijes. 8) beiden, vgl . op vs . 407 . 9) xorgen voor.
1)
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TEEUWES .

Alsewe to * nacht niet slaepen gaen, zoo hebbe w' 'et
[an de tijt .
CASPER .

440 Nu men zal ou gerieven, om dat bet oulieden zijt,
Maer waer 't iemant vremts, men lies hem verleigen,
Hoe kommet by, dat den Bruygoom dees kosten zal dreigen ?
Dit plagh * by 1 de Bruidts vrienden to werden 2 gedaen .
LEKKER .

Hoo, hoo ! zou men om de kosten de Bruidts vaer
[spreken aen ?
TEEUWES .

Eleman 3 , veer van daer, dat zou niet willen lokken *,
Ik ken hem wel, by is zoo droogb as een Maertsche bokken 4
Daer magh niet of; by vloekt, en hij drieght *
Het al to vermoorden, as 'er slechts wat rook uitvlieght,
Dat is, laet by hem dunken 5 , zoo veel warmt verloren .
LEKKER .

450 Daerom beefs by een zeil over de schoorstien eschoren s,
Dat de rook met een tocbt zoo niet deur 7 en kan gaen ;
Maer een half etmael legh * en zoek s nae * 't open
[tusscben de draen .
Eer hij 's avonts zijn hoofs neerleit op de sloopen,
Stops by de pijp van de blaesbalk *, dat 'er gien wins
[uit zou loopen,
Op avontuur of ze haer * verzuimde terwijl dat ze sliep .
TEEUWES .

Hy mocht hem zelfs * ook wel stoppen dat 'er gien
[wijnt * uit liep .
1) door . 2) worden als in 464 . 3) vriendlief, eig. edele man, vgl . fjnman 590.
enz . 4) Bokking is in Maart het droogst . 5) verbeeldt hi zich . Hiervan komt
laatdunkend . 6) gespannen . 7) vgl . vs. 146 . 8) ligt to zoeken . Zie vs . 262 . 9) uit
achteloosheid wind uitliet .
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CASPER .

Maer wat vint men hier in Hollandt scharpe 1 gezellen !
LEKKER .

Men zouwe jer wel een hiele story * of vertellen
Lestent * zoo was by eens tot* zijn Trijn niften * 2 to gast,
460 Die gelegenheit a) nam by waer, en heeft gevast
Drie daegen to voren, zoo veal als by mocht lyen
Fn doen * hij flu begon an 't eten to tyen '~,
Zoo heeft hij zijn buik met zoo veal spijs gestoffeert,
Als in drie dagen daer an kan warden * verteert ;
Zoo was by uit to gast voor voile zeven daegen .
TEEUWES .

As een man, hael in, Klaes Lou, 3 ! maer kon 't zijn
[maegh verdraegen,
Of bequam hem dit 4 gast gaen as de b) hondt de worst?
LEKKER .

Hy kreegh zulken monopoly 5 in zijn buik, in zijn borst,
Mit gorren, mit knorren, mit murmureren,
470 Al* haddender vijftigh luy over hoop elegen mitdisputeren .
CASPER .

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

Wat men praten *, by begeerden * gien Doctoren to zien,
Hy hadd' veal to grooten schrik van dat eeuwige geven .
Doe 't nu zoo veer was, dat by hem * zelf al had dear
[eschreven,
a) 1 e uitg . : gelegentlzeid. b) 1704 : den .
x) geestig (ook blijkens gezellen), maar door Lekker opgevat in de andere
bet. van gierig. 2) 2e nv. ; huffs wordt er bij gedacht als in 't Engelsch .
3) Misschien Lou door invloed van louwen = grijpen. Zie Ts. VIII, 300),
zooals „vroolijke Frans" met Franschman, „gierige Geeraard" of Gerrit
(uit den Spaanschen Brabander) met begeeren, „houten Klaas" met klos,
Robbert met rooven (zie 1441 vgl. Jonker Robbert in Roskam) . 4) Hier to of
als in to denken. 5) fig. rumoer, lawaai. 7'aal en left . VII 187 . C) dokter, Fr . m decin.
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„Warnar neef, denkt om je ziel !" zeide doe zijn oude nift *,
„Of men om een heer-oom 2 liep, die jou een woortje
[zeide uit de schrift ;
Want 't is mit je al dood' stroom 3 , jou leven is an
['t ebben !"
Hy zoud' (zeid' by) al een daelder willen hebben,
En daerom bleef het achter, wat dunkje van zulken vrek 1
TEEUWES .

480 Gierige luy zouwen sparen, al metseldenze met de a) drek .
Een daelder liever to hebben as een hemelsch troosjen * !
LEKKER .

Als by zijn naeg'len kort, bewaert by de spaenderen in
[een doosjen .
CASPER .

Ba dit 's de grootste vrek van bet gebeele landt .
LEKKER .

Lestent * ging by eens op de vismarkt met een netjen b)
[an zijn hant,
Daer badd' by wat kat-aels 4 inne koft *, en spiering om
[te aezen ~,
Mit komt de ouwevaer 6 , (slok) en rokten * een door de
[maezen .
Hy op de bien, mit een staend' zeil, al * kosten * 7 't een
[ton mit gout,
De veugelsteeg deur, de kercxbrug over, na mijn beer
[de c) Schout ;
Daer mat by 't feit ten breetsten uit, en ging staen met
[veel menty 8 temen 9 ,
490 Hoe dat men zulken ouwevaer most' in apprehenty nemen,
En duizent zukke dingen meer recht hij zijn leven an ;
Wat, daer is 'er zoo veel, dat ik ze niet al onthouwen en kan .
Ook en dienen wy de c) tij dt niet to laeten verloopen .
a) 1704 : den . b) l e uitg . netgen, c) 1704 : den .
1) zie vs . 138 . De zin is elliptisch . 2) dominee. 3) eig, stilwater, overgang
van vloed tot ebbe . 4) kleinste snort van aal . 5) eten. 6) ooievaar. 7) gelden .
8) gewag, drukte. Lat. mentio . 0) zie vs . 99 .
P . C . H0 0 FT's Warenar, 4e druk .

4
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TEEUWES .

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

Men zal de pletsen nettekens of moeten meters .
LEKKER .

Wel gaen we dan derwaerts, en schikje nevens my .
CASPER .
500

Ba den hofmeester betamet to gaen aen de hooger zy,
Als by met zijn tweejen gaet, dus hebbe kik geen genuigen,
Dat ghy oulieden dus in 't mits komt vuigen ;
Want dat 's d' eerlijkste 1 plets alsmen gaet by drijn .
LEKKER .

Neen bibo daer hadj'et niet ; dat mag niet zijn,
1k zeg houw je rust, eer dat ik je om veer schop .
Mijn * komt het midden toe, ik reprezenteer't heerschop .
Wie stelt je to werk as ik ? an wie win je jou broot ?
CASPER .

510

'K en doe 's 2 niet ik ik, al sloeghdy my doot .
Zodd' ik een and'ren mijn plets laten bewaeren ?
1k ik heb t' Antwerpen voor hofmeester gedient over
[dertigh jaeren,
En zoude nu eenen lakker 3 my doers dees hoop?
TEEUWES .

Ay lieve, ik acht die leurery 4 niet een boon,
'T is my alliens * 5 of ik achter oft voor gae, of boven
[oft onder
1) eervolste. 2) part . 2e nv., thans 4e : 't . 3) lekker, d . i . jongen, likkebroer,
lichtmis. 4) Vgl . vs . 145 . o) alles een, Du . eins.

5'

Maer hoort nae' mijn zeggen ; op dat wy zonder
Geschil en questy mogen raeken over straet,
Zoo dunkt me best Lekker dat ghy voor heenen 1 gaet,
Op dat zonder schandael elk blijft in zijn eere .
LEKKER .

Dat 's gang

2;

je meught volgen, ten is niet veere .
CASPER .

520

Ziet ik waer liever doot geweest, eer dat zoud' geschien .
Ik converseer dagelijks met eerlijke 3 lien,
Wa mochten ze paizen, dat ik ik dat gink gedoogen !
TEEUWES .

Ghy hebt gelijk ook, zoo g' u zelf niet verhooght, niemant
[zel je verhoogen,
Elk nae zijn kaleteit dat tribelt 5 alderbest .
LEKKER

Jongen,

REYM

oude Dienstmei .

LEKKER .

doet de deur op * 7
[van dit nest .
Schikt uit de weegh, maekt ruim baen, dit yolk moet
[nae de kooken .

Voor den dagh Reym, hier

uit * 6,

REYM .

Wel we hebben gien vuur a) in huffs

8

LEKKER .

Zoo meugh * je 't stooken .
REYM .

Of 'er turf is of s niet, denk ik?
a) le uitg . : vyer.
1) voor (opt, vgl. 1381 . 2) dat gaat aan. 3) aanzienljke of fatsoenlike .
`t) Fr. qualite ; woordspeling . 5) dribbelen intensief frequent, van drwen,
verward met trippelen . 6) Vgl . vs . 44. 7) De deur was gesloten, 391 . 8) Vgl .
vs . 139 . 9) vs . 513 is taalkundig juister .
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LEKKER .

Al even gauw .
Heb je gien turf, legt bout an, of je krijght een grauw 1 ,
REYM .

'T is 'er niet .
LEKKER .

Heb je gien planken op zolder ? liert * met verstant
[spreeken .
REYM .

530 Wat brabbelt me deuze * vent,

zoud' ik bet huffs an
brant steeken ?

2

LEKKER .

Waerom niet? 't werk moet voort gaen, ten mach * gien
[quaet ;
'T is bruiloft .
REYM .

Hij raest, Godt betert .
LEKKER .

Oft schaft ander raet .
Hier is hofmeester, kok en kocxknecht, die mogen * niet
toeven .
Gaet in maets, gaet in . Laet me de bruits wijn eens
[proeven .
REYM .

Wijn ? wijn in zijn mont nemen ? men zoud' niet darren 3
bier .
Kal je van bruits wijn, Lekker? vraegt na bruits
scharrebier 4 ,
Wijn quam bier noit over de drumpel*, hoe praet je dus?
1 ) contaminatie van grimmen, grommen en snauwen . 2) Hiervan ons aansteken door weglating van brand; anders echter 't Ned. Wdb. 3) durven, my .
van dar, voor dorren 4) schraal, dun bier.
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LEKKER .

Is ze noch niet ekomen * ? zoo kompt ze dan flus *,
De baes heeft ze al bestelt, de melt a) was om ceelen 1
540 Adieu, ik zel je zoo lang de wijsheit beveelen 2 ,

Tweede Toonneel .
WARNAR, TEEUWES
WARNAR.

Ik miende de eer to bewaren as vaeder des bruits ~,
Maer dusschen 4 zootjen aeltjens as klink-snoertjens om 5
[seven duits ! 6
Nae schellevis, nae kabbeljau en was glen kijken,
Daerom ging ik van de vismarkt nae de hal toe strijken,
Maer lamsvleis , kalfsvleis, quen-vleis 7 , al b) was 't uit
[de kerf 8 ,
Het pout ien reael 9, kijnt ~`, ik hebt wel hondertwerf
Mijn leven zoo goet om 6 ien braspenning 10 zien koopen .
Ik docht * in mijn * self, dit yolk zou ien mensch 't vel
[afstroopen .
Dan kost bet noch van droopen 11, van turf en bout ;
550 Jae we!, aile ding is zoo duur dat'er ien mensch of* grout*,
'Ten is niet an to halen, ziet daer valt the mier * to zeggen .
In 't lest heb ik bet ook by mijn * self over gaen leggen 12 ,
Dat of ik nu al groffelijk de milde legh en speul 13 ,
As de bruiloft over is, zoo doet bet even veul .
Een deel * jonge spil-penningen 14 mogender wat op
[smae!en,
Maer by de vroede zel ik 'er eer mee behaelen .
a) 1 e druk mayt . b) 1704 : als.
1) belastingbriefjes ; van cedule, (zettel, Gron . setel) 2) toewenschen . 3) zie
vs . 42 . 4 ) dus een, uit dusk een, dusl k een ; vgl . zoolik, sulk, zoo een . ~~) voor ;
nog zegt men by . „3 om een cent" . 6) vgl . cents. %) rundvleesch . 8) buitensjlorig duur. 9) 31/2 stuiver (Weilands Wdb .) 10) zilveren muntje ter waarde
van 1 1 /4 st . 11) met vet bedruipen . 12) scheidbaar als in vs . 428. 13) h g to s~elen .
Zie vs . 262 . 1 !) geldverkwisters.
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Die wat spaert, die wat, het *, dat leerde me mijn peet 1
Het is 'er zoo makkelijk niet an to komen, dat je't weet 2 ;
'T wort zoo licht niet ewonnen *, as verslempt of verzopen .
560 Wel wat beduit dit ? de deur staet t' mijnent wijd' open,
Of ze de Pot ook opgraven Z och ze hebben 't zoo drok * !
TEEUWES .

Wel is er gien spit? 3 maekt 'er ien van ien bezem-stok .
De riemen die men heeft, daer moet men mee roeyen .
Daer is de spijs op ien brietken, jongen maekt 4 me wat
[te spoeyen * .
Zegt de Vleis-houwers en Vogel-wijven, dat ik je heb
[estuurt .
Speulnoot * deze pot is to klein, lient * ergens ien grooter
[bij de buurt .
Suiker en kruit bij den bak 5 , dat ken hem niet krenken .
WARNAR .

Och daer boor ik den a) Pot noemen, wel mocht ik het
[denken,
Daer heb ik voorzeker de dieven after * 't gels!
570 Och hoe klopt me 't hart, och hoe bin ik ontstelt!
Ik zeller after her tyen * mit roepen en krij ten,
En zoo lang as is staen kan niet ophouden van smijten 6 .

DERDE BEDRIJF .
Eerste Toonneel .
TEEUWES .

Ik bin by gort ' de leste, het is al op de bien * .
Heeft 'er niemant miester Casper oft mijn jongen ezien ?
Zegt me dock * vrome burgers, wat * zijn ze op eslaegen ?
a) 1 e druk ook

den .

Zie Inl . bl . VII . 2) zie vs . 289 . 3~ Spitse ijzeren staaf, die, in de braadijzers bevestigd, boven het vuur wordt rondgewenteld . 4 ) Vgl . maak wat to
krijgen ; one datief van belangstelling . 5) schotel fig . spas (V d. Wdh. ; ; hem
slaet daar waarschijnlijk op terug . 6) slaan. 7) God ; vgl . „och grut" .
1)
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Gans 1 doot dat we ons allegaer van * ien ouwe a) man voor b)
[laeten j aegen 2,
Ik bin bloedigh en blaeuw, zoo zat by 'er op mit de stok,
Ten baete niet of ik riep, hou op, ik bin de kok .
Ikzeg by heeft ien quae dronkenschap, indien hij buis 3 was .
58o Summa 't gaet redelijk toe, nae * dat er gien hour in huffs
was,
Hy heeft ons an bout 4 geholpen iens voor al .

Tweede Toonneel .
WARNAR, TEEUWES .
WARNAR .

Komt mijn herwaert ghy rabaut

5,

ik zeg je bout stal s.

TEEUWES .

Wel gecx-kap

7,

bier sta ik nou, wat heb j e to vraegen ?
WARNAR .

Wat heb je me daer zukken opsteeker 8 to draegen,
Weet je wel wat dat je my dreighde daer mee ?
TEEUWES .

Waren mijn * mijn zonden zoo leet, als dat ik dat niet
[en dee,
Het zou men op men sterfdagh wel dapper vromen 9.
WARNAR

Ik zeg, dat 'er gien arger schelm as jy uit en magh komen,
En dat ik op niemant ben gebeten zoo fel .
a) 1704 : ouwen, b) voort .
1) zie vs . 147 . 2) voorjagen = verjagen als Granida 306 . 3) drunken .
4) stokken, d. i . : stokslagen, Lat . ligna . Hier woordsp, met houwen en met

lrouden 5) schavuit, van 't Fr, rihaud. 5) stand. 7 ) e igenl. de narrenkap, fig . ook
evenals zotskap, de gek zelf. 8) grout mes . 9) oaten ; vgl . vroom en Duitsch
frommen.
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TEEUWES .

590 Dat en lieghje niet (fijn man) al kenj' 'et wel,
De zaek is blijkelijk, ghy hoeft * er gien tuigh of to
[beleggen 1 :
Maer jy ouwe Zuzannesboef 2 , wat heb je op ons to zeggen,
vat je dus 'et regement stelt 3 zonder eenige teen?
WARNAR .

Vraeg je dat stukke diefs 4 ? binje daer niet mee to vreen,
Zoo berouwt me dat ik 'er niet bet 5 op zat mit beuken .
TEEUWES .

lk zweert je, ik zal je die a) kop weer iens zoo murruw
meuken 6 ,
Dat zy d'ierste maent het niet vergeten en zal,
WARNAR .

Mogelijk is misselijk 7 , by provisie 8 hebjet al .
Wat heb je in men huffs to doen as ik bin buiten ?
TEEUWES .

boo We!, zel men t'aevont * tot jou 9 gien hylijk * sluiten ?
Ik en den hofmeester quamen bereyen * 't mael aldaer *,
WARNAR .

Wat roert jou wat ik eten wil, 't zij raeuw of gaer,
Ik zegje dat het veel is, ghy zijt mijn vooght, jae trouwen 70 .
TEEUWES .

lk vraegh jou of je t'aevont gien gastebot * zelt houwen ?
WARNAR .

Ik vraegh jou of ik gien zorg magh draegen voor mijn huis~?
a) 1704 : dien .
1) getuigenis bibrengen. 2) schelm ; oorspr . ontleend aan het verhaal in de
Apocriefe Boeken . (3e aanh . van Daniel . 3) geweld maken, rementen (dial.) .
4) eig . stuk van een dief; zoo stukke schelms vs . 608. 5) meet, beter. 6) slaan ;
afg . van meuk, verwant met cooker . murruw, murw to vgl. met geluw, enz .
7) af. van missen ; onzeker. 8) bij voorraad, bij voorbaat. 9) bij jou, to uwent .
10) zie 330.

Jl

TEEUWES .

1k vraegh jou wie jou zoo veel verkort as een gruis 1 ?
Zeg me waerom wy de maeltyt niet bereyen en moeten ?
WARNAR .

Vraegh je dat stukke schelms 2 ? wat heb je to wroeten
De kamer, de binnenhaert 3 en 't hiele huffs dear?
6io Men zel 't je verlieren *, dat hebjer veur .
Waer 't, datje jou allies emoeit * hadt mit de kooken ~`,
1k hadje mit de kneppel * de a) kop niet ebrooken .
Staet of ', zeg ik je, en kom me de a) drumpel* niet to sae,
Of wil je dat ik je voort de poot * in slae ?
Gaet niet deur, blijft daer staen, ter plaetze voorschreven * .
TEEUWES .

1k zeg je dat je past 5 mijn mantel weer to geven,
En mijn eene kokmes met zilv'ren beslagh,
Of ik gae van bier niet, van den hielen dagh .
Gans s lijden, hoe gaet 'et een mensch uit zijn mienen *
620 1k docht gels an de hoenderen, en de barbier zelt an
[mij verdienen .

Derde Toonneel .
WARNAR TEEUWES .
WARNAR.

Neen bij gort *, zoo lang as bet daer left en heb ik gien vree
Waer ik gae . waer ik stae, bet kats-hooft moet mee .
Of 7 men * dat, gespuis daer eens ging in de aerde wroeten :
Men loerd' s me zoo niet, bet rnoet uit de paarde voeten 9 ;
a) 1704 :den .
1) korrel. Z) zie 594 . 3) achterkamer, keuken . 4) Op een afstand 1 5) voorgeschreven plaats, zorgen, oj5j)assen, s) Gods, Jezus' . 7 ) zie 476 . 8) bedriegen .
9) thans bij verkorting nit de voeten .
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Raekten z'er after * het was voorzeker hor ~` .
Loops nou binnen, wil je kok, mit al jou gesnor 1,
1k geef je oorlof, en denk dat je blij toe zinc * .
Kooks en smookt, klad en knoeit nou zoo lang tot je
[moe bins
Loops in kamer en kooken *, en waer je begeert.
TEEUWES .

630 Schoon bescheit, nou * je ongs zoo schendigh 2 of* hebt
[esmeert * ;
'T hoofs does my zoo zeer dat ik me niet weet to laeten 3 .
WARNAR .

Jij zinc * ehuert om to kooken, en niet om to praeten,
Wil je niet doen, gaet deur 4 , ik pas 'er niet veel op 5 .
TEEUWES .

Je zelt het miesterloon 6 betalen van mijn geblutste a) 7 kop
WARNAR.

1k zeg je niet veul, maer ik raed je to zwijgen .
TEEUWES .

Fijnman, ik bin ehuert om to kooken, en niet om slaegen
[te krijgen
Verstae je dat?
WARNAR.

Wil j e was hebben roept me veur recht 8,
Of loops en haelt 9 jou maets, en weest een goes knecht,
a) 1704 : geblutsten .
1 ) op to vatten als gespuis, blijkens het oorspr . stuk en hetgeen Warnar
zegt 776 . 2) schandel~k, 3) bergen. 4) zie 146 en vgl . durchgchen . 5) geven one.
6) meester = dokter . 7) gekneusd, s) 't gerecht. 9) vgl . vs . 262, 452 .
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Vierde Toonneel .
WARNAR.

wet zou by rechten 2, zijn bewijs heeft
[gien a) klaerheit
640 Maer blommerhelten 3 , wet steekt hem* een arm man in
[zwaerheit.
Die 4 mit een rijk man anspant ; men is voor zeeker
[in de ly 5,
Of j'er an hylikt, of zijn compeer s wort, of maetschappy
Van eenige komenschap 7 mee zoekt to maken,
Je zelt voorzeeker in 't onderspit 8 raken .
Dat blijkt an deze b) Rijkert, die staet as kacx 9 nee de
[melt,
Maer by heeft 'et 'er voorzeeker op toe eleit
Om me de Pot behendigh t'ontmorssen 10
Ik wed' by dit yolk, 't welk hem's verstaet op lorssen 11 ,
Expres ehuurt had, en opgespeurt * met vlijt,
65o Om dat 12 ze me de bait zouden maeken quijt .
'T was quansuis om mijn zwaeger 13 to worden ; ay lieve
[hoe druigh 14 meet
Maer Warner is zoo slecht 15 niet, as hem 't hoofd we!
[ruigh 16 staet
Hij is dicht 17 op zen penningen, dat meugh je verstaen ;
Deer heb ik noch een bataelje gehadt met onze e) haen,
Die left ter doodt gewont, gesteeken 18 en gekurven : ;
0 ! die schelm hadd' my ook ten naesten by bedurven * 19 ,
Maer de kop worde * me kroes, in * ik gaf hem
[zukken lap
Hy was deer in de vloer doende met Zijn klaeuwen,
[schrap, schrap,
Deer de Pot stondt begraeven ; by gaps eleweeken ~0,
Hy gaet dear

1 ;

a) 1704 a) gun . b) dezen. e) onzen .
1 ) wcg, er van door, zie 633 . 2) een reelresgeding voeren 3) (hi Gods)
bloedend herte. 4) zie vs . 86. 5) achtero~ . 6) kameraad, Fr . eom~ere . 7) vennootsckap in eenige koopmanscha~5 . 3) de onder liggende leap . 9) zie 416 .
10) ontfutselen .
11) stelen .
1 2) zie vs . 80 . 13) sehoonzoon . 14) droop, slide .
15) onnoozel. 16) raw, 17) gierig . 18) thans gestoken . 19) in 't verderf gestort .
20) Gods heilige week.

6o
66o Ik loof * niet 1 of de koks hadden 't hem in esteeken .
Gans lijden ik was zoo op men peertjen 2 : ik was zoo quaet .
Zouw ik niet ? daar een dief to vijnen * op hieter * daer ?
Terwijl dat by in 't breeken was, ik liet me van 3 de
noot raen,
Die een dief in zijn huffs vijnt, mach hem zonder ommezien
doot slam .
Maer holla, daer komt mijn toekomende zwager 4 aen .
Dat ik hem zoo zonder spreeken verby zouw gam y
Waer in deze gelegentheit * een zaek die niet en dienden* .

Vij fde Toonneel .
RIJKERT, WARNAR .
RIJKERT .

Somma, daer heb ik esproken mit * al de vrienden,
Zy prijzen de vrijster, zy prijzen de vaer ;
670 Me dunkt ook dat 'et wel dapper orber 5 waer,
Dat de rijke vryers altemet * een arme dochter gingen
[t rouwen :
'T zou dienen om de stadt in beter a) eendraght to houwen .
Voorzeeker, wy zouwen min gequelt zijn van de nijdt,
En als zy hoopten van* rijkeluy kinderen to worden gevrijt,
Zy zouden haer * dan zoo lichtelijk niet begeven,
Als zy flu wel doen, tot een oneerlijk s leven,
Wy zouwen 't ook met de kostelijkheit 7 niet maeken
zoo bondt g.
WARNAR.

Wat een zwager

9

zel ik daer krijgen ! hoe wel is by
ter 10 mondt
Hoe kan by van de zuinigheit kallen, wat frayer reden 1 .
a) 1 e druk beteren .
1) niets (antlers) . 2) nidig ; uitdrukking uit den Riddertijd . 3) door. 4) zie
651 . 5) hoogst nuttig. Van dit orber, uit oorbaar, orberen bij v . Effen by . en
ons verorberen - nuttigen. 6) oneerbaar . 7) kostbaarheid (van levenswijzel .
s) bout. 0) schoonzoon . 10; mogelijk door invloed van ter tale. 11) genitief
na wat ; zie 739 .

6i
68o Dat

men al de dochters zonder goedt ten huw'lijk
[besteden *,
Zoo zouden zy 't a) altezamen daer nae moeten leggen an,
Om mit * haer goe manieren to raeken an een 2 man .
Dan waer uit, het geen men nu dagelijks hoort snappers,
Waerom zouw ik niet, 't zijn mijn schijven die 'er klappen,
Ik heb 'er zoo veel ingebrocht, of mier * as jy,
'K wil Sondaeghs in 't tamast 3 gaen, en 's werkedaeghs
[in armozy 3 ,
'K begeer een ketting as mijn nicht, je meught 'er jou
[lijf nae zetten,
Qns gebuurken het * een nieuw fatsoen van brazeletten,
Die wegen ontrent hondert daelders an gout ;
690 Ik heb stoelen laten maeken van ebben-hout,
Het stuk kost slechs vijf poet-groot 4, ik en geef'er niet
[meer veur * .
1

WARNAR .

Gans lichters 5 by kan * de rijke wijven deur* en weer deur,
Men mocht hem wel maeken toeziender daer op .
RIJKERT .

700

Een heelers dagh heb je an de deur zulken geklop,
Qft altijt staet 'er yolk in 't voorhuis to tranten 6 ,
Dan is 'er de Neister mit dundoek 7 en kanten,
Ten baet niet, al zit er staegh een op de vnoer ;
Dan is 'er de Bontwerker met zabelen voer 8 ;
Schuursters en schoonmaeksters, schijnt dat 'er schier
[woonen ~ .
Dan is 'er de Borduurwerker met al zijn patroonen ;
Dit 's een nieuw werkjen, ik hebt eerst met houtkool
[gemorst 100

a) le uitg. : 't ontbr .
1) vgl . 86 . 2) vgl. „aen een zy" vs . 181 . 3) damast : van Damascus ; armozy,
zjden stof, oorspr. van Ormus herkomstig . 4) of vhf pond Vlaamsch, d . i .
v&fmaal zes golden . 5) Gods, , ezus longen. Vgl . Eng . tights en vloeken als
hi Gods longeren, Potslongeren : longer bet . nog in Vlaanderen long. E) fliervan ons drentelen, zie vs . 1245 . 7) neteldoek. 8) voering ; van voer komt voeren.
9) Vgl. voor de constructie : 564, 875, 881, enz ., zie Synt. Oef. 10) slordig
geschetst .
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710

720

Dat aer ~` heeft Grietje Goossens of 1 , het is haer bruits
[borst 2 ,
'T bloemtjen zal binnen gout wezen, en men zal 't a) om
[de rant groenen .
Dat patroon heeft jou Truitje nicht aen een paer
[hantschoenen .
Als die een wijl geteemt 3 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 goutsmits knecht uit zijn naem geloopen,
Om noch eens to deegh * to vragen nae 't fatsoen van
[de ring,
Niet antlers dan of'er de zaligheit aen hing .
Dan brengt 'er een 't linnen van stijven en rekken .
Dan komt'er de schoenmaeker nieuwe schoenen antrekken .
Dan brengt 'er een proefjens van wijn, of uitheemsch bier .
Dan komt'er een reekening t'huis van drie vier vel pampier,
By den snyer geschreven op lestleden maendagh,
Met itemtje, by itemtje, zoo dicht al's ze b) gaen magh,
Een mensch die 't aenzagh, kreegh de koorts op bet lijf .
Dan went 6 'er garen t'huis gebrocht van een oudt wijf ;
Of dit gels kost, 'k wed men 't met om een weldige c 7
[somme koopt .
Dan heeft ze noch zoo veel larysters s an haer snoer,
[dat j' 'er 't hoofs of* omme loops,
1k weet niet waer zy ze al opsteeken s uit de gaet 10 .
Ze hebben vier Burgermeesters en een hiele raet,
Mit zulken ordonnancy 11 dat j'et nimmermeer vol loven 12
[zout,
Lijs labbekacx 13 is ongder- en haer snaer 1Z is boven[schout,

a) 1617 : 't ontbr. b) 1617 alse, 1704 als ze .
1) Een constructie, zooals die in onze omgangstaal en in 't Eng . -- althans
bij andere werkw. -- nog gewoon is . 2) borststuk in hct bruidskleed . 3) zie
99, 217 . 4) om anderen voor to zijn . 5) adem . E) werden, nu worden. 7) geweldig ;
om is voor . 8) snapster . 9) opstooten. 10) straat . vgl . Du, gasse, Eng . gate, Gron .
fat. 11) anabtenaarspersoneel, dat ter ordonnantie staat (Leendertz) . '2)~rizen .
13) een labbei, die kakelt . Zoo ook b .v, in Asselijns ,~an Klaasz . 14) sckoonzuster ;

oorspr. en nog dialectisch in Gron . en Dr ., schoondochter, als in v s . 1348 .
vgl . d e bet . van zwager 678, neef en nicht.
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Wijb'rig weetwel penzenaris ; wat mien je bylo ?
Reim'righ kaekels procureur, en Niesje neuswijs steebo .
Zy weten 't beter as de mans, wy zijn maer een diet
[knollen dom 1.
Gans zakker lijsjes 2 daer gaen zukke tollen ~` om 3 .
Tweemael ter week leestmer * van bladt tot bladt
730 De courante nouvellen 4 uit de vier hoeken van de stadt,
Getrouwelijk vergadert door secretaris snapal .
Daer boor j e wie dat broets 5 is, en wie er in de kap 6 zal,
Waar Harmen bot gevangen * heeft, waer Goris vrijt,
Dat Jan onder de pets * 7 moet, en dat Krijn zijn wijf
[smijt 8 ,
Dat Heimetjen een storting 9 gehadt heeft, en Dibberigh
zwaer is,
Wie dat de wurp 10 zel krijgen, en wie dat de vaer is ;
Daer bout men pertinent register en neemt naerstelijk
[acht,
Hoe veel bankerottiers dat Granmerchand heeft in zijn
[geslacht ;
Wat snorker lift jaerlijcx an zijn schepen, zwaer gelane,
[ramps 11,
740 Hoe veul bastarden dat groote broek heeft, hoe veul
[pollen 12 , Trijn hanekams,
Wat elke bruit veur klieren * en veur juweelen al heeft .
Hoe veul duizenden elk ten hylijk mit zijn kyeren * geeft .
En zy weten 't mit zulken gracy allemael, en zoo kloek
[te zeggen,
lk laet 13 de Hollanders staen, de Brabandtsche Rederijkers 14
[mogender heur broek bij leggen .
'T beleidt van lant-zaeken en van den oorlogh wont daer
[op een prik eschat 15 .
Men disputeert 'er uit de Schrift, ergo dit, ergo dat .
1) domme knullen . 2) Gods heilig laden . 3) omgaan ; gebeuren en draaien .
4) loo j5ende nieuw jes . 5) manziek. ~) trouwen ; vgl . i n 't Duitseh een Mdchen
enter die Haube bringen . 7) De uitdr. bet . onder de flak van de vrouw. 8 zie
572 . 9) miskraam. 10) schuld. 1 1 ) 2e nv ., of h . van wat. De s als in ziels 813,
vreughts 1483, enz, naar analogie van ml . en onz . woorden . 12) minnaar .
13) Tegenw. zonder i/c, zie Synt. Oef. 11) Dit slant op de kamers to Amsterdam .
15)' Het stuk speelt in 1617 . Vgl . de Pantheon-uitgave van Vondels Hekeldichten .
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750

De droeve questien die men zoo zeer beschreit,
Zijn in dat collegie al lang al neer geleit.
Zy konnen resolveren, al is de zaek noch zo zwaer ;
Zy gaender mee deur, of bet klok spijs 1 waer .
Komt 'er dan kok, hofmiester, bestay z of banket-maeker,
[die moet zoo lang beyen,
Tot dat de besoingien of is, en den raet escheyen .
Somma sommarum, daer is zoo veul dat ik 'er schier
[of kook * .
WARNAR .

Elementen

3,

toekomende zwaeger

4,

hoe keunje * ook ?

RIJKERT .

Heb jet ehoort ?
WARNAR .

Van stukjen tot beetjen .
RIJKERT .

Wie zoud' niet veur zukken last grouwen * ?
WARNAR .

Ik heb staen lachen dat ik mijn buik mit bey mijn handen
[most vast houwen .
Jae vaer, trouwen 5 je keunt * ondieft 6 .
RIJKERT .

Noch heb ik je bet duizenste deel niet van haer ranken 7
[verbrieft.
'k Lagh liever in vijf en twintigh vegevieren * dan 8 ik
ging met een rijk wijf brallen 9 .
WARNAR .

760 Wat bet 'et to beduyen *, j e zoud' een mensch een j eught
[in 't lijf kallen ;
Ik heb een welgevallen an jou zuinigen aert .
1) die men niet behoeft to kauwen . 2 ) pastei.
3) een vloek, Fr . Elements.
1` ) Zie vs . 651 . 5) zie vs . 330. s) buitengewoon . 7) zie vs . 82 . 8 dan dat . 9) proiken,
vertooning maken.
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RIJKERT .

Hoor hier, evenwel raed' ik j e dat j e de eer op j e dochters
[bruiloft bewaert .
Zijn jou bruigoms klieren al of* 1?
WARNAR .

01* 2 vaerl neen ze 3, trouwen 4 .
'K heb daer een grofgraine kasjak 5 leggen'k, mit een paer
[verzette 6 mouwen,
Daer zel ik het je wel mee aftouwen 7 , den eersten en
[tweeden dagh,
Een iegelijk moet het anleggen nae dat 8 zijn staet vermagh .
Die niet heeft *, magh niet to werk gaen of 't rozenobels 9
[zou regenen .
RIJKERT.

Neen, je hebt noch al wat, en Godt ken * 't meer zegenen,
En maeken het kleintje tot een grootje,
WARNAR .

Dat woort staet me niet aen
770 Hy weet van de Pot, de meit heeft me verraen .
Ik wad * byget dat ze mit haer naers * op een hekel 10 voer.
RIJKERT .

Wel heb je de praet allien ?
WARNAR .

Die verbrantste peekelhoer

11 .

RIJKERT .

Op wien heb je to preutelen

12 ?

hoe hebben wy 't nou ?

1 1 versleten. 3) Vgl, ja ik, 320 . '}) zeker, voorwaar . 5) casaque, jas.
zekere zij den stof (Lat . seta = zijde . 7 ) afdoen, afmaken . $) naar(dat) .
9) Engelsche gouden count, oak her geslagen : waarde ongeveer f 8 . 10) bard
met opsta ande ijzeren pennen ter bewerking van vlas en hennep .11) verwenschte
aside hoer . 12) zie 88 .
1) gemaakt.
O)fursetis een

P. C . H0OFT' s

Warenar, Ode druk .

5
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WARNAR .

Op wien zou ik preutelen aers * as * op jou ?
RIJKERT .

Wat heb ik anders gezocht as jou wel to believers?
WARNAR .

Dat meughje wel vraegen, je zond me daer 't huffs vol
[dieven .
Wat had ik daer ien krioel *, wat was 'er gewauwels,
Een hide galgh 1 mit * koks, en drie vier hondert
[krauwels 2 ,
Al eerlooze schelmen, overgeven 3 en stout,
780 Elk mit twie * paer handers, nae mijn beste onthout 4.
Zy grepen slegh * toe, niet iens dat ze om ien pot of
[pan badden * .
In somma, 't was al diefachtigh tot de klieren * toe die
[ze an hadden,
Die besmeert van kladden en klieken waeren zoo grof,
Dat wat 'er iens * anraekte, dat kreeghj'er niet of
In de eerste drie weeken, of ten minsten viertien *
[daegen,
Al hadj'er ook ien dreg of ien anker ingeslaegen
En spandem' * 'er vier paerden an van fender 5 haer .
RIJKERT .

Hoe geefj'er wat after s
WARNAR .

Ik zeg je, 't is waer .
RIJKERT .

Nae dat * ik dan hoor, zoo heb jy ze al laete * gaen .
1) dus xeven. 2) koksnaaat ; flog bij schippers bekend . In Drenthe bestaat
nog een w .w . kokkrauwelen, d . i . voor kok spelen . j) overgegeven, slecht.
4) waters. 5) eenerlei. 6) wat geef je ze wat na !
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WARNAR .

790 Al had men 't hide lij f vol oogen, 't was heur niet
[meugelijk gae to slaen
Zy waeren geduimt en gevingert, als ien raven gebekt 1 .
RIJKERT .

Wat dunkje van de wijn, heeft de kraen al iens gelekt,
Of was ze *, doen je uitgingt, noch niet ingekomen ?
WARNAR.

Dat zel * ik je niet zeggen, ik heb gien wijn vernomen,
Ik gever ook niet om, zy * komt ien hidl jaer niet tot
mijnent in huffs .
RIJKERT .

Evenwel moet ik jou t'aevont iens maeken buffs 2
'T en past niet met alien
dat men ien hylijk zoo
[droogh sluit .
WARNAR .

Ik houw 'er niet of * .
RIJKERT .

Gy moet, of puffs waer 't oogh uit 4 .
Jij moet het welvaeren van 't hylijk drinken, bin je jou
[dochters vrunt* .
WARNAR .

80o Ik houw 'er mijn gek mee : 'k weet waer by 't op het *
emunt *,
Hy meent me mit ien abelheit 5 dronken to maeken
Om moitjens en makkelijk after * de duiten to raeken
1 ) thans raaf. De vingers waren dus krom . 2) zie 579 . 3) vgl . i n alien gevalle .
4) letterlijk : does zou weg zin . Versta : het feest zou nut doorgaan. De ui
nog in ~uije vangen . 5) handigheid.
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Maer, lieve broer jy loert 1 me zoo niet,
Ik zel 'er ien schot veur schieten, zoo ik aers 2 Warnar
[hiet *.
Ik zel 't buitens huffs ergens, daer 't niemand en rooft,
[steeken 3.
Zoo zel zijn wijn uit 4 wezen, en by vergeefs zijn hooft
[breeken .
RIJKERT .

Wat zeg j'er toe, zel je duits wezen van daegh ?
WARNAR .

Able wezen moet wezen, zeid' de man, en ik moet nae
[den Haegh
Wy zullen iens ompoyen 6 as able ding klaer is .
RIJKERT .

8io Adieu dan tot t'aevont, ik gae om ien Notaris .
WARNAR .

Wat worden jou laegen eleit, o ronde schijf !
0 Pot! wat gaet 'er mennigh * man op jou lijf .
Wet mocht ik bet denken dat deze knecht niet veul
[ziels hadt .
Waer schuil ik de Pot nou best? laet iens zien ; in
['t kniels * vat 7 .
Bay * zaft *, ik moet veur me zien wat ik bedrijf .
Lest ging ien barbier in de maneschijn wangderen * mit
[zijn wij f,
'T kerkhofjen om, tot dat ze't an 't groot-school 8 schier
[brochten :
Doe zeid' by, wijfjen of we bier ien doots-hoofdt uitzochten,
Dat kars inne * vars s was, innegaef inne goedt .
1) Zie 624. 2) anders in de bet . van ten minste . 3) versteken, verbergen .
4) uitgedronken . 5) vgl. een Duitschen dronk doen . 6 ) ronddrinken . 7) bekkeneelsvat, knekelhuis . 8) Lat)insehe school . 9) kersverseh eigenlijk kersch =
friseh en versch : thans kersversch en gevoeld als bloedrood, git wart.
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Ien dobdtshoofdt zeid ze, ien dootshoofdt, wat bin je ien
[nuwelijk 1 bloedt .
Jae ien dootshoofdt zeid' by weer, dunkt het jou ien
[gril zot 2 ?
'T zou pronken in de winkel as ien bekken in 'tmilschot* .
Jy meught zoo lang wachten ; miss * klom by 'er in .
Zy begon to roepen, miester Wybrant wat heb je in
[je zin 7
Komt ras of* . Wacht, zeid' hy, dat ik 'er ien zonder
[mortel * 3 zoek .
Doen by 't had, quam hy, daer is 'er ien, draeght et
[onger * jou schorteldoek * .
Doe gingen ze 't graevestraetje deur, de nuwedijk over,
[zoo lang wast to deegh ~` .
Maer mits * as ze op bet water komen, recht veur de
[zoutsteegh,
Daer ien diet 4 jongens liepen bochten *, komt de wijnt
[en blaest 'er
830 Het schorteldoek op ; daer was 't tovenaester 5 ,
Tovenaester 1 van roepen en mit goyen in 't til s .
Somma, ze haddet zoo quaet as 't diende dat ze 't lijf
behil * .
Neen, school ik je daer Pot, de droes mochtje moeten 7.
Quamen de barbieren daer onger de dootshoofden to
[wroeten,
Zy trapanneerde 8 jou, zy annatomizeerde jou van leen
[tot leen 9.
Die onger heur hangden komt daer is toch al veur ebeen 10 .
Vloogh ze die wegh op, ik zagh 'er noit veer of vlerk of *,
Ik gae ze liever begraeven op 't ellendige 11 kerkhof,
Daer wort niemant begraeven as verwezen 12 lien,
840 En daer zel tusschen dit en morgen gien Justicy 13 geschien,
820

a` In de uitg . van 1671 en 1704 wortel .

wonderljk. ') role grit . 3) beendergruis ; vgl. turfmot mast -mort (dial.) .
4) zie vs . 555 . 5) toovenaarster . b) aan den gang. 7 ) ontmoeten. 8) denominatief : eig. met een instrument, Fr . trepan, de hersenpan doorboren .
9) meerv . voor enk . 10) die zal niet lang meer leven, l1) is voor de ellendelingen . 12 ) veroordeeld. 1.3) tereehtstelling.
1)
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VIERDE BED RIJF .
Eerste Toonneel .
LEKKER .

Zou 't 'er byget zoo toegaen mit * loopen, mit ritten 1,
Ik wod * niet dat m' 'er alle daegh op ien hijlijk zou zitten .
Daer heb ik ongze Ritsert ezocht * om heind * en om by,
Ten lesten zey my ien van zijn speulnoots 2 , by was in de
[Libry 3.
Daer vond ik hem leggen * mit de news in de boeken ;
Gants lij den Ritsert, zeid' ik, hoe heb ik j e loope * zoeken,
Tot Peteweinen 4, tot Heermans 4 , tot de waert in de Luit,
Op de daps-kamer, op 't scherm-school ; kaetsbaen s in,
[kaetsbaen uit .
We!, zeid' by, hoe dus nechtig * 6 ? wat is 'er ? laet hooren .
850 'K zeid hem van zijn ooms hijlik*, 't was zukken donder[slagh in zijn ooren,
De kaerl besturf *, zoo veranderd' hem zijn bloedt .
Dat loof * ik a), by had zijn mongt al emaekt op bet goedt .
Rijk-oom miend' * by zou 't hijlikken wel voort staeken .
Maer byget op ien ouwe Petemoei mach men reekening
[maeken,
Met de Nooms * gaet het dikwils uit de gissing, goe luy .
Al zijn ze out en of, zy krijgen wel ien buy
Somtijts alzoo licht as de ierst ankomende vryeren .
En ien oud' man mit ien jonge vrouw
wisse kyeren * .
a) le uitg. dat looft .
1) draven, intensief van riden . 2) kanaeraad ; zie 566 . 3) Boekerij, toen
nog in de Nieuwe kerk, waarbij de beide kerkhoven 817 en 838, 4) 2e nv . ;
zie 459. 5~ sj5eelhuis . 6) zie 278 . 7) voortaan .

7'
Tweede Toonneel .
WARNAR, LEKKER .
WARNAR.

Ik moest bylo behendigh to werk gaen dat bet niemant
[ziet a) .
86o Is bier ook yolk in de vaynsters ? neen, daer is niemant niet .
Hier zel ik mijn bert en nieren b) begraven .
0 kerkhofje, kerkhofje, bewaert de haven
Datze niet in handen en val van ien aer .
LEKKER .

Wie is daer op 't ellendige Kerkhof ? 't is biget de Bruits
[Vaer .
't Is duere tijt graven 1 , ze gelden gelt mit koopen .
Ik gis dat by de Kerk dit hoekjen in 't gros of wil koopen,
Ommer ien graf voor zijn * zelf to bouwen nae zijn staet,
En de rest onder de vrienden uit venten 2 bij de kleine maet .
Hy doet wel en wijselijk dat by deinkt * om sterven ;
870 En houdt by 't al ~, by laet zijn nakomelingen groot goet
nae an erven 4 ,
Zij slaen geweldigh op, en rijzen van dagh tot dagh .
Wel, bij wroet in de aerd', wat of dit wezen magh ?
Ik denk immer 5 niet dat by 'er jet bet * verloren,
'T en waer 6 iemant van zijn voor-ouders daer by uit is
eboren .
Dit moet ik naesporen, wat dat bet beduit .
Ik zouw 'er wel haest in wezen, waer by 'er maer ult .
Wat blinde Gerrits grepen 7 zijn dit, by maekten * 't noit
[grover,
Hy stampvoet of by turf trat, daer klimt by over .
Deur 8 is by, nu is 't mijne beurt ; zoo de luy my bier zien,
88o Zy meugen deinken c) dat ik ergens by ien tovenaer dien .
Den ouwen en ik bey dunk * me dat we zin ma! 9 .
a3 le uitg. : en siet, overeenkomend met bet volgende vers . b) min nieren.
e) 1704 : denken .
1) 2e fly . 2 ) Nevengeschikt met „koopen" verbonden . 3) alles. 4) erve, erf,
erfgoed. 5) loch . 61 vglL tenware . 7) dwaze streken ; zie 466, s) zie 639 . 9) vgl .
699, 875 .
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WARNAR .

0 mijn hert begint to popelen, daer krijgh ik ien inval .
Of 'er iemant mocht hebben staen kijken deur ien glas,
Het hert dreunt in me lijf, of 't ien danskamer was .
Jy schelm, wat doe je op de muur ? de kop zel ik je
breeken 1 .
Flux, zeg ik je, geef over .
LEKKER .

Wat hebje op me to spreeken ?
Wat brabbeld me a) deze gek, wie doet je to kort ?
WARNAR .

lk zegh je stukkediefs

2

geef 't over .

LEKKER .
lk weet niet wat je schort .
WARNAR .

Flux zegh ik je geef 't weer, 't en zinnen : gien leuren

3.

LEKKER .

890 Wat heb je to trekken, to stooten, to scheuren ?
lk zegh je, by gaps honden 4 je zelt me laeten gaen .
WARNAR .

Houdt dat, en dat, en dat .
LEKKER .

Wat let 5 je to slaen ?
Wil je slaen, loopt heen, inne * slaet jou eigen .
WARNAR .

Geef 't weer, of je zelt noch bet

6

anloopen .

a) 1704 : brabbelde .
1 ) = 612 ; vgl . 596 . 2) zie 594. 3) prullen, zie 145 . 4) Gods wonders, zie 147 .
5) hinderen, schelen . G) meer,
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LEKKER .

Wat let je to dreigen ?
Heb ik jou gedaan eenigh ongerief ?
WARNAR .

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

Wat, wil je me voor een dief schelden, was heb ik je
[ontdraegen ?
WARNAR.

'k Wil 't je niet zeggen, jy schelm, jy Judas gelijk .
LEKKER .
900 Jy raest, Godt betert, of je bins fantastijk 1,

Of 't verstant is op ter trill, dat jou zinnen zoo los
[speulen :
Of de kay leutert je 3 , of je hebt jou hoofs verhuurt tot
[een ros-meulen
Wat laet je jou dunken : ik bin een eerlijk mans kijnt ;
Bezoekt 5 me vry over al, en ziet of je was vijnt .
WARNAR .

En geef j'et niet weer gauwedief s, voor jou zijn de
[gerde 7 ree
Waer zijn jou hangden ?
LEKKER .

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

Flux de derde mee
1) verbisterd . 2) op den loot : tril is een (Friesche) bijvorm `Tan dril, eig .
draai, zwier . 3) je bent niet goed bi 't hoofd (zie Van Dale) of zooals men
tegenw. ook zegt : je loops in den rosnmolen (zie Van Dale) . 4 ) zie 449 .5) onderzoek .
6 ) De buigings-e is later uitgevallen . 7) roeden .
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LEKKER .

Gaet in jou consciency zien of die niet en wroegh

1,

WARNAR.

Jae z' , want ik en slae jou niet half genoegh ;
Maer ik zel 't straks verbeteren, of zeght, wat hebj'
[estolen?
LEKKER,
910

Waerachtigh niet 2, ik zweer 't .
WARNAR,

Waer hebj' 'et escholen?
'T manteltjen of.
LEKKER .

Ik heb zeker gien schult ;
Tast vry waer j e wilt.
WARNAR .

Waer is de broek mee evult ?
Wat steekt 'er in die zak ? 'k wed nou de rabout 3 zwicht .
LEKKER .

Je meught ze wel open doen, daer is niet in as een
[goutwicht 4 .
WARNAR .

Schud uit, hokkeltje 5 veur, en hokkeltje nae .
LEKKER .

'T is den Baesen zak 6 , daer ik om gelt mee gae.
WARNAR .

In a) de diessakken

*.

a) de ingevoegd naar de le uitgave .
1) beschuldigen : vandaar ons wroeging. 2) zie 88 . 3) zie 582 . 4) goudgewicht
(met goudschaaltjes, om de waarde van goudgeld to bepalen) . 5) hokje, hoekje.
6) constructie, ook in verschillende andere talen bekend, waarin de 3e nv .

1 e is geworden : de bans zijn zak, flees zijn zoon, die zijn kassier 919 .
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LEKKER .

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

Wie is jou Baes ?
LEKKER .

Jou toekomende zwaeger 1 ,
Die heb * ik web anderhalf jaer geweest zijn kassier .
WARNAR .
920

En as je gelt ontfangen zoudt, wat doe je dan bier?
LEKKER .

lk zou voort egaen hebben, hadd' jy me niet bejegent 2 ,
WARNAR .

Loop al jou best aen een galgh .
LEKKER .

Dat 's moitjes ezegent .
WARNAR .

Daer laet ik de Pot niet, ik gae en graef 3 hem weer op ;
Flux deur 4, zonder om to zien, of ik breek je de kop .
LEKKER .

Wel, ik gae immers deur, gaps 5 lijden hoe vloek 6 je ?
Nu zel ik dit zoetjens bangs a) sluipen, en kijken om
['t hoekj e.
Me dunkt veurzeeker dat de gierige bloedt
Hier een knoppeldoek 7 met gels begraeven hebben moet ;
Ken * ik ze vynen, by had van zijn leven geen snoors lot
a) zoetgens langes.
1) zie 651 . 2) ontmoeten, 1-Id . begegnen ; vervoegd met hebben en zin . 3) zie
452 . 4) weg ; zie 146, enz . 5 j zie 147 . 6) vloeken en razen . 7 ; knoopdoek. Vgl .
sehorteldoek 830 en De Jager, Wdb . tier Frequent, s) snootier, slechter .
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930 Get zakker willigen 1 daer bet by een hiele smoor-pot
Is die boorde vol 3 gelts zoo ben ik eredt .
Ik heb de kas een vier vijf hondert gulden ten afteren *
[ezet ;
Hier kon ik bet mee boeten 4 , 'k word' van vreughd'
[schier een zanger 5.
Get by gaet 'er mee deur 6 , by betrouwt ze bier niet
[langer .
Maer nu by ze thuis niet verzeekert houdt, denk ik
[evenwel,
Dat bij ze noch ergens al versteeken zel .
Ik zel hem op 't spoor volgen, zonder eenigh sammelen .
Hoe zel ik in grasduinen 8 gaen, raek ik daer after to
rammelen !

Derde Toonneel .
GEERTRUID, RITSERT .
GEERTRUID .

Maar Ritsert, wat boor ik, gy Warnars dochter verkracht ?
940 Wat is de jeught reukeloos ~`, dom en onbedacht
Wat loopt me* al perijkels die kinderen to vryen hebben s !
Zoo dit an den dagh komt, wat zel men to lyen hebben !
Verkrachten, verkrachten ! dat 's to ver buiten reen .
RITSERT .

Verkracht of niet verkracht, bet gink zoo vat been ;
Zy riep niets a) to 10 luid' tot haer vaer of haer buuren .
a) 1704 : niet, wat wel zal moeten gelezen worden .
1) Gods heilige wil. 2) doof,tot . 3) eig, ten boorde vol. 4) goedmaken . 5) 'k begin
van vreugde Izaast to zingers . Gi Vandoor . 7) staat voor el, elders, als dialeetiseh wal voor wel, maal voor meel. s) grasrike hoogten . Tegenwoordig
ontbreekt in en wordt grasduinen dus als infinitief opgevat . 9) Qm bet
collectief begrip is die (= inaien men, zie 86) meervoud . 10) zeer, vgl . onze
verbinding : niet to wel. Evenzoo vs . 949 .
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GEERTRUID .

Hoe quamt je in je zin ? hoe dorst j' 'et avontuuren ?
En docht je niet dat je jou brengen zoud' in groot
[verdriet?
RITSERT .

Het quam al anders by

1,

ziet dus is 't geschiet .

GEERTRUID .

Jae wel 't is to wonder, was ranken

2

dat 'er omgaen .

RITSERT .

950 Grietje Goossens

3

was de bruidt, daer zou ik veur mom
[gaen 4 :
'K had een Poolsche a) rok aen, een boogh, en een
[kooker vol schuss,
Een sabel op zy, een haeneveer op mijn muss :
'T lang hair boven t'zaemen gebonden, of ik bet op zoud'
[wennen 5,
Al hadd' ik de grijns aen mijn riem 6 , de droes mocht *
[me niet kennen .
Dus quam ik met mijn kammeraets uit de kroegh, die
['t moerjaens 7 hoofs hiet * ;
En terwijl dat we ons daer t'zaemen hadden gekliet*,
Was 'er een weldige s dronk omgegaen, 't quam 'er op
[geen kroes aen .
Somma s leek ik van buiten wilt, ik was van binnen
[noch wilder snoeshaen .
Dus gestelt, met het zelschap * ik na de bruiloft grog,
960 Daer binnen was 't mit poyen 7o to doen, of er Holland
[aen hin g ;
a; 1704 : poolscken .
1) het gebeurde anders (dan ge misschien meent\ 2 ) zie 82 . 3) Ook genoemd
vs . 702 . 4) als gemaskerde meespelen . 5) opwinden, omhoog draaien . (Leendertz) .
6, de mom aan den gordel in plaats van voor 't gezicht . 7 ) Moriaan, neger .
Zie Van Lennep en Ter Gouw Uithangteekens. 8) geweldig, machtig. 9) in
summa ; summa summarum ; kort en goed . 10) drinken ; vgl, vs . 799 .
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Zoo quam dat de tafels noch niet op waeren genomen 1.
Doen we nou zaegen, dat 'et noch to vroegh was om
[binnen to komen,
Zoo teegen * we weer mit mekaer op de bien *,
Om zoo lang de a) tijdt to verdrijven, en veering to
[bespien 2 ;
Het zelschap * ontging me, terwijl ik wit toef in een straetje,
Doe vijn * ik Klaertjen an de deur, ik gae en maek 3 een
[praetje .
Ik raek in huffs, we waeren al moerlijk * allien,
'T meisje was moy, ik hadd' 'et altijt wel molten zien .
De wijn was in 't hoofs, die men * wel half deed' ra,ezen,
970 'T was 'er van passen donkey, de mien scheen deur de
[glaezen .
Ik was noch onbekent, hoe 4 nau ze mijn * bekeek,
Doch * zagh ze wel dat ik glen bootsgezel leek .
Doen schoot me in mijn zin dat ik wel had voort hooren
[bringen,
Dat haer vaer haer gedreight hadd' den hals of to wringen,
Indien ze de deur op b) deed' nae dat by to bedd' waer
[gegaen .
Daerom zal ze eer sterven, eer geluit derven 5 slaen .
En of de vaer al s quam, die acht ik zoo veel as een
[kabouter-man :
Dit docht * ik in me zelven, en daer op ging ik to
[stouter an .
T stuk is niet moy, dat beken ik, maer ik heb't vulbracht .
GEERTRUID .

980 Hoe weet je dat ze zwaer

7

is?

RITSERT .

Maer ik heb naerstelijk acht
a) 1704 : den. b) open .
1) wegnenaen . 21 een buitenkansje to vinden (vgl . Ned. Wdb.) . 3) zie 262 .
4) hoe ook . 5) durven ; door invloed van 't enk, als 535, 990 . Voor den infinitief
zouden wij thins to invoegen of eer door din vervangen . s, vgl . ofschoon,

dat zijn beteekenis heeft gewijzigd van nict-voorwa, tot niet-redengevend .
7) zwanger, zwaar in 't bewegen.
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Van die tijdt of staedigh op haer geslaegen,
En gezien dat ze grover en grover worden *, daerom
moet ze draegen .
En ten zel niet veel daegen aen loopen, zoo ik raem,
Of zy moet kotnen to bevallen in de kraem 1 .
GEERTRUID .

Wat zel ik je zeggen ? ik schaam me dat je van me
zinc * eboren .
RITSERT.

Ik bidd' u moeder versteurt * u niet, want dat 's dock
[verlooren 2,
Maer indien by u dit feit zoo lelijken 3 stinkt,
Zoo doer zoo we! dat jy 't to rechten brinkt,
Consenteert dat ik ze trouw, en helpe ter eeren .
GEERTRUID .

99 0 Als wy een ander doen zellen gelijk we begeeren
Dat ons geschiede a), zoo waert wel recht .
Maer zulken hylik ; wat bet is al to slecht 4 .
Dat je een per! waert van een knecht, had ik gelooft
[te met 5,
Nou hebje jou to lelikken hoed op bet hooft ezet,
Dus, dus, to verhyliken * jou schoone goedt .
RITSERT .

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

Dat 's waer, men moet hem * altijt met een arger 7
troosten
Ghy hadd' Jannetjen Joosten we! gekregen tot u did,
a) 1704 : geschiedde .
1) in de kraam, eigenl . een plaatsbepaling. 2) toch vergeefsch, verloren
moeite . 3) vorm, die bij bijwoorden op -l~k vroeger gewoon was. 1) min,
vgl . vs . 235 . 5) vgl. 78 . 6) ergste . Ned. Wdb. III, bl . 481 . 7) jets ergers.
Vgl . voor 't rijm bl . XI op n .

8o
1000

Met twintigh duizent gulden ; 't is zeeker een hiel
Zuiverlijke 1 dochter, die altijt de kamer bout .
RITSERT .

'T is een quijlbab

2,
GEERTRUID .

Of Weintje wispeltuers .
RITSERT .

Dat 's een rechte stamerbout 3 .
GEERTRUID .

Zoo trouwen 4 , een stamerbout ; deinkt iens watten boel
Dat zy to verwachten heeft ; de moer zit noch op stoel :
As die komt to sterven, wat zel ze menigen duit zakken ~ .
RITSERT .

Zit ze noch op stoel 6, ze mach mit vreen uit kakken .
GEERTRUID .

1010

Ten is mit gien quakken 7 to raaken an de kost
Had ik jou daer gelaeten, 'k had je wel gelost,
Ik zegh, je waert niet veer verloren as zy jou gevong[den hadt .
0 die kan immers kallen
RITSERT .

Of z' 'er tangt * vol mongden 8 hadt .
GEERTRUID .

Al mee gien deegh * : wel wat dunkje van Meins ?
Alle rijkelui nichten s haer
1) net, ook eerlijk. 2) babbe, Fr . have __- kw)il. Maar qu)ilbabbe is ook een
kwjldoekje en ook een oude vrouw, die kwilt . 3) stamelaarster : dit bond ook
in Mnl . dronkenbout e . a. woorden . 4) zie vs . 757 . 5) in den zak steken,
erven . e) woordspeling met stoel(gang) . 7) grappen, flauwigheden verkoopen .

8) weer ecn geestigheid van Ritsert .

9)

nicht noemen .

gI
RITSERT .

Al

Die is zoo puriteins,
waer ze om die gezindtheidt uit Engelant geweeken .
GEERTRUID .

Dat verstae ik niet, hoe zegh je daer ? wat is ze ?
RITSERT .

Puursteeken 1 ;
Ay lieve, ik bidd' dat je me van gien malle luy en praet .
GEERTRUID,

Jae, 't magh 'er nou niet in helpen, het is al to laet
Maer zeght iens wat raet, hoe wy't mit jou Oom zullen
klaeren ?
Om hem to beweegen dat by de vrijster laet vaeren,
Nu de tijdt van 't hylik sluiten al is bestemt 2 :
Togo Hoe zel by willen consenteeren dat ghy ze overnemt?
RITSERT .

Wat ? dat doet by lichtlijk, zoo hem 't verstand niet
blind is .
GEERTRUID .

Hoe zoo?
RITSERT .

Vraegh je dat? om dat ze met kind is .
GEERTRUID .

Dat 's waer, waer zijn mijn zinnen ? 't hooft is mijn
ontstelt.
1) „puurstekezot" : j5uur is eig . zuiver en hetzelfde als bet grondwoord
van puritein ; stekezot, stekeblind ; vgl, stokdoof, stikdonker. 2) bepaald, Hd .

bestimmt.
P, C .

HoOFT's Warenar . ¢e druk .
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RITSERT .

Hij staet 'er ook mil gien kalver-liefd na, noch om het
[gels ;
Ay gaet'em slechts zoetjens an ~, by zal my niet een haer
[letten .
GEERTRUID .

Blijft by die by is 2 , en neem jy ien meit mil niet,
['k magh 't ien tegen 't aer zetten
En denken word' ik erfgenaem van zijn yzere * kilt,
Dat je daer haest zoo veel uit krijght, as je aan
['t hijliksgoed mist,
RITSERT .

Gae je binnen, ik volgh je ; 't waar geen tijt dal ik
[sliep wis .
LEKKER .
1030 Gans duizent popelency 3 , nu bin ik zoo rijk as 't water

[diep is .
Waer is nu grootebroek, granmarchand, snorkop 4 en
[de signeurs?
Kalevinken, kalevinken, al de premiers van de bears :
Q uamen ze in mijn presency, zy kregen de granjen 5 .
Puf 6 al de kleine koninkjens, ik bin de Koning van
{Spanjen,
Die met verlof niet eens op de heimelijkheit 7 gaet,
Of hij loost een graefschap of een marquizaet ;
Die zoo dikwils als by gaept, brokken gouts als boonen
[spiel 8 ;
En niet en snuit dan scepsters, en niet dan kroonen
[zwiet * .
Wel mach die Warnar zijn naem voeren, wat nar is dal
1 er mee aankomen . 2) dus vrjgezel . 3) Gods duivel aj5oplexie ((
beroerte) .
4) of snorker - opsnider. 5 de voile mast : T. en L.bode II, 277 . s) tusschenwerpsel, dat verachting uitdrukt . 7) vgl. Fr, secret . 8) sp)ien, spuwen ; vgi . spiegat .
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1040

Daer ging by de Pot dreumelen

onder een steiger in
[de nieuwe stadt,
En stong * dus veer in 't water, mit koussen, mit
[schoenen :
Mit * by zien hielen lichte a), (ik her* achter 1) z'is vol
[ouwe dubbeloenen 3 :
Gans zakkerlijsjes 4 , dit is bij gort 5 een streek ;
'K moet me was uit de weegh houwen, of by 'er weer
[nae keek .
1

Vierde Toonneel .
WARNAR .

1050

Och had ik het weer, en waer slechs esturven dan .
Wat komt my over, ik bin ien bedurven 6 man .
Hout den dief, hout den dief : was dief? 'k weet niet,
[hij is al deur.
Zijn mijn oogen ook gestoolen denk ik 2 hoe heb ik 't ;
[gae ik after * of veur?
1k weet het waerachtig niet, ontstelt b) zijn de pijpen 7 .
Zegh * jy 't mijn iens goeluy, keunj'et beter begrijpen?
Heeft er niemant de dief ezien ? niemant niet ? niemant
[niet?
Of by gaet, of by staet, of by loops, of by vliet,
1k zel hem nae schrij ven in alle langden .
Vroome s burgers, ik bidd'et je mit gevouwe hangden,
Vroome burgers stae * by, helps mijn op deze c) tocht,
Dat ik de d) schelm magh vangen die mijn om hals
[bet ebrocht .
Dit 's 't eerst mijn c) leven dat ik zoo schendigh s
[bedroogen waer .

a) 1704 : liehtte . b) ontstelt. e) de~en . d) den . e) van min.
1) wegstoj5j3en bij de molenwerf vs. 1144 bij de Heiligeweghs poort, vs .
1260 „Nieuwe stadt" : de laatste uitbreiding had plaats in 1612 (Ter Gouw,
Amstelodamiana) . Den spaarpot buitenshuis verbergen deed men in de 17e
eeuw meer. Steiger is hier een begin van een bruggetje, om water to kunnen ophalen, zie vs. 12 . 2) Vgl . 75, 571, er achter aan. 31 Spaansch doblon,
dubbele Spaansche dukaat, ook hier in de 16e en 17e eeuw gangbaar .
4) zie 728 . 5) zie 573 . 6) to gronde gericht. ~) 'us geheel in de war : pijpen
is hetzelfde als in : „naar de pijpen dansen" . 8) braaf. 9) zie 630 .
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Wat zegh je ? ik ziet an jou news wel, jy Dint gien
[logenaer .
Weet je waer by eloopen is? ay! maekt 'et mijn bloot,
io6o Ik zel dan maeken dat mijn toekomende a) zwager 1
[jou op zijn bruiloft foot .
'T is nou ien kleintje 2 , wilt 'er mijn in gerieven .
Wat grinnikje ? under jou luy is al mee verschiet 3 van
[dieven .
Ay betast mekaer daer iens, komt me zoo veul to baet .
Is 'er niemant die ze heeft ? och ik word desperaet ;
Want den armen raekt zwaerlijk ten hemel binnen ~ .
Jae we!, verlies ik het Belt, ik verlies mijn zinnen .
Wat zel ik beginners ? 't hoofs is mijn op het wilt,
Al mijn move dubbeloenen allemaal t'evens 5 espilt?
Mijn hers dat trilt as ien Joffers honkje .
1070 Heeft 'er niemant was graft*waeters ? ay schenk me
[ien dronkje .
Magh 'er van niemant was of? och dit is to onheus .
Houdt me ten minsten was eeks veur mijn news ;
Wangt ik zou wel kooken *, ik bender zoo quax s an .
Heeft 'er niemant provisy ? ien pijpjen tabacx dan,
Of ik schey 'er stracx van 7 ik kan 't dus niet lang harden .
Ziet daer, ik scheur schier mijn reuzel an flarden .
Foei, noit en benarde 8 my zulken schavuit .
Ik mocht wel leggen spaeren jaer in jaer uit,
En dekken de tafel daer de Pot dan onger lagh,
io8o As lk zoo lang evast had dat ik zwart van hunger zagh
Nu denk ik ien jonger magh zitten speulen de gill 9
Mit de move dubbeloenen 10 : en noemen me vilt 11,
Hondt, gierigert, vrek, terwijl by hem verblyen gaet .
Wat zeghj' 'er of *, goe luy ? dunks je dat 'et to !yen
[staet?
Om ien hair 12 zoud' ik wel uit mijn vel springen van spijt .
a) 1704 :1oekomenden.
zie 651 . Z i kleinigheid . 3) verschot. 4) komisehe toespeling op Luc.
XVIII : 25 . 5 to geljk. e) flauw, mizselik . 7) val van me zelven . 8) benauwen ;
fog in 't verl, dw . overgebleven . 9f verkwister . 10) Dubloen, letterlijk dubbelje, maar hier van een Spaanschen dukaat ; ook in ons land gangbaar .
11) zie vs . 7 . 12 kleinigheid . Vgl . ik geloof er geen hair van .
1
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Vij fde Toonneel .
RITSERT, WARNAR .
RITSERT .

Wat redjement 1 is daer veur de deur ; wie left 'r dus
[en krijt 1 ?
Hier moet een otter in 't bolwerk 3, of een baers to
[gallen ' wezen .
'T is Warnar, (bier hebje 't) zijn dochter zal bevallen
[wezen ;
Hoe zal ik bet in dezen best stellen aen ?
logo Zel ik vertrekken ? of blijven, of by hem gaen ?
Wat zou 't passen dat ik hem bier liet staen karmen,
'T groote woordt moet 'er uit .
WARNAR .

Wie a) heb ik daer ?
RITSERT .

My och armen
WARNAR.

Och armen s magh ik zeggen .
RITSERT.

En wilt niet schromen .
`'WARNAR .

Och wat is mijn * ien zwaerigheit over eknmen I
Op aerden is niemant mijns gelijk in ellendt ~ .
RITSERT .

Hebt goe moot .
al 1704 : wien .
1) beweging. Zie 593 . l) zie 553 . 3) bier fig. Zie de Panth . uitg. van Vondels
Hekeldic11en . 4 „een baars gallen" is lett . hem v . d . gal ontdoen, fig . een
moeilijk werk verrichten . Wed. Wdb . 5) Voor Warnar aardig gekozen woordspeling (ter vertaling van Ego sum miser ; met oclz arme, n,)
helaas, in 't
votige vs . 6) In 't Oudfriesch (en Duitsch) ook zonder e .
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WARNAR .

Och hoe zou ik ?
RITSERT.

Ik heb 't gedaen, ik ken

1

't .

WARNAR .

Wat zeg j e daer ?
RITSERT .

De waerheit .
WARNAR .

1100

Vryer 2 , wat gaet j e an?
Ik heb jou vaer zaliger ekent, dat was een angder man .
Waer heb ik 't an je verdient? hoe quam 't in jou
[gedachten,
Dat je mijn woud bederven 3 mit al mijn geslachten 4 ?
RITSERT .

'K was 'r toe gedrongen, het heeft zoo willen zijn .
WARNAR .

Toe edrongen ? dat 's proper, ghy geeft 'et een move
[schijn .
'T en deugh 5 niet .
RITSERT .

Ik beken 't, 'k heb groffelijk misdreven,
En bidd' jou, neemt bet dus euvel niet, maer wilt bet
my vergeven .
WARNAR .

Foei jou', dat je zoo nae de mijnen

6

zoudt staen 1

1' bekennen, erkennen . 2) In dit misverstand aardig gekozen woord . 3) in 't
verderf storten . 4 ; nageslacht . 5) thans deugt, evenals gun', durft ; werkw . met
opgeschoven yen . tij d . 6~ vgl . 1064, 1068, 1082 .
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RITSERT .

Ik heb bet uit een dronkenschap en uit liefden gedaen,
'T is mijn hertelijk lees, 'k bid je wil 't in 't goe slaen .
WARNAR.

1110

Zoo trouwen 1 ? as de vrijsters nae de bruiloft toe gaen,
Meugh je dan komen strijken henr kettingen of, of
[neemen jou keur
Van haer gouwe brazeletten, in * gaen 'er mee deur 2?
En is 't dat de Schout gewaer wordt de vonken knap 3,
Zeggen 't is uit liefden eschiet en uit dronkenschap Z
Moy gepraet, daer hadj' 'et ; kostelijk bescheit ;
'K heb er gien zin in (zeit Ouchert) 4 't is een schandelijk
[feit,
Ghy meught wel gelooven dat datniemandt beklij yen 5 does .
RITSERT .

'T is nu zoo veer gekomen dat bet is als 't blij ven moet,
'T versteuren * en helps niet, dus, zet u a) hers to vreen .
WARNAR .

Zoo 't blijven moet ? by gets daer toe zegh ik neen,
Jy zelt ze mijn * weer geeven, of ik draei je de kraegh 7 om .
RITSERT.
1120

Wat wil je van mijn hebben ? jou dochters maeghdom 8 ?
Hoe zoud' ik je daer aen helpen, 't is immers to laet .
WARNAR .

Laet mijn dochter mijn dochter wezen, dit is een snoo daet ;
Gy meugh * je wel schamen 9 voor de menschen to toonen .
a) 1704 : uw .
1 ) zie 1003 . 2) zie 146 . 3) vlug, netjes ; lout ruikt . 4) een Friesche naam,
misschien van een Amsterdammer van hun kennis . 5) gedijen, voorspoedig
zjn. s) get, gut voor God, ook 771 . Vgl . gossie, guns, bigo (de) ; vgl . Gr.
bigot. 7) teals : nog in Vlaanderen. Vgl . ons „een stuk in de kraag" . 8) maagdelijkheid ; er is een d uitgelaten. 9) in to voegen je, dat in dgl . zinnen
vroeger kon wegblijven .
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RITSERT.

Ik hebb'er berouw af, ay wilt 'et verschoonen,
Ik zel 't wear in de rechte 1 brengen zoo veal als ik kan .
WARNAR .

Willens quart doen, en dan om vergifnis bidden? ik hou
['er niet van .
Jy zoud' ze gelaeten hebben, zo jy ze vongt, en gedocht
[dat hat zoo niet zijn zou .
RITSERT .

Om dat ik dat niet en dee, is 't teen 2 dat ik ze veur
[de mijn hou .
WARNAR .

Veur de jou ? daer ze my toekomt, je meught de moort 3.
RITSERT .
T 130

Niet tegen uwen dank 4, maer my dunkt dat 'et zoo
[behoort .
Dat ze veur niemand aers as veur mijn * is, ken je
[zelven * verstaen wel .
WARNAR .

Veur niemant aers as veur jou 1 hoe of hat hier gaen zel ?
Gans 5 elementen geef j' et niet wear?
RITSERT .

Wat ?
WARNAR .

Ik ty * nae de Schout .
RITSERT .

Wat ding zou ik je wear geven ?
1) to recht, 988 to rechten. 2) redelijk, joist. 3) je meught den dood hebben I
vgl . 20. 1) wil, zin . Vgl . uws ondanks. 5) zie vs . 147 .
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WARNAR.

De Pot mit bet gout ;
Of ik zel terstont de diefleiders om je zennen .
RITSERT .

Ik weet van Pot noch 't gout .
WARNAR.

Jij hebt hier stracx staen bekennen,
En wil j' et nou an de pley 1 hebben onderzocht ?
RITSERT .

Ik bekent van een Pot? ik en hebt niet gedocht *
'k Weet 'er met 2 of to zeggen, al waer ik geketent fel .
WARNAR .
1140 Niet of to zeggen? al recht J , jou ouwe schoenen die

[wetent wel .
RITSERT .

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

Vaerj' er nou weer uit? dit 's een quae praktijk
Het zou mijn * niet jammeren al* gaf jou de beul een kerf.
RITSERT .

Ik een Pot, waer van daen ?
WARNAR .

Van ginder by 't meulewerf 4 ,
Onder de steiger 5 van daen, jy houtje zoo slegh 6 ,
En begint nou to vragen nae de bekende wegh ;
Maer hoor bier, geef ze mijn weer, en maekt * gien mallen,
Ik zel liever ien die! van mijn gerechtigheit 7 laeten vallen,
En maeken 't mit je of, en melden je niet .
1i palei, fig . ~/nbank . 2) Zie 204, 3) vgl . Eng. all right. 4, een onbebouwde
ruimte bij den molen . 5) Vgl. 1040 . 6, slecht, onnoozel . 7) recht.
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RITSERT .
1150 Hoe

heb

ik bet mit je Warnar? dat je me veur een
[dief anziet .
Bin je al wel by jou zinnen ? o dit is to smalik .
WARNAR .

Jy hebt bet zeif bekent .
RITSERT .
Wij verstaen mekaer qualik .
WARNAR .
'K houw mijn an jou eigen confessy, 'k heb aers gien
verstandt. 1
RITSERT .
Ik miende dat ik om wat anders van u aen was gerandt 2 ,
En dacht dat ghy vernomen had eenige zaeken,
Die u en mijn beide ten hooghste raeken .
Daer sprak ik jou gaeren af, had jy 't an de tijdt* .
WARNAR .
Zeght me de rechte waerheit of jy de dief niet en zijt

r

RITSERT .
Neen ik trouwen 3.
WARNAR.
Wie dan ?
RITSERT .
ik en kan 't niet verklaeren .
WARNAR.
i i6o En zoo jy 't to weten komt, zel je 'et mijn openbaren ?
1 ) Van verstaan = begrijpen in het vorige vs . 2j eig. van aanrennen gevormd .
3) Zie op vs . 330.

9'
RITSERT .

Van harten gaeren, dies u daer niet in quelt

1.

WARNAR .

En dat zongder eenige korting van berrighgelt

2?

RITSERT .

Zonder berrighgelt, op genot

3

en wil ik niet dringen .

WARNAR .

En zonder vryigheit voor de a) dief to bedingen ?
RITSERT .

Zonger dat, 'as j' em vynt'k, vat hem vry by de kop .
WARNAR .

Beloof je me dat by eede ?
RITSERT .

Ja .
WARNAR .

Steekje vinger op .
RITSERT .

Al ree man .
WARNAR .

'T is wel, wat hebje nou to zeggen ?
RITSERT .

Jy hebt mijn vader wel gekent, gis ik, Dirk in de drie
dreggen,
Die een man van de oude wet 4 was, effen 5 en goedt .
a) 1704 ;den .
1) zie 270 . Z) berggeld. 3) voordeel. Ned. Wdb.
wet = zede . 5) eenvoudig.

4)

vgl . ons ouderwets(ch) ;
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WARNAR .
1170

Zoud' ik niet? wy zijn in een buert op evoedt .
Doe by dusken 1 jongen was, droegh by al kammelotte 2
[aepsrokken 3.
RITSERT .

En mijn moeder Geertruid?
WARNAR .

Die is van 't geslacht van de gaeps-stokken 4.
'T was zukken zuinigen 5 wijfjen a), zy bakte boekede[koeken s b) mit smeer,
Mit schijfjens c) van koolstruiken, in de stee van appelen
[en krenten .
Waer ze een 25 gulden by mekaer had, terstont 'er
[mee op renten ;
Zoo maekt men de groote kluwes * ; dat sparen dat wint 7 .
RITSERT .

Van deze twee goeluiden bin ik een eenigh kint ;
Zoo datje voor mijn staet niet behoeft to vrezen .
WARNAR .
IIso

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

Jy hebt een dochter .
a) 1517 wifgen . b) 1704 : boekendekoeken . c) 1617 sckzj(gens .
1) zie 542 . 2) Voor de beteek . zie Van Dale op kemelskaren ; voor de afleid .
Dr. Kluyver in de Verslagen en Mededeel, der Kon. Ac . v . W, afd. Left. 1899,
bl . 271 en vlgg. 3) nauwsluitende rokken net korte panden spottend bij het korte
rokje van kermisapen vergeleken . 1 zie vs . 1324 . 5) zie 1396 . 6) boekweitenkoeken van boeket, toonloos voor boekweit . 7) wint en windt nl . de kluwens} .
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WARNAR .

Ja, 't is noch een jonge meit,
Ik heb ze van daegh jou Rijk-oom ten hylik toe ezeit,
T'aevont * is de tijdt bestemt 1 dat me * met de vrienden
[raet sluit 2 ,
RITSERT .

Dit quam ik je nou zeggen, mijn Noom * scheit 'er uit .
WARNAR .

Dat hem byget Sint Felten

3

schen, wel mocht ik 'er
vanne * schromen
Nu uytscheyen, nu uytscheyen, 'k heb 't geluk 4 al
[annenomen .
RITSERT .

Hebt dock * paciency tot dat ik zijn reden ontbloot

5.

WARNAR.

'T huffs is schoon emaekt, al de naeste vrienden enoot .
Door hem komt mijn geit verloren, en al mijn druk toe .
RITSERT .
1 190

Hoor, ik breng je goe tyding ; zeght daer slae geluk toe 6 .
WARNAR .

Daer slae geluk toe .
RITSERT .

Amen, den heer die geeft
Ziet Warnar die een lelijk stuk aengerecht heeft,

7.

]) zie 1019 . 2) beraden, vergaderen, „vergaren" 417 . 3) St. Valentijn, om
den kiank genomen voor de vallende ziekte ; zoo is Reinout de patroon der
doorbrengers (rein uit) geworden, enz . Vgl . Rebekke, 1388 en op vs . 1185 .
4) de gelukwenschen. 5) blootleggen ; 6) „Dit zegt men, wanneer men wenscht,
dat jets gelukke" . (Weilands Wdb . 1810) . 7 ) De Heer geve het !
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En 1 voelt hem * in zijn gemoet daer van overtuigen,
Is 't reen 2 dat om genade bid 3, en hem schik tot buigen .
Daerom is op jou mijn hertgrondelijke bee,
Dat je mijn * vergeven wilt, 't geen dat ik misdee
Tegen u, en u a) dochter, niet uit vileinige 4 boosheit,
Maer uit een heete min en dronken reukeloosheit * ;
Ik zel ze to wijf nemen, indien jy 't begeert
1200 Want ik moet bet belyen, ik heb haer onteert,
En z' is rechtevoort * op 't uiterste zwanger .
WARNAR .

Och wat komt mijn al over, waer toe ledf ik noch langer?
Och 't is to veel, 't is to veel .
RITSERT .

Hoe schrey jy dus luidt ?
Jy zelt zoo ranch 5 Bestevaer * wezen as uw b) dochter
[de bruidt .
WARNAR.

Op niemant en was de fortuin oit grover gram .
RITSERT .

Hierom was mijn Oom wel to vreen dat ik ze overnam }
Gaet vry in huffs bezien of 't niet is als ik jou heb ezeit .
WARNAR.

Noit ongeluk allien, noit leidt s zonger leidt
De voorspoet schijnt allemael van me to wijken .
RITSERT .
1210 Jy zult het zoo bevinden .
a) 1704 : uwe . 6) 1617 . u .
1) En trok vroeger gaarne het werkw . naar zich toe . Tegenwoordig is dit
alleen in gebrekkig Ned . ; zie mijn Synt Oef.2, 153 .2) zie 1128 . 3 De onderwerpszin van bidde heeft door de vooraanplaatsing het werkw . is in den
hoofdzin naar voren gebracht . 4 ) laag, genaeen, Fr. vilain . 5) Naar analogie
van andere b ijw . is hier later de clz weggelaten . s) leed.
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WARNAR .

Ik moet het bekijken .
Och hoe bin ik ? och hoe, och hoe is mijn hers bezwaert !
RITSERT .

Ik zel je volgen, 'k magh toeven tot dat by was bedaerdt,
En hem alles verklaert de meit die by heeft in dienste ;
De zaek is dunks me nu op 't ongezienste 1 .
'T zal 'r voortaen op beteren, maer was stae ik hier stil ?
Best ga ik een straetjen om, en keer als ik wil .

VIJFDE BEDRIJF .
Eerste Toonneel .
LEKKER, RITSERT .
LEKKER .

1220

Gien Kenning a) mijns gelijk, 't zy Turk of Karsten 2 .
Jae wel an deze blijtschap eet ik mijn buik to barsten .
Een smoor-pot 3 vol dubbeloenen 4 : o de groote gek,
'K wed byget dat ik ze onger gien steiger s en stek 6 ;
Zoo moet 'er mit den vrek worden om esprongen .
RITSERT .

Zie ik daer ongze b) Lekker niet ? jae, 't is de jongen,
'T is drie uuren geleen dat by quam in de Lybry ',
En by zel nosh niet t'huis geweest zijn, sins by scheide c)
[van my .
LEKKER .

Zoo hoort men hem deur to strijken

8,

die ouwe d)
molijk 9 .

a) Coning. b) 1704 : ongzen . c) scheidde. d) dien ouwen .
1) op 't lee1ikst, ergst . zie Panth .-uitg . van Lucifer . 2) kersten, christen .
3) zie 930. 4 ) zie 1042 . 5) zie 1040, 1260 . s; steken ; zie 805 . 7) zie op vs .
844 . 3) bedriegen . 9) vogelverschrikker ; eig. een afgodsbeeld van Moloch .
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RITSERT .

Lekker gaet * bier, hoe staet bet aenzicht dus vrolijk ?
LEKKER,

Gans lij den 1 , ' t is Ritsert, waer laet ik de a) buit?
RITSERT .

Heb j e gien sch aemt in j e lij f ?
LEKKER,

Hoe zoo?
RITSERT .

Vraegh je dat, je guit 1 ?
LEKKER,

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

1230

Wat stae je en preutelt 2 ?
Waer heb je zoo lang eweest?
LEKKER .

Men left en neutelt 3
Mit bet gelt, om deze zetting 4 , ' t is zeeker gien gemak

5

RITSERT .

Heb j' et ontfangen ?
a) den .
1) schelna ; zie vs . 221 . 2) Vgl . 88 en 773 . 3) treuzelen. In dezen samengetrokken zin, evenals in 't vorige vs ., noemt bet eerste ww. de houding,
waarin de handeling van bet tweede verricht wordt . 4, vaststelling van den
koers der munten . 5) Dit kunnen wij 300 jaar later ons goed voorstellen .
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LEKKER .

Wat zeg ik best? was 't in ien zak,
Ik liet bet bier zoetjens glyen tusschen twie * stoepen
Maer dat 1 de Pot brak, zij zou to luy 2 roepen .
Dus moot ik 't zien hoe ik 't hem best s angders
[ontlegh 4 .
RITSERT .

Wel bengel, zydy 5 doof geworden ? boor je niet wat
[ik zegh ?
LEKKER .

Het gelt ? jae wel, jae jae, ik heb 't ontfangen
Maer by deder mijn zoo veul kleuter-pelts 6 by langen,
Dat de propre som to draegen valt Kiel zwaer .
RITSERT .
1240 Zwiet * je daerom zoo?
LEKKER .

Wat zeg je van de wisselaer ?
Maer 't zei wel ien rein to pas komen, dat wil ik hem
[zweeren .
RITSERT .

Laet dan zien, wat heb je jou al an laeten smeeren .
Waer is de specificacy ?
LEKKER .

Ik heb ze in mijn taflet 7.
RITSERT .

Laet lezen .
LEKKER.

Zoo ras as ik t'huis kom, zel ik ze stellen in 't net .
1 ) Vgl. voor de voorwaardelijke bet . 680 . 2) luide. 3) bet best ; vgl . eerst
vs . 16. 4) aJkandig kouden . 5) zit g . 6) kleingeld . 7 ) Fr . tablette(s), zakboekje .
' Warenar. 4e druk .

P . C . HOOFT S
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RITSERT .
Ik heb elders to doen, toont ze me ; waer toe dit
[getrantel 1?
LEKKER .
Het taflet is uit mijn zak .
RITSERT .
Wat futzelje mit de mantel?
LEKKER .
Niet mit alien, ik heb zukken j eukt in me zy .
RITSERT .
Ik wedder bestaitjens z schuilen of ander snoepery .
De mantel op, men momt 'er niet .
LEKKER .
Get Ritsert, kon j' 'et heelen,
1250 Ik zou je de helft van 't profijt mee deelen,
Jy meught al de waerden 4 betalen van de eerst tot
[de lest,
En wezen nosh ien wijl ien goedt knecht op de rest .
'K heb ien avontuurtjen ehadt dat to bijster nae mijn
[zin is .
RITSERT .
Je hebt ien doosjen evonden
ik)j daer
ienenjuweeltjen,
'k (denk
mien ien
ou wetj
6 in is .
LEKKER .
Ik zeg 'er ien jouwetje * teugen, 't is niet qualijk ejout 7 .
1) gedrentel, vgl . 695 ; met assimilatie en dissimilatie dezelfde frequentatief-formatie ; in 't Duitsch ook verschillende vormen . 2) pasteitjes . 3) zich
maskeren ; vgl . 950 . 4) vgl . 847 . 5) zie 949 .6) nietswaardig, bespottelik Binge je .
7) jubelen, juichen .= Mhd . juwen Ned. Wdb, op jouw `III).
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RITSERT .

Je hebt ien glaesjen by 't Boshuis i geraept
LEKKER .

Zegt ien Pot mit gout,
Zoo vol dubbeloenen a ) as ik pas west to draegen .
RITSERT .

Ik verschiet, gaps lijden, hier komt het varken under
[zijn maegen .
Waer heb j' et van daen ehaelt? 't is zijn leven niet
[ehoort .
LEKKER .
1 260

Ginder ongder ien steiger, by de heiligeweghs poort 3,
Daer lagh bet wel dus diep in de modder eweeken .
RITSERT .

Jy deughniet daer hebj' 'et ongze Warnarbuur zien
[steeken ~,
Die mijn toekomende schoonvader is .
LEKKER .

Wat zegje, is hij?
RITSERT .

Mijn toekomende schoonvaer .
LEKKER .

Dat komt zuiverlik by
'K wil me laeten hangen verstae ik me die zaeken,
Wel, jy en je Noom' wilje cotnpagny maeken?
a) 1617 dobbeloenen . Zie vs . 1042 .

5;

i) Bus- of Wapenhuis der 0. I . C ., waarbij kroegen waren . 2) ~akken,
vroeger meer gebruikelijk, zelfs bij abstracts woorden, b .v. vreugde . 3) Zie
1040. Deze poort was toen tegenover den Heiligewegsburgwal, een grachtje,
dat later in het Koningsplein is veranderd (Ter Gouw). 4) zie 805 . 5) zie 948 .

I00
RITSERT,

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

Wil je elk wat toeleggen, en reeden t'zaemen in 1 ,
Gelijk de kleine kometjes 2 op de groote vaerten?
1270 Ay zeg me dock* iens, hoe v~rdiel je de paerten ?
Ik bin om to lieren tot uwent besteet.
RITSERT .

'T en is niet quaet, dat men van alles weet .
Maer 't is niet goed hem alles t'onderwinden 3 .
LEKKER .

Dit staet me to zelzaem veur, ik ken 't slot 4 niet
[vinden .
Jy de bruigom mit 5 Klaertjen, wie 6 droes zou dat raen ?
RITSERT .

'T is zoo ik je zeg, Rijk-oom heeft ze of estaen,
Door dien dat ze zwaer by 7 my gaet, om mijnent willen .
LEKKER .

Gans lijden, men geeft groot gelt veur deze nuwe * brillen 8,
Maer ik gaf 'er mijn leste gelt wel veur, wist ik 'er ien,
1280 Daer a) ik in de luy haer * boezem of dear heur
[lenden kon zien ;
'K zouw 'er mijri lijf nae zetten, gelijk de wayluy ° op
[het wilt loeren,
'En zien van stukje tot beetje wat ze in heur schilt voeren .
a) 1704 Daermee.

1) in gereedheid brengen, uitrusten . 2) koopmannejes ; vgl . 643 en ons
koonaenjj. 3) rich mengen in : Zie bijv . Sc1i nheiligh : Moeyt men hem met
anderlui saken : 't is een beschikal, bemoeyal, onderwinds veel . 4) zie 307 .
~) vgl . : „goede vrienden met iemand" . s) schijnbaar bijvoeglijk gebruikt : vgl .
ons wit duivel (zelfst .) en wat duivel (bijv .) . 7) zwanger door . 3) De pas uitgevonden verrekijkers . 9) jagers, vgl . Hd . weidmann, weidtasche, Gron . jaclrtweide (ook bij Pieardt, Drentlie p . 729), enz .

I0I
RITSERT .

Jy meught jou mongt wel snoeren, deinkt iens wat het lijkt,
Van ien jongen as jy 1, die maer ierst in de werelt
[komt en kij kt 2
Ik wed 3 er niet veel luiden vermaekt met jou klap zin .
LEKKER .

Ho, ho, zijn mongt to snoeren dat heeft lijdigh 4 veul
[snaps in .
Men vint ze die haer niet en verstaen op dat stik *,
Die wel de helft to langer 5 school gegaen hebben as ik ;
Ien benaude tong is zoo bitter as bakelaer s .
RITSERT .
1290

J ongen gae je zoo voort, ghy wort ien aerts kakelaer,
En dient bet 7 ien maekelaer, as ien koopman bynae .
LEKKER .

Neen zeeker, 't praeten komt de koopluy ook al to stae 8,
Om to verkleinen haer schae, en haer winst breed
[uit to meten .
RITSERT .

Je diende somtijts wel wat op de huit esmeten ~,
Of ien wijltje beschuit to eten op de Spaansche galey .
Kom, gaet mit me nae * Warnars 10 toe .
LEKKER .

Nae Warnars toe? ey,
Wat zel dat dock * beduyen ? ik heb 't rains 11 evongen ~` .
RITSERT .

Vijnen * is steelen : vat brabbelt me deuze jongen !
1) Synt . Oeff no . 159 . 2) komt kijken . j) Na ho~en, willen en wedden is
dal dikwijls weggebleven . 4) seer (Weiland) . 5) verwarring van to meet, to
eerder, des to beter, met de helft to klein, to lang, of met de helfte langer.
b) alliteratie, bacca lauri, laurierbes, 7) zie 93 ; zijt meet of beter op je plaats
bij een makelaar dan bij een jongen koopman . s) stade . 9) zie 572 . 10) zie
459, 847, 11) eerlijk, zie vs. 1457 en Hekeldichten Panth .-uitg.
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LEKKER .

1300

Jae, nou je de dochter hebben zelt ; maer stelt je iens
[in mijn graet 1 ,
Turn casus rnutatur 2 , ' k wed j' 'et dan anders verstaet,
Indien dat je gaet in jou consciency .
RITSERT .

Gaet mee zeg ik, en maekt * me van zulk gien menty 3 .
Tweede Toonneel
REYM .

1310

Nu ken * ik 'er deurzien, deur al 't bezwaer,
Al komt 'er ien kijnt *, 't heeft ien rijke Vaer,
'T magh nou gien quaet, gaps eeleweeken 4 :
Maer wat hebben wy in ien benautheit esteeken ~` .
Nu by van haer to trouwen heeft gegeven zijn woort,
Hoe willen wy schranssen, gaet dit hylik slegh * voort,
Ik krijgh uit den hoop ook mogelijk ien vryer dan .
0 't zel ien dubbelde 5 feest zijn, bruiloft en kyerman 6.
Al de zuinige luy zellen * ons dit a) nae doen wel knap .
'T komt profijtelijk uit, men slaet twee vliegen mit
[ien lap 7 .
Get as ik 'er om denk, ik wod ik al an 't pijpen 8 was .
' T is to veul op ien dagh, kandiel 9 en ypen •kras .
Ik wod' men mes al to slij pen was, zoo verzuimden
[ik niet .
Op edaen b) werk is goed rusten, zoo was mijn tuigjen 10
[net
i* .

a) 1 e uitg. dit ontbr. b) daen.
1) lasts, Lat. gradus . 2) Dan verandert het geval. 3) gewag. Zie 489 .
4) Zie 659 . 5) Vgl . Du . doppelt : beide waarschijnlijk door verwarring met yen .
dw . 6) eig . kindermand, kinderbed, d . i . kraambed (Mnl. Wdb) en her in de
beteekenis van „onthaal bij de geboorte" . 7) in een klap . Zie Mnl. Wdb .
i . v. „lasscen", aanm . 8) drunken. Mogelijk heeft dit woord wel invloed
gehad op de beteekenis van pimpelen. 9) kandeel was op de kraamvisite,
hzi5 okras als bruiloftsdrank gebruikelijk . Zie Van Dale . 10) sleutelbos, mes,
scheede, tasch, schaar hangende aan den gordel of onderriem .
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Mijn tangden wat'ren 1 zoo, ik kan nau teuven * laeter,
Ik win nou vijf gulden 's jaers, en ien paer nuwe klompen
[tot men deuvekaeter 2 ,
En krijgh ien schrikkenburger 3 tot men kermis maer,
1320 En ien Engelse vijf 4 tot men nuwe jaer
Nu voortaen zoo win ik wel al de preutel J 's weeks .
En wat zel ik een bruiloftsstuk krijgen, ten minsten
[ien zulv're * sleutelreeks,
Met ongerriem, mes en schie * : maer wat gae ik
[drae!en,
Ik zoud' Giertje gaepstocx as mans moer in den
[arbeit 6 haelen,
Die hoort 'er voor al to wezen, jae ze zeper 7 we! .
De deur is toe ; waer vijn ik hier de be!?
Maer befit a) wat, bier hangt ien ring daer me* mee klopt .

Derde Toonneel .
GEERTRUID, REYM
GEERTRUID .

Hola daer, dat j' 'et huffs niet van zijn stee klopt .
Wat kloppen is dat ? o klopt s dock * mit bescheit .
REYM .

1330 Goen dagh,
GEERTRUID .

Begeer je jet?
a) bayt.
7 ) Zie op vs . 124 . 2) geschenk op Kerstmis, eigenlijk bestaande in cen
tarwebrood . 3) Saksische count van vier stuivers . 4) halve Eng . shilling.
5) bet heele boeltje . s) bevalling. 7 ) zeker, evenals safer naast sakker uit Lat.
lacer, heilig . 8) Het w .w . wordt nog gebruikt in den zin van tikken op een
kamerdeur .
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REYM .

Jae, ik bin hier by Warnars 1 meit ;
Jy weet van de zaek we!, jy moet je wat spoeijen
De schuit wil nae de volewijk 2 , je zoud komen helpers
[roeien 3 .
Kijk je bint mans moer, zouj' er niet in worden ekent?
GEERTRUID .

Warnarbuur doet wel dat by om me zent .
REYM .

Dat loof * ik we!, wy zouwen 't zonger jou niet keunen
[maeken .
GEERTRUID .

Ik zet mijn huik 4 op en gae mee, wannier * het ze
begonnen 5 to kraeken
Zy het wel uit egaen de maenden haeres tals ?

s?

REYM .

Och zy kreegh van angst den arbeid 7 op den hals,
Doe haer vaer huinuchtent zei, dat by ze an Rijkert
[besteet 8 hadt .
1340 Och dat verhoolen kijnt draegen dat weet wat :
'K zoud 't mijn a) vyanden niet toe wenschen, zoo bin
[ik 'er veur bevreest .
GEERTRUID .

Is er de vroemoer * al?
a) 1 e uitg . soul min .
1) zie 1296 . Z) eig . Vogelwijk, het galgeveld, een woeste streek aan de
overzijde van het IJ, waar men to Amsterdam de kleine kinderen vandaan
haalde . j) Zie Ned. Wdb . XIII, 685) 4 ) kap (-mantel) . Vgl . vs. 92 .5) tegenw .
ook is beginners. 6) zie Ned. Wdb. VIII, 72 . 7) barensnood . 8) ten huwelijk
geven . Ook b .v. bij Vondel . (Weilands Wdb .) .
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REYM .

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

Maer hoe zoudt

2

men 't bedenken I
REYM .

Maer je zeun heeft niet qualijk evist .
GEERTRUID .

Mach dat slegh * waer wezen .
REYM .

1

Heer 't is zukken dochter, en 't zel jou zukken snaer 3 wezen,
Ze kan alle ding verbet'ren, wat 'er in huffs geschiet .
350 ik heb ze op mijn arm edragen, en an me hangt eliet *,
Dat het dusschen 4 kleuter was : ik zai je niet vats spreeken,
'T was ien kijnt as ien aep, 't kon hondert deuntjens den
[hats breeken 5 .
Heer 't had zulke grepen, ien mensch worde * schier aers * .
Wat zel ik zeggen ? ik bin wel to helft to a) beter 6
[Klaertjes as Vaers 7 .
Als je 't askat 8 op zijn zier trat, het wist je zoo dra
[te grauwen ;
En wat 'er langes straet eroepen worde *, dat wist het
[nae to bauwen .
As ik 'et dan zou kauwen beschuit of angders wat,
Het aerde 9 beetjen wod * het hebben, dat ik zelver at .

al 1 e u itg . t o Irelfte .
2, evenals in 1341 is de a van zoude
1) vroe(de) vrouw, sage femme .
weggelaten ; dt (d i) als in hadt 1339 . j) sclroondochter . Zie 724. 4) zie 542 .
5) liedjes verknoeien, Ned . Wdb . 6) Vgl . 1288 . 7) meer Claer jesgezind dan
V. 8) kind, dat altijd in de aseh zit (I) . 9 andere : vgl . dubbeld 1310, enkeld ;
waarschijnlijk behoeven deze vormen verschillende verklaring ; dubbeld ontstond
door invloed van het yen . dw . van dubbelen, enkeld heeft parag. d, anderde
is anal . van tweede ; „dat ik zelver at" is bijv . bijzin van „beetjen" .

ro6
GEERTRUID .

Maer of 1 je trat over jou voeten wat stijver 2,
1360 Jy vergeet je 3 altemael in jou goeden yver,
We zouwen de a) tijdt wel verpraeten alhier .
REYM .

Dat moet ik je noch zeggen, en dan niet mier :
'T was zukken zoeten dier 4 , 't bedreef zukke rankers ~,
Doe 't nou begon to loopen by stoelen, by bankers,
Dan was 't after * de garzijnen s, dan after de born fi
Daer de suiker in was : kijk, 't quammer al ruimer om
By haer moertj a zaligers levers 8 ; o dat 's ien wij t schiel ~`,
Peete Mains was ien vrou die goet huffs in heur tyt hiel .
De Heer heb heur ziel, wij waren 't zoo wel iens,
1370 We villen nimmermeer beschaemt, quam 'er ien mensch
onverziens .
GEERTRUID .

Maer wat zeid' er Warnar-buur toe dat je zoo grof gongt * 2
REYM .

Och, as by 'er noch om deinkt by huilt as ien hof
hongt 9,
Mit zulk steenen en zuchten dat 'et hem schier vermoort
In nokken en gaeuwen * 10,
GEERTRUID .

Gauwe ? wel, ik miende jy wout voort.
a) 1704 den .
1) als, Eng, if, vgl. 138 . 2) steviger oj5stappen, 3) verzuimt je tad. 4) door verwarring uit Nulk een zoet en zoo zoet een dier, ook wel ding ; mogelijk heeft deerne,

dime, ook invloed gehad . 5) zie 82 . 6) roz)inen . 7) trommel. 8) Deze thans
gebruikelijke buiging is in den Warenar reeds gewoon : haar grootvaers
huizen, een eerlik mans kind, blinde Gerrits green, ongze doehters deugden, enz .
9) alliteratie . En zoo min gewaad weit wat wilt, vs . 5, Kirk in de drie
dreggen, 1168, bitter as bakelaer 1289, enz . 10) Voor de n zie Inl. : woordspeling met het volgende woord gauw, spoedig - gauwen of gaauwen bet .
geeuwen en dit in de 17e eeuw ook schreeuwen . hailers. Vgl . ook spra(o)
naast spreeuw en Oud-Friesch lauwe voor leeuwin .
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REYM .

Hoort hier ien woort .
GEERTRUID .

Wat zou men dus lang tuilen 1 ?
REYM .

As ik 'er ook an deink, ik kan me niet onthouwen
[van huilen .
Mocht ik miester verruilen, dat vrou weer quam, en
[hij voer 2 .
GEERTRUID .

Heb j e uit 2
REYM .

Luister
GEERTRUID .

Wel .
REYM .

Klaertjen is op ind' * op gelijk de moer .
Of ik bet al zwoer, vat zou 't veul baeten ?
1380 Op mijn simpele woorden meughje jou wel verlaeten .
GEERTRUID .

Get zegen ongs, is dat praeten? ik gae liever veur heen 3 .
Laet mijn huik gaen 4 .
REYM .

Ik zeg, me ja is me ja, en me neen is me neen,
Jy zelt 'et zoo bevij nen *, ik weet niet van veul snakkes 5 .
Kijk ik ken * niet kallen .
1) treuzelen . 2) uaren = gaan . 3) zie 516. 4) last miin mantel los ; vgl .1336 .
5) 2e nv . van snakken = snap~en, 1286 Zie Mnl. Wdb .

Io8
GEERTRUID .

Zoo speult de droes mit je bakkes

1.

REYM .

Noch had ik was vergeten

2,

GEERTRUID .

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

Maer

3

je dient jou zeun to zeggen, dat by heur wel
[in eeren houw',
Zy zel hem ien vrou (dat verklaer ik je) strekken 4 .
GEERTRUID .

Laet me los, 't is van 't mal 5 .
REYM.

'T is de tweede Rebekke 6.
Zoo zel ze op heur man passen .'T is waer dat ik je zegh .
1390 0 heer ! ik en zy keunen zoo wel over wegh .
GEERTRUID .

Loop, loop .
REYM .

'K heb terstongt uit, noch ien lutjen 7 patiency
'T is ien meit veur ien Kenning a), veur ien Excellency,
Veur ien Graef, veur ien Hartogh, jae veur ien Banderheer,
Veur ien Prins, veur ien Keizer, ik zeg je niet meer .
a) 1617 Coning.
1) nit bakhuis (zie Van Wijk i .v .\ 2) zoogenaamde voorw . wijs, gelijk wij
zeggen : „Bijna had ik nog vergeten" . 3) vgl . 192 . 4) strekken tot. ~) Maiiepraat.
6) Rebekke, snapster, door de bijgedaehte aan bek ; v gl . d e aant, op vs .
466, en Ts . voor Ned Thai en Lett. XVIII, 196 . Bovendien words Rebecca
in Gen. XXIV als een beminnelijk meisje geschilderd . Echter niet als een
zorgzame vrouw . Van een bannerheer, 1393 . heeft Reim ook geen goede
voorstelling . 7) vgl, een kleintje 1061 .
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GEERTRUID .

Stae j e woort 1 ,
REYM .

Jae ien Keizer, ien Keizer, zeg ik, zouw 'er
zljn zeun an geven,
Zukken preussen dier 2 is 't, zoo weet ze to leven,
Ze kan naeyen, ze kan brayen, * mit garen en mit zy .
GEERTRUID .

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

Dit hoort 'er noch bij
Van vaeten 3 wassen, van ketelen schuuren : j e zou j e
[we! stom zien .
GEERTRUID .
1400 Heb je daer jou spraek verlooren ?
REYM.

Zij ken ryen en omzien ~ .
Van muuren to witten, van vloeren to failen*, niemant
[haers gelijk,
Zoo weet ze 'r to behelpen ; 't waer schae 5 waer ze rijk
Die 't iens ziet moet bekennen dat z' et altemael is .
GEERTRUID.

Hoor bier, geeft ien gebrekkelik s mensch de helft van
[jou tong tot ien aelmis ~`,
En stookt 7 ergens nog ien paer ooren uit de gaet 8 .
1) Doe je (laatste) woord gestand . 2) preus= fier ; preutsch bet . tegenwoordig
vat antlers, dier -- meisje, zukken zoeten dier (1363), zukken preussen dier,
zukken tayen vel (1462), in de Zeestraet : suleken lossen sand zijn door verwarring van zulk een zoet dier en zoo sod een dier, enz. to verklaren . 3) zie 372 .
4 ) vs . 219. 5) jammer. (nog bij «reiland). 6) zie noot 2 op blz . 110 .
+) opsekommelen . S) zie 721 .

IIO
RE'A'M .

Houdt 'et me ten besten Joffrou, hou ik je vat lang
[mit * to praet,
Ik en ken ongze dochters deughden niet volprijzen .
GEERTRUID .

De deur is t'uwent open .
REYM .

Dat 's veur 1, mit oorlof, om je de
[wegh to wijzen .
Vierde Toonneel
RITSERT, LEKKER .
RITSERT .
1410

Wat is het gerucht ook een snelvliegend' ding .
Gister wist niemand as * ik en de mait dat Klaertje
[zwanger ging,
En tegenwoorde)ijk 2 is 't in de mont van al de lieden .
'T heeft me vry wat verlet dat geluk to bieden 3,
Men had anders tot Warnars 4 my zoo lang niet ewacht .
LEKKER .

Ay Ritsert bedenk je noch wat, beslaept 'er u op te 5
{nacht,
'T weer geven komt vroegh genoegh .
RITSERT .

Waer toe zoud' ik beyen ° ?
3 ) ik ga voor . (Weilands Wdb .) 2) flu tegenwoordig, vgl . gebrekkei ik 1404
naast gebrekkig, hertgronde4ik (1195) naast hartgrondig, statelik in Orion)
riaast statig, akeljk naast akelig, enz . 3) gelukwensehen ; vgl. Iaulde, eer bieden
(eerbied) . `t) attrib . 2e n .v . bij een weggelaten subs( . 5) zoo flog dial . t'avond .
e) beiden, wachten .

III
LEKKER .

Een gek en zijn gelt zijn haest escheyen
Men zal ongs veur nesk 1 hou'ven ; veur ien peer matte
{bloen .
Laet 'et ien half jaer op wissel loopen 2 , dat meughje mit
[eeren doen .
RITSERT .

Profijt van angder luy Belt to trekken, hoe zou dat
[betaemen?
LEKKER .
1420 Wel waerom niet? daer zijn wet rijke luy t'zaemen

In compangny, daer den ien ken houwen van den aer
Tien, twijntigh' duizent gulden ongder hem jaer op jaer :
Wat alien je dat ze die stil laeten leggen *? zoo waeren
['t wet uilen .
RITSERT .

Zulk yolk mach 'er wet ongder luy mit eeren schuilen,
Maer scheelen 3 'er vrij wet van, al draegen ze de zelve 4
[teekenen ;
Zij mogen wet vry gissing maeken dat men 't haer
[wet nee weet to reekenen .
LEKKER .

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

Maer as 't iens op ien sterven gaet, hoe vaere we den?
Dan wit 't haer * ten etter en ten bloedt uitzweeren
1430 Ook as de goederen zijn gewonnen mit eeren,
Zoo blijven ze in 't geslacht, bet angder 5 vergaet,
En erft niet voort tot in den derden greet
Zelden dat zulk yolk haer groot-veers huizen bewoonen 6.
1) onnoozel . 2) Breng het voor een half jaer near een wisselbank . 3) voor
seheell en zoo verder, wear ze onderwerp wordt . 4} zie vs . 25 . 5) „oneerlijk

verkregen" . 6) meerv . bij een collectief als onderwerp : antlers vs . 247 .
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LEKKER.
Die regel magh gelden by gemeene persoonen .
RITSERT .
En groote Potentates zijn ze ontwossen :

de roe?

LEKKER .
Wel jae z', en daerom leggen 't de luy daer op toe,
Om in ien korte a) tijdt an zo veul goets to raeken,
Dat ze al hun * kyeren * tot Koningen meugen maeken .
Klaer zijn haer * zaeken, zoo de fortuin heur * dat jont 1 .
RITSERT .
1440 Zoo niet, zoo raekt men wel mit het waere goet sae
[de grout,
Gelijk Robert 2 met bet anker dat hij docht to kabassen 3.
LEKKER .
Nochtans die huiden wat hebben wil moet op den
[haspe! passes 4,
'T goet wil to qualijk wassen, houdt men zijn handen stil .
RITSERT .
'T mach blijven as 't is, zoo 't niet wassen en wil .
Mienje me to verleijen ? wat zel me van deze guit * 5
[schien? 6
Vijfde Toonneel .

WARNAR, RITSERT, LEKKER .
WARNAR .
Men zeit altemet *, daer komt niemant van uitzien,
Maer lijkwel 7 zie ik Ritsert daer Binder komen .

a) 1704 : korten .
1) Bunsen, 2) zie op vs . 466 . 3) gappen . zie Wed. Wdb . VII, 784 . 4) op zijn
zakenpassen, zie Ned. Wdb. VI, 103 . 5) zie vs . 1228 . E) geschieden ; vgl. missehien .
7) evenzoel. Warnar is al dadelijk goed gehumeurd . Zijn bekeering heeft reeds
plants gehad. Zie Inl. p . VII .

I13
RITSERT .

Warnar•b uur, noit heb je blijder tijding vernomen,
Al binje nou ien man by de tseventigh 1 jeer out .
WARNAR .

1450 Hoe dat ?
RITSERT .

Jou Pot is behouwen mit al het gout,
Dit 's immers een tijng * om recht op to springen .
WARNAR .

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

Zie deer .
WARNAR .

0 Pot ! wet heb je me hertzeer ekost,
'K wit niet weer an den dangs, 'k heb 'er quaelijk by
evaeren,
'K zel mijn leven gien potten mit gelt meer bewaeren .
Ik bin dat spul al moe, dat 's rain * 3 uit ezeit .
RITSERT .

Wet hoe den toe?
WARNAR .

Maer 4 ik dank je van 5 jou trouwigheit,
Ik heb genoegh om of : to leven, en om dat ik voor
[dat kruis grouw *,
1460 Schenk ik je al 't geld ten hijlik * mit je toekomende
[huisvrouw .
1) vgl. tachtig. 2) kunnen, zooals op verschillende andere plaatsen . 3) eerlijk,
ronduit, zie 1297 . 4) zie 1386 . 5) Vroeger na danken 2e nv . of van, als by.
in 't Fr . nog de ; later voor (- in ruil voor) .
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LEKKER .

Get 1 Ritsert dat lok * je to 2 jammerlijke wel,
Hy mocht * noch dertigh jaer leven ; hij heeft zukken 3
taij en vel.
RITSERT .

Dewijl 't jou is gequel met bet goedt der aerden
U veul to bekommeren, zoo zal ik ze 4 anvaerden,
En in uwen ouderdom u strekken tot ien steun .
Zeste Toonneel .
REYM, RITSERT, WARNAR, GEERTRUID, LEKKER .
REYM .

Veul

geluks

bruigomheer 5 ,

veul geluks mit jou
jonge zeun * .
Ziet, dat is ien kloek 6 kijnt ; ziet dat is ien vuizer 7 ,
Hy bet ien paar wangen as ien Katuizer 8 .
RITSERT .

Hier, laet ik hem mee zoenen .
WARNAR .

Van blyschap ik ween .
1470 Hy lijkt me al * waer by uit mijn aenzicht esneen .
LEKKER .

Bylo ik moest allien niet in de peekel blijven steeken,
'K moet bet yzer smeen t'wijl 't beet is, mach ik ook
{i ens spreeken ?
1) get (waarvan ons gut) verbastering van God. 2) Zie 945 ; voorjammerl ke
(zie 987) vgl . onze versterkingen verschrikkelijk, vreese4jk, erg, enz. 3) zie 1396.
4) ye = pot . 5) Men kan voor de vorming vergelijken bet dialectische
breugman uit bruigomman, waar de laatste lettergreep volksetymologisch
als man werd opgevat . 6) gezond, krachtig. 7) gezonde knaap (Oudemans
op Bredero) . Nog Vlaamsch . 8) smulpaaj5, letterlijk karthuizer monnik . Van
de likeur chartreuse zegt Woordenschat, dat deze oorspr . alleen door de
monniken van La Chartreuse bij Grenoble werd gestookt .

I'5
REYM,

Boon broot 1 .
RITSERT .

Zeg j e nou op wat j e schort .
LEKKER .
2

Maer ik koom vijf hondert gulden an de kas to kort,
Die ik onnozel 3 verloren heb .
RITSERT .

Lieght niet, hoe?
LEKKER .

In de kaets-baan ~ .
'K loof * t, ik zel mijn leven niet mier bij zukke maets
{gaen,
Maer passen voortan op mijn dingen altijt .
RITSERT .

Had by de Pot niet gevonden, men waer ze mogelijk quijt,
Maer om zijn eigen profijt docht * by ze to bewaeren .
WARNAR .

1480 Ik bid voor hem, en * laet hem niet allien a) in 't
[bezwaeren,
Nu ongeluks stormen en baeren over al zijn geslecht 5 .
RITSERT .

Ik schenk je de vijf hondert gulden 6 , en weest voortan
{ien goedt knecht .
a) 1617 allien niet .
1 ) bodeloon . Zie Nea . Wbd. `') zie 1458 . 3) zonder schuld.
Ned, en Fri . Wdb . 5) geefend. 6) vgl . ook 932 .

4)

zie 848 . Zie

III
LEKKER

Dank hebt 1 : in den echt moetje 2 veel vreughts gewinnen,
RITSERT,

Mijn * verlangt 3 nae * de kraem-vrouw,
GEERTRUID .

Z' is kloek 4 nae den tijdt,

WARNAR,

Kom binnen
LEKKER,

Uit luchtige 5 zinnen in mijn handen ik slae
Heeft bet jou wel behaeght zoo klapt my allegaer nae 6,
1) zie 1161 . 2 ) moeten = mogen. j) onpersoonlijk . Vgl . „mij schrikt" (17e
eeuw) thans „ik schrik", enz . 4) zie 1467 . 5) vroo4ik . 6) Deze regel tot het
publiek is naar oud gebruik .
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