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(B1. 3. 1)

(131. 4.)

De Schilderkroon die schiet haar straalen ,
En blinkt in Koninklyke zaalen ,
Terwyl den Ridder Maerseveen
Nu volgd dien dapperen Myceen ,
Die 's Vorsten lust niet kon verzaden ,
Dan met de Mantuaansche bladen ,
En brandend door een heilig vier,
Om Maroos Zang-godin , die fier
Hem lieflyk quam in d'oore queelen :
Hy wisseld' Hoven en Prieelen
Voor de eere van haar Majesteit ,
En wyd' haar aan de onsterflykheit ,
Om eeuwig als een Star to lichten ,
Tot gloory van zyn Heiden dichten:
Zoo veel vermach der eedlen gunst ,
Ter liefde van natuur en kunst.
0 Maerseveen! nu Zang en Snaren ,
Penseelen en Lauwrieren paren ,
Beschaduwd deze Maagschappy
Der Sehilder-konst en Poesy ,
Door 't queeken van een heilig minne,
Tot die volmaakste Konst-godinne.
Zy ryst op uwe wenk om-hoog,
En verft, gelyk een Reegen-boog,

1) Deze aanwijzing der bladzijden is volgens den druk van 1654.
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De Lucht , door haar verscheide verwen :
En vryd haar schepzelen voor 't sterven.
My dunkt ik zie , door u, haar Staat
Nu ryzen, en den wyzen Raadt,
Gelyk getrouwe Voedster-heeren ,
Haar Broederschap met wetten eeren.
Zoo leeft zij eeuwig op haar Troon,
Gestut van Vader en van Zoon.
T. ASSELYN.

(B1. 5.)

INWYJINGE DER SCHILDERKUNSTE ,
OP SINT LUKAS FEEST.
1654.

(B1. G.)

Gelyk de zonnebloem haar oogen
Uit minne draeit naer shemels bogen ,
En volght met haer gezicht
Het alverquickend licht ,
De zon , die 't al zijn vcrwe geeft,
En daer geboomte en plant by leeft;
Zoo volght de Schilderkunst ,
tilt aangebore gunst,
Ontsteecken van een heilig vuur
De schoonheid van Natuur,,
Met hare streecken en penseelen ;
Geeft doode doecken en panneelen
Het leven , waerze zweeft en zwiert;
Verkloeckt de menschen , en 't gediert.
0 eedle Schildermin ,
0 tiende Zang-godin ,
Wy loopen a, met d'andre negen
Parnas-godinnen negen ;
Van zingen noch van spelen moe :
Ontfang dees kroon : zy komt u toe.
J. V. VONDEL.

V ER TOONERS.
Pallas. -- Apollo. — Merkurius.

BROEDERSCITAP PER SCHILPERKUNST.

Pallas. Apollo. Aferlotrins.

Pal. Gy zaagt, '6 Atlas zoon! wanneer gy by de bron
Ons moetten in het dal, het hooge Helikon
Verheugt op uwe komst , toen gy u onder 't speelen ,
U voegden nevens ons, in Febus Lust-prieelen:
Daar gy voor Calioop en ons ter eeren zong,
Het lof van uwe Stadt, en uw begaafde tong,
Die door 't verheffen van uw gloory af te maalen,
Ons van Parnassus troond , ter aarde neer te daalen
Om zelf te zien van waar haar lof en naam begint.
21p. Gy Hemelsche Gezant, die vaardig als de wind,
De dunne Lucht door-snydt , wanneer gy door de wolken,
Op uwe wieken dryft , en stip op zyn bevel ,
De bleeke schimme doemd, en dagvaardt , naar de hel,
De zielen , by geval , of noodlot , om-gekoomen.
Wy zien van verre nu de Stadt, op beyd' de stroomen,
En Tempels hemel-hoog in uwe imam gesticht.
M er k. Doorluchte Febus, wiens gezegendt aangezicht,
De droeve wolken van den Hemel op doet klaaren,
Die lieflyk met uw lier en Goddelyke snaaren
;Bl. 8.) De Zang-goddinne voedt , en myn bezwoore Staf;
Leg nu , ô Delos Godt , uw goude straalen af,
Uw blonde hairen, die gy zyt gewoon te sieren
Met ryke schaduwen van heilige Lauwrieren ,
Verheugen 't aard-ryk nu , en al het Sterflykheidt
Verheugt zich, door de glans en straal der Majesteit ,
Die in u voorhooft blinkt, door uwe Godlykheden;
Nu gy gezeegent dus, verheerlykt naar beneeden,
Ten hoogen hemel af, tot door de wolken daalt.
(B1. 7.)

G
Dit is de Stadt, door my op 't heerlykst af-gemaalt,
Wiens gloory daag'lyks ryst ten Hemel onbesprooken.
Green Delfos zal u bier nu hondert Altaars rooken,
Noch offeren zniver Vee , noch geen gewyde handt
Door-wroet de hone buik, om 't lillendt ingewandt ,
Op 't hoog Altaar, u hier ten diensten op to brande;
Hier zullen Kerken, noch verplichte Offerhande,
Berooken uw gewelf, noch geen bebloede byl
Zal hier uw heiligdom met bloedt besprenk'len, wyl
Dat uwe Priesterschap, in 't midden van uw Reye,
U twee pair stieren daags ten Offer gaan bereye,
Uit aangeboren dienst , en overoude plicht,
En storten 't la.auwe bloedt, tot voor uw aangezicht,
Tot glory van uw Kerk, en roem van uw Altaaren.
Hier zal de - Konst-Godin met uwe Lauw're paaren ,
En rechten u hier op een Tempel onder 't Volk,
Ten dienste van uw Staat.
Pal.
Gy vlugge Hemel Tolk!
Die eeuwig u getrouw in 's Hemels d'Ienst verplichte;
Verhaal ons nu, wie dat hier Kerk en Raadt-huis stichte.
En wie de grondtvest ley , wat Burger-vaders zyn
Die 't recht beheerschen hier.
Her k. 0 dochter van Jupyn!
Die moedig met uw schilt , vol Slang-gekrolde strikken,
En drymaal met uw speer 't verwoede heyr deed schrikken:
(B1. 9.) Toen 't Goddeloos bestond, te steigeren ten trots
Des hoogen Hemels , en te staaplen berg en rots,
Om d'Opper-Hemel-voogd ten zetel nit to stooten;
Toen felle blixemen en kracht van donder-klooten
Verpletten 't heilloos zaat; toen blonk in u gemoedt
De straal van 's Vaders glans en eeuwig God'lyk bloedt:
De Lauw'ren worden vaak door uwe hulp verkreegen,
Wie wysheydt voerdt ten strydt, verkrygt gewisse zeegen.
Hier zult gy zien hoe dat door ingestorte kracht
U Godtheydt werdt omhelst, van 't menschelyk geslacht.
Hier zal een schaar van yolk, rontsom uw Altaars dringen,
En u op deze wijs een heyl'ge Lofzang zingen.
Men vier nu deze dagh met vreugde nu alom,
De Goden komen af, de oraakelen zyn stem,
En de oude Wichelaar, in Febus wichlarye,
Verwardt hem zelf, in zyn verwarde profecye:
Men recht hun Altaars op, hier vioeidt een hengstebron!
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Men bouwt hun eeuwig hier een Heilig Helikon.
De Gooden zyn , aan 't Y, op haar Parnas gezeeten ;
Dus zal het sterflikheidt u drymaal welkom heeten.
Hier ziet gy nu de Stadt , en Moeder aller Steen,
Die in haar kring besluit de IN erelt in het kleen ,
Fortuin is hier door 't schuim uit haare stroorn gebooren.
tip. Het lust ons nu in 't breed nit uwe mondt te hooren,
Haar opkomst en begin , hoe verre en hoe wydt
Pat hare gloory strekt.
Gy weet met wat een spyt
Merk.
En herten-leedt , wel eer,, de Zee-godt wierdt getroffen ,
Als hy de Grieken zag , op hare zeege stollen
Hoe bitter dat hem viel den Trooischen ondergang ,
Wanneer hy dacht, zal ik! (die machtig ben) door dwang
Beneepen zyn , die smaat ten boezem in te kroppen ?
Staat dan het nood-lot vast dien bloed-wel Diet te stoppers ?
(B1.10.) Zal Sparta dan gerust weer naar Mycene gaan
En nu gantsch Asia dus voor het voorhooft slaan ?
En zullen zy op reis uit guide schaalen drinkken
Terwyl de goude Zon van Ilium gaat zinkken ?
Zal Argos dan dus wreet , dus bitter en verwoedt
Braveeren met den roof van dat doorluchtig bloedt ?
En zal het goudt , waar van de hooge -welfzels blonkken ,
In Griecxse Temp'len nu , op haar Altaare , pronkken ?
Zal ik met herten leet , (die noit en had vertrouwt)
De hooge muren zien (door myne handt gebouwt)
Ten gronde neer-gestort , en alles zien verlaaten :
Myn Tempelen verwoest , de goude Offer-vaaten
En Priesters in triomf, naar Argos wechgevoert ?
Dus klaagd de gryse Vorst : en in zyn ziel beroert ,
Gelyk d'onstelde Zee , ten diepten uit-gedolve ,
En op het vreeslykst woedt , door krachte van haar golve
En storm-winden op de holle rotze barnt ,
En geesselt met het schuim den Hemel en 't gestarnt.
Hy scheen vol vuur,, en van verbolgentheidt ontsteken ,
En voer dus uit : wel aan, my zal geen wraak ontbreken ;
Men bouw weer in mijn naam een Stadt , die naar verloop
Van tyden voeren zal de Cepter van Euroop.
Wie zich jets groots bestaat , of heerliks t' onderwinden :
Die moet zich noch aan Ryk, noch Staat, noch Wetten binden.
Pit zeggend', rukt hy met zyn gladde widen door
De woeste golven peen , de Trytons snyen 't spoor ,
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Die over d'effen vloedt , en gans de baaren glippen.
Ter zyden 't Noorde ryst , bezet met scharpe klippen ,
Een over-oude rots, van niemandt ooit bespiedt ;
Hier voert Eool , de Godt der winden , het gebiedt.
Het buldert 'er gestaag van vreesselyke stormen ;
De blaauwe Prokus schept zich hier in alle vormen ,
En bergt zich in zyn hol , voor 't straalen van de Zon ;
Het giert 'er slag op slag; den fellen Orion
Is hier gewoon ten keel zyn golven uit te braaken.
(B1.11.) Men ziet den afgrondt hier door 't spalken van zyn kaaken ,
U ysslyk grimmen toe; den ouden Nerus sluit
Zyn Zee-gedrochten hier , en laat by beurten uit ,
't Wanschaapen Vee zich in de diepten gaan vermaaken.
Hier houdt hy standt , en doet de holle winden slaaken ,
En temd de baaren , nu ten gronde toe ontsteldt.
Wel aan verwoede hoop , die staag door uw geweldt
De Rotsen schudde doet , hoe diep in Zee geklonken ,
Spouw uwe krachten uit , in naare berg spelonken ,
En stort in dat gewest , 6 reukeloos geslacht !
U holle boezem uit , of zoekt gy al de macht
En 's Hemels haat , gelyk , op uwen hals te haalen ?
Zie toe , een Onderdaan die moet zyn plicht bepaalen ;
Dat hy zich niet te licht , door al te klaaren blyk ,
Hem dus de meester speelt , ten trots eens anders Ryk ;
't Gezach der Zee is my , en niet aan u bevoolen;
Beheersch het woeste ryk , en zoek in naare hoolen
En diepe kerkers u te maaken dus berucht.
Zoo vaart hy uit, en graauwt 'er drymaal toe ; de lucht
Bedaart , en schynt op nieuw weer holder op to klaaren ;
Het onweer stildt , de Zon die flikkert op de baaren ,
En toont van 's Hemels trans een heugelyk gelaat ,
Gelyk d'aanzienlykheidt , wanneer een man van staat ,
Door zyn gezach , de drift van 't holle graauw doet stuiten ,
Dat zich to samen rot , door ongeregelt muiten ,
En thans den Staat beroert , en op het schielykst vlien ,
Als zy de achtbaarheidt der opperhoofden zien ,
Zo scheen het buld'rend heir voor zyne komst to schrikken ;
't Verbergt zich nu , en derft zich nauwelykx eens kikken,
Dat zich to vooren dorst vermeeten elk ten trots.
Alhier onthoudt zich nu in een beslooten rots
Een ysselyk gespook , dat door veranderingen
Het diep geheim doorkruipt , en weet verborge dingen
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Te brengen aan den dag , en wat geschieden zal ,
By noodlot of besluit , of by het blind geval.
De Zee-godt scheen hier zelf voor dit gedroch to vreezen.
't Herschept zich drymaal nu in een vervaarlyk weezen ,
En 't gruwel schepzel leidt afkeerig van den dach ,
En naaderdt dus Neptuin : Ei Vaader ! die 't gezach
Der felle Drytant zyt gewoon der Zeen te voeren;
Wat gaat u aan ! koomt gy dit woeste ryk beroeren ?
Waarheen dus prachtig nu verselschapt , met u stoet?
Wat deerd de Vader doch, wat kropt gy in 't gemoedt ?
Wat ongeval jaagt u , in dit gewest te vlieden ?
Koomt gy om wetter hier, of koomt gy ons gebieden ?
Of zoekt gy onze hulp , ten dienste van uw Staat ?
Gy weet , 6' Zoon! de spyt , en treffen van die smaat,
Wanneer men zich ten spot van 't sterflykheidt laat hoonen ;
Gy kendt Ulysses nu , en weet hoe Atreus zoonen
Nu lachen , om myn leedt , en hoe dat Troojen leidt
Ten gronden toe verdelgt : 'k en koom u Godlykheidt
Bestrikken door bedroch, noch door geweldt belaagen.
Ik heb , 15 Protus , u iet God'lyks voor te draagen :
Gy die door uwe tnond het diep geheim ontvouwdt ;
Ik wil dat Troojens room , en luister word herbouwt ;
Men wys my aan , om iet onsterflyks weer to stichten.
Welaan , men moot zig reed tot werk der deugd verplichten ;
O Vader ! 'k heb uw smart met smarten aangehoordt ;
Wend uwe wielen om , en spoeid u naar den Noordt ,
En zoek een landt , bezet met woeste waterplassen ,
Doorvloeit met menigte van Meiren en Moerassen.
Daar leidt een klein gehugt , beroemdt door Visschery ,
Een Dam , die schut de Vloedt , van Amstel en het Y ;
Hier zult gy veilig u met uwe sleep onthouwen ,
En haare vesten zelf, met uwe handen bouwen :
Maar belgt , O Vader ! u om haare kleinheidt niet ,
(B1. 13.) Als gy haar slechte staat , en arme hutten ziet.
Dees is 't die door u hulp , ten wonder op zal wassen.
Zoo ryst een Fenix weer uit zyne gloeyende assen ;
Zoo werdt d'onsterflykheidt van uwe Stadt hersticht.
Zy zal , naa lang verloop van tyden , als een licht ,
Doen straalen haare glans , in verre Koninkryken ,
En zal gantsch Asia doen voor Europa strijken.
Geen list zal haar , veel min Ulysses schelmery
Belaagen door de gryns , noch forse dwinglandy ;
(B1.12.)
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Een pest der volkeren , en zal haar rechten schende
Zy zal naa 't worstlen van verwoede kryghselende ,
Haar vryheidt blinken zien , gelyk een zonneschyn.
De Bruuten zullen hier de laagen van Tarquyn
Bespieden, en 't ' geweldt uit zyne Zeetel stooten.
De goude vryheidt zal , met haare speelgenooten,
(De liefde , trouw en deugt) bekleeden zyne Troon.
Zy zal een dwingelandt zyn Graaffelyke kroon
Ontzeggen d'heerschappy,, tot heil van haare volken.
Dan zal de Faam haar lof doen klinken door de wolken ,
En eeuwig met haar roem , en glory zwanger gaan.
Zy zal de gantsche Zee met schepen doen beslaan ,
En jaarelyks in macht en meerder aanwas groeyen.
De schipvaart zal by haar in alle weelde bloeyen
En breiden haare lof, tot aan den daageraat
Of daar de Zonne ryst tot daar zy ondergaat.
Zy zal het Oost , en West, en Zuid , en Noordt bepaalen ;
Eu gy zult zelf, van haar geboOn en wetten haalen.
Zy zal gelyk een straal uitmunten door haar raadt
En blinken eeuwigh door de glans der Majestraat ,
Door wiens bestieren zy haar vryheidt zal vergrooten
En zoeken overal getrouwe bondtgenooten.
De Vreede Rykdom , Weeld , die zullen t'eener dracht
Uit haare vruchtbre schoot , dan werden voortgebracht.
Zy zal hier op den Troon der Steden zyn gezeeten ,
En zult haar Amsteldam , na'er Dam en Amstel , heeten.
(B1.14.) Ga heen , vervorder nu die machtigh zyt en sterk ;
d'Almachte Vader zelf begunstigt uwe werk.
Mit zweeg 't gedrog , en 't bergt zich zonder meer te spreeken
In een vervaarlyk hol ; den Hemel gaf een teeken
Tot teeken van zyn gunst, voor zulken profesy.
Dus wierdt door Godt Neptuin , de grondtvest aan het Y
Van doze Stadt, gebouwt , wiens yver altoos brande
Om 't recht der vryheidt, en tot smaat der dwingelanden ,
Die zich verheugden in het pyningen van een ziel,
En 't recht der volkeren , door dwang benepen hiel.
Men is hier niet gewoon , dien gruwel op to hissers ;
Hier houdt een vroom gemoet een ongekreukt gewissen
En wie zich ongeveinst, voor haare vryheidt waagt
En 't recht des Vaderlants getrouwe liefde draagt ,
Voerdt hier een eeuwig lof en houdt een vry geweeten.
De helhondt heeft zich hier al lang nu dood gekreeten ,
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En laagen van verderf, tot zyne smaat gebrouwt.
De vryheidt pronkt alhier,, op haare Troon van goudt.
Haar speer verstrekt een back, ten dienst der vreemdelingen ;
Men ziet de volleren hier tot haare stroomen dringen ;
En ieder vaart nu vry ten blyden haven in.
Zoo krygd een Staat haar kracht , en Welvaart haar begin.
Zy streelt de eendracht hier, die staag met haare banden
De zeve pylen kneldt , der Zeven vrye landen ;
En dus de Welvaart stut , en glory van het Y.
Pal. Wat Maste-bosch vertoont zich met een dubble ry ,
En houdt de Stadt gelyk een halve maan beslagen ?
Merk. Hier kond gy zonderloofzien goude vruchte draagen;
Dit is een Lustprieel ') , en Speelhof der Fortuin ,
Het ryke Sydon noch haar Ceder-ryke kruin ,
(B1.15.) Noch 't oude Tyrus , met haar schatten overlaaden ,
En zouden , 6 Godin ! uw oogen niet verzaaden ,
Indien gy zaagt wanneer dat dit gelaaden houdt
Uit zyne boezem lost, een Koninkryk aan goudt.
Of als men 't weer op nieuw met schatten gaat stoffeeren
Om door behoude reis met goede winst to keeren.
Het is de boogerd van het blinde Avontuur.
En daar ter zyden af, daar ziet men Palinuur ,
Op 't hooge achterschip , met zorg en doen belaaden ;
Ziet wakker toe , en houdt by nacht de Sterren gade ;
Neernt vlytig nu compas , en ty en stonden waar.
Een ander maak terwyl zyn touw en taakel klaar.
Daar gaat by af , voor windt , en steekt met brede zeilen
Den Y-stroom nit , en gaat op nieuw zyn waaren veilen ;
Al bruischende voor stroom , doorvroed het holle schuim ,
En klooft de baaren van 't onmeetelyke ruim ,
Om nog meer Werelden , of Volkeren t' ontdekken,
Op hoop van dubble winst uit zyne reis to trekken.
En ginder is het drok , daar vaart men vlytig voort ,
Men prest wat noodigh is , tot scheeps behoef aan boort.
De Koopman , op zyn winst en voordeel naauw gesleepen ,
Draagt staadig zorg, om zelf zyn waaren hier to scheepen ;
Houdt wakker oog in 't zeil , en vaart vast af en aan ,
Om 't groote ruim , van pas , op zyne last to laan :
Want water buiten blyft , gedyd hern licht tot schaade.
Het woelt'er overal , van lossen en van laaden ,
1)

Het Y.
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En waar men heene ziet daar leeft het op de Stroom;
Het kleine Vaartuig schiet vast uit en in de Boom ,
Die zich om klein gewin in 's Koopmans dienst verplichten ;
Daar zoekt men 't zwaare hol van zyne vracht te lichten ,
Dat door zyn voile last op stroom nog liggen blyft ,
En langzaam door de vloed tot voor de paalen dryft ,
En 't Pampus ziet men nu van ver met zielen krielen ,
Die herwaarts komen of met Naar gelaade kielen ,
(B1.16.) En rykelyk gelaan , met grooten overvloed.
De Koopman ziet van ver dien blyden vloodt te moedt ;
En dankt den Hemel nu , en heerscher aller Stroomen :
Schikt los-geldt , om terstondt zyn laading to bekoomen ;
En draaft vast heen en weer , en is geen loopen moe.
Het Naa-jaar lacht hem nu met winst en voordeel toe.
Hy proeft de vruchten nu der zeegenryke Vrede ,
En is verlieft op 't schoon van haar behaaglykheden ;
Een ieder luikt nu op , en is weer wel vernoegdt ,
Terwyl men veilig dus de vrye baaron ploegdt.
Matroos om d'yver van zyn eigen drift to paayen ,
Laat midden in de Vloodt nu vlagge en wimpels waayen ,
En volligt d'oude sleur der lang voorleden pais.
Daar steekt de loftrompet , en blaast behoude reis ,
Terwyl men beezig is , 't geschut nu klaar to maaken ,
Om drymaal voor de Stadt haar keelen uit to braaken ,
Tot teekenen van vreugd , en van een goede vracht ,
Zoo werd de Beurs gestyfd , en krygt weer nieuwe kracht ;
Gelyk een lichaam dat , doorvloeit met al zyn aaren ,
De ziel zorgvuldig zoekt , voor onheil to bewaaren ;
Wanneer 't hem op zyn zwakst dan met den uitgang dreigt ,
Verquikt , zoo haast by weer zyn oude voetzel krygt.
Hier ziet gy nu de praal , en Hooft-Stadt aller steede.
De Troon der Volkeren , de Moeder van de Vreede ,
Die oniangs noch 't geweld dorst leggen aan de bandt.
De wyk der Vryheidt , en de mond van 't Vaderlandt ,
Die 't recht verdeedight nu tot nut der onderzaaten.
De borstweer in den noodt der Zeeven vrye Staaten ;
Die zich derft redden staag door water en door vuur.
Het Pakhuis van Euroop , de groote Kooren-schuur ,
Daar 't Oosten is gewoon , haar lasten op te veilen ;
Die alle Wateren en diepte weet te peilen ,
En zet haar baaken uit, in l t aanzien van 't geweldt ;
Die alle Marrikten op haare pryzen steldt „
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(B1.17.) En weet het schuim der Zee door haare macht to schuimen ,
Die alle Havens doet voor haare Vlooten ruimen.
En Ryken die gestaag aan haar'er gunste Bien.
Pal. 'k Verwonder my , in zooveel wonderers to zien ,
En waar het oog zich laat door uwe reen verleye ,
Daar schynt het weer op nieuw noch ruymer uit to weye ,
Door al de heerlykheidt , die gy ons hier ontvouwdt.
Mer k. Al waar ik zelf Jupyn, en had een tong van goudt,
En was begaaft , met konst van uw bevalligheeden ,
En sprak , op d'eelste maat , met op-gepronkte reeden :
Noch zoud ik haare lof niet melden , naar waardy.
Apol. Gy die op 't heerelykst de gloory van het Y
Dus verre ons vertoont , vervolg door u vermoogen :
Wat slot vertoont zich daar , dat met gewelfde boogen ,
Doorgaans , ter zyden , dus op zwaare pylers rust ?
Wy schynen door het zien to krygen nieuwe lust ,
En zaagen nooit dat ons met meer genoeging streelde.
Dit pronk-stuk schynt alhier iets heerlyks uit te beelden ,
Terwyl een z warm van yolk zich staadig daar onthoudt.
Merk. Dit is wel eer tot nut der koopmanschap gebouwt.
Het is de Worstel-piaats 1) van alle avontuuren ,
Een Beurs van buiten goudt , gemengt met haar quetsuuren.
Het is een Waagen-burg , voor ieder vremdeling.
Het oog van 't Christenryk , 't gemeen verwondering ,
Die staadig door haar macht in 't Zuiden , en in 't Noorde ,
Haar goude straale schiet , en zoekt in alle oorde ,
Waar geldt of koopmanschap de meeste winste baardt.
(B1.18.) Het is een Koop-paleis , de Werelt door vermaardt :
Die verre lande gaat om haare winst ontdekken :
Hier weet men goudt uit stof, en stof uit goudt te trekken,
En zonder , noch geval , noch groot gevaar t' ontzien ;
Fortuin is hier gewoon , 't behaaglyk aan to Bien ,
En goude bergen staag den Koopman voor to draagen ,
Een hallef Koninkryk , op eene reis te waagen ,
En hangen aan 't geval de krachten van zyn Staadt ,
Is daagelyks het doen van dat hier omme gaat.
Men derft zich hier wel vast voor anders schaa verbinden ,
En waagen 't al om winst, op wieken van de Winden ,
Het zy door goude reis , of schielyk ongeval ,
Te werden haastig veel, of lichtlyk nietmetal ;
') Beurs.
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En wie Fortuin alhier to reukloos komt to vatten ,
Is 't zorgelyk om licht ter zyden uit te spatten ,
Als zy hem averechts , ontydig roept ten hoof,
Alwaar by hulpe vind , noch borge , noch geloof.
Al wat de Zon bestraaldt , dat komt zich hier verschynen ;
't Vernuft doorwroed het Ryk van Flippus zilv're mynen ,
En trekt hem daag'lyks , hier , de Flippen nit zyn kas.
De Wisselkonst is hier de naalde van 't Kompas ,
Waar op de handeling haar gronde moet vertrouwen.
Pal. Wy dwaalen schier in al haar wonderen t' aanschouwen;
Alhier vertoont zich weer op nieuw voor ons gezicht ,
Op 't midden van de markt , een konstig oudt gesticht ,
Zeer rykkelyk gebouwt , naa d'order van die tyden ,
Het woelt'er , om en tom , van binnen en ter zyden ;
Een ieder schynt'er staag , nu beezig en gereedt.
Merk. Dit is een kleene Beurs 1) , hier haalt men broodt door
(zweet ;
Hier seen kleene winst , door kleene zorg te haalen :
(M.19.)Gerechtigheidt deeldt hier met haar gelykke schaalen ,
En scheidt partyen door haar Goddelyke plicht ,
Men handelt hier niet , als van zaaken van Gewicht ;
Het leeft hier dagelyks , van of en aan te vaaren ,
Men draagt hier stadig zorg , voor alle Koopmans Waaren ;
Het is een waakend oog , een lang gebruik van oudts ,
Die jaarelyks de Stadt versterkt met tonnen-goudts.
Dus werdt de welvaart hier bearbeidt , en de zeegen
Werdt hier door zorg , en niet al slapende verkregen:
Vernoeg u dan , dat ik (niet door gebrek van stof)
Haar schaduw maar bereik.
Apol.
Vervolg nu voort haar lof,
Gelyk gy zyt gewoon , ons alles aan to wyzen.
Pal. Wat wonder werk schynt daar ten Hemel op to ryzen ,
Dat zich vertoont gelyk een Koninklyk Paleis ?
Merk. De Zon en kan (Godin) in al haar omme-rein ,
De weerga met'er glans op aarde niet bestraalen ,
Wie zou dit Pronk-stuk nu naar zyn waardy afmaalen ?
Dit is het Raadthuis 1 ) van dien wydtberoemden Raadt ,
Wiens lof gestadig nu den Aardtkloot omme gaat.
De Werelt staat hier stom , door 't starren van'er oogen ,
En is verwonderd van het wonderlyk vermogen ,
Van dat de konst vermag , tot hell van haar geluk ;
1)

De Waagh.

') Stadthuis.
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Ten wykt noch Scopas , noch Lyzippus meester-stuk.
Beroemde Fenixen in konste hoog verheeven ,
Ten is het laatste niet , maar d'eerste van de zeeven
Der wonderen zoo wyd de Werelt door berucht ,
Wiens gevel daag'lykx ryst , tot boven na de Lucht ;
Geen wonder zal de prys van zulken praal-stuk haalen ;
Haar marm're Wanden wykt geen Koninklyke Zaalen ;
Waar in de konst , al 't geen zy ooit tot roem bedocht ,
(111.2o.) Op 't alderheerlykst heeft tot glory uit-gewrocht.
De bouwkonst ryst hier door en werd van Jupyns vogel
Ten Hemel opgevoert , en zweeft op haaren vlogel ,
Nu zy de Werelt toont een pronk-stuk van haar tydt ;
Dit wiert op 't sierelykst met staatsy ingewydt ;
Niet door 't beraaden van een Oorlogs-kans to waagen ,
Noch met Triomfen van bebloede nederlaagen :
Maar door een heilig vuur,, bewierookt door de Vree ,
Toen 't gruwel wierdt getemt , tot heil der vrye Zee.
Gelyk 't al-oude Room , toen vader Numa stichte
Zyn Vreede-tempelen , en door zyn offer-plichte
Inwyde Vestaas Kerk : en in dien zelfden schyn
Het Kapitool beklom , en zeetel van Quiryn ,
Met staatelyk gevolg , en prachtige sieraaden ,
En over-rykke sleep van zyn Zabynsche Raaden ,
En heiligde aldus nu Kerk en Raadt-huis in.
Dus nam dit hoog gebouw een zellefde begin.
Dees blinken heden in het heilig Raadt bestieren ,
Wiens glans , haar meerder dan haar groote praal versieren.
Outshoorn , die de toom van 't Graaffelyke recht
Door zyne wysheidt stiert , en d'Opper-macht beslecht.
Het voegt dien Ridder,, dus uyt eed'len bloedt geschaapen,
Te voeren dit gezach , en "t Graaffelyke waapen
Te drukken daar by zit in zyn aanzienlykheit ,
En voor het heilig recht ter hooger Vierschaar pleit.
Hier ziet gy Maerseveen in 't midden van de Heeren ,
Een Fabius in raadt , een Cato in 't regeeren ,
Een haater van de twist , een vyandt van 't gewelt ,
Een Brutus, daar men 't recht der Stadt en Vryheidt knelt;
En Tulp die door zyn raadt een gansche Staat kan heelen ,
Hoe diep doorkankert van verborge Landt-krakeelen.
Dit is van Purmerlandt , voor wien de Nydt moet vlien ,
Die moedig het gewelt dorst onder d'oogen zien ;
(B1.21.) Men mach de vrye Zee nu veilig wel bevaaren ,
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Dit is de mondt , die 't recht der vryheidt zal bewaaren.
En Pater, die de trouw gewoon is voor te staan ,
Heeft hier 't gemeene zorg op zynen hals gelatin.
Daar ziet gy nu de Graaf, wiens dapper over-Ouderen
Het Graaffelyke jok afwierpen van haar schouderen ;
De deugd neemt zelf hier noch een heilig voorbeeldt van,
Gewelt , noch Staatzugt , heeft geen vatten aan dien Man.
En dit is Van der Pol , dien grooten Burger-Vader ,
De zuil van 't Burgerrecht , die trouw is in zyn ader ,
Die zyn gemeente voedt , en in zyn boezem queekt ,
Wanneer by in den raadt tot haaren voordeel spreekt.
Dit zyn de Wakers , die gestaag als trouwe borgen
Ten dienste van 't gemeen , voor hare vryheidt zorgen ,
Wiens glans en luister nooit alhier verwelken zal.
Apo 1. Wat yolk vertoont zich daar,, met een aanzienlyk tal
By een ? en 't schynt door iet wat Godd'lyks aangedreven.
Merk. De Konst-godin aan 't Y , nu hemelhoog verheven ,
Die door haar verwen geen van alle konsten wykt ,
Wiens wydt-beroemdt penceel alhier de Lauwer strykt ,
Is hier gewoon , op nieuw haar jaargety te vieren ;
Die zit hier op haar Troon , beschaduwt met Lauwrieren ,
En streeldt haar lief geslacht , met een verheugdt gelaat.
Zy heeft de Schilder-konst , de Zuil van haare staat ,
Hier met de banden vast, van eenigheit geslooten.
Zy liefd haar kind'ren nu , en streelt de Kunst-genooten ,
En Voedster-vaderen , die stadig door haar gunst ,
Vermeerderen in tal en liefde tot de kunst.
Dit zyn de Fenixen , wiens dapp‘re helden stukken
Uitbrallen haare lof, geen tyt zal haar verdrukken.
Een ieder maakt zich hier door zyne konst vermaardt;
De Bouw ,en Beeld-konst nu aan haar Penceel gepaart ,
Die schynen onderling van liefde hier te blaaken :
(B1.22.) Zo kan me een Staat , een Ryk , door konst onsterflyk maaken,
Wanneer men door zyn konst dus naar de starren gaat.
Pit zyn de telgen nu , en 't alder-eelste zaat ,
Waar mee natuur gewoon is in triomf te pronken.
Geen eeuw , noch ryk heeft ooit zoo heerelyk geblonken ,
Waar in de konsten zyn zoo rykelyk gevoedt ,
Noch van Begunstigers , in zulken overvloedt ;
De Beeld-konst , door de Straal van haar vernuft gedreven ,
Schynt hier aan Marmer, Hout , het le y en nu te geven.
De Bouw-konst , die de praal van haare glory wyst.
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Terwylze dagelyks dus naar den Hemel ryst.
Dit zynze die de top van uw Parnassus streelen ;
Ontfangt haar in uw gunst , die edele Juweelen :
Zy hebben uwe naam aan haare krans gehecht ,
En deze Tempelen u Godtheen opgerecht ;
Want wie zyn lof zoekt op het versten uit te rekken ,
Die most de Goden zien op zyne zy te trekken.
Hier toondt u nu de Konst de gronden en de maat ,
Waar door de Bouw-konst vast op haare gronden staat ;
Dees werden u uit gonst en liefden opgedragen.
Apol. 't Behaagelykst , dat schynt ons 't besten te behagen
En zyn verwondert, van te zien dus af-gemaalt
De heerelyke glans, en glory die hie!! straaldt.
Wiens Tempel-bouw ons doet in zulke liefde blaaken,
Om onze Hemel-reis hier voor een wy 1 te staaken ,
En bouwen ons Parnas , aan dit gezegent Y ;
Flier bloeit myn Kerk , hier leeft de Heilge Poezy ,
En draaft hier hoog, tot room van myne Godiykheden.
Pal. Wel aan 1VIerkuur , gy die door uw begaafde reden
De Kunst-godin verheft , verzoek door haare gunst
Een Fenix uit de schaar der eedle Schilder kunst ,
Beroemd door zyn penseel , en konste hoog verheeven ,
(B1.23. )En een der Beelde-konst , die vaardig is bedreeven
Om uit een aarde klomp te scheppen nu een Beeldt ,
Waar in dat schynt een ziel en Godlyk weezen speeldt.
Tree of , en vaardig u , het geen wy u gebieden.
Indien 't u Godtheidt lust, het zal gewis geschieden
En zult verwondering voor uwe oogen zien.
Pal. Men moot eon zaak door 't werk , niet door 't geloof bespien.
Apol. De glans derHoogtyt schynt van vriendschap uit te steken.
Pal. De Nydt en derft hier noch van twist noch oproer spreken ;
Daar Broederschap regeert werdt dat gedrocli gedoemt.
ilierk. Dit zyn de grootste nu , in haare Konst beroemt ;
Dees zal Minerva nu door zyne verf afmaalen ,
En een onsterflyk lof door zulk een pronk-stuk haalen ;
En doze zal Apol herleven doen in steen „
En stryken door zyn konst de eeuwige Tropheen.
En school]. de Nydt haar zoekt door plagen to bezuuren
Noch zal zy eeuwig staan en zelf geweldt verduureu.
Apol. Nu ryst de Konst-godin , tot boven Zon en Maan.
Wy zyn vernoegd , de Konst die heeft haar plicht voldaan ;
Men voer de praalen om , met Lauwerier behangen ,
2
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Door rey van Priesteren , en Heil'ge maat-gezangen ,
In zyn Triomfen nu met zang en speelen om.
Pal. Men rechtze ieder nu , in zyne Heiligdom ,
Tot een onsterflyk lof van alle Konstenaaren.
Apol. Ik zal haar Konst-godin met myne lauw'ren paaren.
(31.24.)Men maak een vaste bandt , van eeuw'ge maagschappy.
Pal. Men vier nu jaarelyks aldus haar Jaar-gety.
Apol. Dat nooit gewelt haar Troon met onheil komt bespringen.
Pal. Zy groey en bloey altoos , in tal van gunstelingen ,
Die haare Konste staag door reyne liefde queekt.
Apol. En niet als tot haar lof, en nut en voordeel spreekt.
Pal. Zy leeft voor eeuwig , hier in Tempels en Altaaren.
Apol. En zy vernoegd met ons , ten Hemel nu te vaaren ,
En haar te spiegelen in 't Tnidden van de bron ,
En zitten boven aan , op 't Heilig Helikon.
Merk. 0 blonde Febus ! vol van zoete minne ,
Omhels het puik der eed'le Kunst-godinne ,
En voer haar nu in het aanzienlyk School" ,
Geen goude Cepter , noch geen Starre-Kroon ,
Noch al de praal van 's Hemels Koninginne ,
Vermaakt uw ziel , "loch werdt daar door beroert ,
Nu gy de Konst-godin ten Hemel voerdt.
T. ASSELYN.

OP DE VEREENIGINGH VAN APELLES EN APOLLO ,
OF ' T JAARGETY VAN ST. LUCAS.

Geviert , door Schilders , Poeten en Liefhebbers
der zelfder Konsten, op S. Doris Doelen ,
den XX. October, 1653.

Apollo ontfanght den grooten Poeet, dien by
onsterflycke lof geeft.
(B1.25.)

Apol, omringt met goddelycke straalen,
Ontfing aldus dat overgroote Ligt.
0 Fenix, zoo in Zang, en Maat-gedigt,
Myn Zoon , ghy zult bier met myn Lauw're praalen ,
Men oferd myn gewyde offer-vieren
U godlyek bruit, vervult met hooge stof,
Men wyd aan U onstel:flyekheyt, en lof,
En leeft altoos in heylige Lauwrieren.
Op 't Feston van Musijck, toe-ge-eygent aan Apollo.

(B1.26.)

De Kunst-goclin gehuwt aan d'eedle Poesy ,
&keen door Apollos Lier ten Hemel op to vaaren.
Twee Konsten naa in bloed en egte maagsehappy ,
Den eaten leeft door verw, Apol door 't spel der snaaren.
Op 't Feston van 't Schilders gereetschap , uytbeeldende eenigheydt onder haare Broederschap.
Aldus werdt eenigheydt van _Kunst- en Kunst-genooten,
Gelyek dit Sehilder-tuygh yebonden is in een;
Zoo bindt de Liefde Haar als Broeders in 't gemeen,
Want _Eenigheydt en Free werdt met die bandt beslooten.
Op 't Feston van Vreede.
De Vreede brengt ons rust, en Ceres _Kooren-aaren;
Maar als zy 't hoorde 7aast zoo donderen in zee,
liaar Godtheydt seheen ontstelt , zy zogt , maar vont Been Free;
Dies is zy wederom ten Hemel opgevaaren.
2*

20
Op 't Feston van Wapenen.
Dus pronkt het Wapentuyg van 't groote Oorlogswonder,,
Dat ons de Fryheydt gal', en Spanjen dwong tot Free.
lie zie Been Bloedt-vlaghhier, Gaijoens,noch Stevens onder ;
Dus rust godt Mars te Landt , hy oorloogdt weer ter Zee.
T. A.

Aanspraak tot de Genoodighden,
(131.27.) Liefhebbers , Kunstenaars, die op de Voet-booghszaal
Staat met den anderen genet, om 't middaghmaal
Te nuttigen, met een te vieren 't Jaar-gety
Van d'Heyl'ge Lucas , nu verknocht aan Poesy:
Wy hebben van dees Feest wat Schempers te verwaehten ;
Maar Hy die kenner is van 't voorneem der gedaehten,
Zal Schemper scheut, en wondt, weer helen en verzachten ,
Wanneer wy op dit Maal maar self daar niet naa trachten.
Het dronke drincken zy geschuwt van dezen dagh;
Die drie gezontheen heeft bloots-hoofts voldaan , vermag,
Indien hy meerder wierdt geverght , die neer te setten,
Den genen die weer lust , en zal men 't niet beletten.
Op dat geen overdaat aan Tafel werdt gepleegt,
Zoo werd' de eerste Fluyt vervolgens uyt-geveeght
Op die her zyn vergaard ; de tweede , wat gelede ,
Zal op 't welvaren zyn der VADERS dezer Stede ,
Op dat door hun bestier de hoogmoet , en 't geweldt
Der BRITTEN werdt verdelght , en d' oude Staat herstelt.
De derde Fluyt zal elck, nu op den Troon gezeten,
Ilytdrineken op 't gezang van Schilders en Poeten,
Dat Godt hun welvaardt geeft , op dat de Haat en Nyt
Dees nieuwe vriendtschap niet door twist aan flarden ryt.
Des wacht zich yeder van te schempen en te schieten ,
Zoo zal het, die de mondt nu roeren , selfs verdrieten ,
Dat zy Sint Lucas-feest niet hebben bygewoont.
Hy doet wel, die een fout zijns med'-gesels verschoont.
,Die moeyte zoeckt, zy stracks van deze zaal verstooten ;
Op dat dan voor het laatst licht onder Disch-genooten
(131.28.) Geen twist rys om de plants, zoo komt elck aar te moot,
De plaatsen hoog of laag zyn by ons even goet.
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055ANGIT.
Liefhebbers die zyt op dees Zaal gezeten
Soo van Apo als Apelles Fenced,
Rapt myn begroete het hoofd der Poeten,
Era leent aan 't Flugtjen u gorgel en keel,
Flecht gy hem den Lauwer-krans om zyn hooft,
Wie wed vat syn Feder u weder belooft,
Doet u Penceel hem leer-levee op doeck ,
Gy vindt u Eerdichten weer in sijn boeck.
Laet sick het Gild van S. LUCAS verheugen,
Nu JOOST VAN DE YONDEL , op 't Jaarget y ,
De Wellekomst-fluyt uytdrinckt in Brie teugen,
En vast in sijn hersens, vol poesy ,
.Een schets ontwerpt op het duursaem Papier,
En huwt Fenced aan de ,roene Lauwrier;
Twee Konsten soo edel, by kleyn en root
Geacht, dat de Meester leeft naer sign loot.
Wat wil dit ilutvelijk Kinderen teelen!
Athenen stoft nu niet op Maet-gedicht,
Nock Romen op Giorgions en Raphals Penceelen :
Bier wort hen beyde de voeten gelicht.
Want Amstel verheugt, draegt roan op dit Paer
En wil dat men dees' dagh, een dagh in het Jaar,
Sal vieren, soo wert 't Nae-neven vernuwt,
Dat de Penceel met Lauwrier is gehuwt.
Merkurius, up last der Goden, beveelt Mars en Hercules
de Kunst met den Staat to beschermen.
(B1.29.)

De groote Jupiter , op zynen Troon gezeten ,
Laat door myn heyl'ge mondt dit groot Orakel weten:
Dat nu de Wapen-godt, en Alkurnenaas Zoon ,
(Handt-haavers van den Staat , gezeten voor den Troon
Der eedle Kunst-godin) haar Minnaars zal bewaaren,
Voor 't gruwelyk geweldt der Zee-geweldenaaren ,
Op dat haar godtheyt hier in rust en vryheyt zy ,
En bloeyt gelyck de Stadt aan dit gezegendt Y,
Laat Romen dan op Kunst , en haar Aeloutheydt brallen,
En Tivoli op al zyn groote Waater-vallen ,
En Naples op het Graf van Maaroo , en haar gunst,
Hier is de beurs , en 'tgeld , en liefde tot de Kunst.
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toen zyn E. het Feest van St. Lucas met zyn gezelsehap vereerde.

Tom 't groote Licht verscheen op 't Feest der Kunstenaaren ,
Was ieder een verheugdt , en zoo vernoegt en bly,,
Dat wie de Vader zagh , ontstack in Poezy,,
Nu dat de Kunst-godin hier met Apol zou paaren.
(B1.30.) Terwyl de Priesterschap , door zang en spel der snaaren
Begroetten dus die Zon : 6 Fenickx van ons Landt!
Die 't gansche Helikon doet luystren naar u trant ,
En wydt aan godt Jupyn een kroon van grijze haaren
Die stadig zyn omringt met heylige Lauwren blaan ,
Wat offer zullen wy u voor dees weldaadt brande ?
Wie danckbaar is voor gunst , die heeft de gunst voldaan.
Want danckbaarheydt is meer als duysendt offerhande.
De Vader zy vernoegt, nu dat s. LUCAS hier
IT schenckt Apelles Schilt , Apol het Lauwerier.
T. ASSELYN.

OP- EN ONDERGANG
VAN

MAS ANJELLO
OF

NAPELSE BEROERTE.
TREURSPEL.

MYN HEER

JOAN VAN VLOOSWYK;
HEER VAN MAA_RE
EN SEKRETARIS DER STADT AMSTERDAM.

Mijn Heer,
Veele zijnder,, die getracht hebben door heymelijke samenspanning , en inwendige beroerten , to bereiken de hoogheyt der
regeeringe andre door openbaar geweldt , en macht van waapenen. Lucius Catalina , en Cajus Manlius , namen de waapenen
aan tegens de heerschappy,, met een glimp om hun vaderlandt
welk gedrukt wierdt door de Ciceroose regeeringe) te zuyveren , en 't yolk van de onverdraaghlijke tyrannie, en 't v6rtreeden hunner voorrechten , to bevrijden: en Julius Cezar ver(B1.6.') kreegh door list , en gunst des yolks het Opper-Priesterschap
en wist zich zoo in to wikkelen in 't herte der gemeente, dat
hy door zijn kuypery bequam, en voor geduurig bezat het HoogGezach-Hebberschap , door welken wegh hy zich zagh opgeklommen tot de hoogste Regeering, en wist het zelve alzoo to bekrachtigen dat hy 't erf-vast maakten aan zijn bloet , met Octavius ,
zijn zusters zoon, tot navolger des Rijks to stellen. Doch wat
einde hebben doze gehadt ? Manlius en de zijne wierden verslaagen. Catalinaas hooft wiert in triomph na Romen gevoert, en
Cezar , (wip hy beezigh was den topsteen zijner grootheydt to
leggen) wierdt van Brutus en Cassius, (onder schijn om de
Republijk to herstellen in zijn oude vryheyt) op 't Kapitolium
in den Raadt vermcordt. Zoo dat wy meenigmaals gezien hebben
diegene , welke door de damp van Staatzucht bedwelmdt , en tot
de opperste hoogheyt zijn gesteegen , dat de zelve weer plotseling zijn komen neder to storten in hun eygen bederf. Wy gaan
dan noch ontallijke voorbeelden voorby, en komen tot het gene
ens eygen Vaderlandt gedrukt heeft.
Toen Alba onzen geessel (aldus noemt hem den Drost Hooft)
:B1. 7.) de Neederlanden bestont to prangen , met het invoeren van den
thienden penning, scheen den gantschen Staat gedreyght to
werden met een eeuwigduurige slaverny,, alzoo hy tegens alle
1)

Deze aanwij zing der bladzijden is naar den druk van 1669,
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Rechten , en zonder bewilliging der Algemeene Staaten , (alleen
maar met dien tijtel , dat zulks 't gemeene best vereyste) d'ingezeetenen des lants , zoodanig heeft gedrukt , dat door 't afparssen der zelve, een geduurige verwoesting , en 't afval der
Landen is gevolght. Min haatelijk had het geweest , indien hy
door die middelen hadt getracht , des Landts Gerechtigheyt ,
Hantvesten en Privilegien , te beschermen. Hoe is hy omgekomen ? Filippus de Tweede , Koning van Spanjen , zijn meester, ,
in wiens name hy zulks hadde verricht , stierf in 't zelfde Rijk ,
aan een afschouwelijke ziekte en Alba in dienst tegens de
Portugeezen , overleedt aldaar bynaa aan een gelijke quaal.
Nu komen wy tot dezen Anjello , dien grooten muytmaaker,,
waar voor alle nakomelingen zullen verzet staan. Wanneer hun
(B1. 8.) door getuygenis der Historien voor zal komen , hoe de zelve ,
als zijnde een der geringste , en verachtste uyt de gemeente ,
tot zodanige hoogheyt is gesteegen , dat het bestier en bewindt
van zoo een vermaarde , en volkrifte Stadt , alleen bestondt
onder zijn gezach ; op wiens wenk meer dan tweemaal hondert
duyzent mannen vaardig stonden om te volgen zijn bevel , en
en endlijk door de onmaatigheid zijn'er tyrannye , en 't onderbrengen der vermaardste huyzen , en geslachten des Rijks , is
komen te vervallen in een raazende dolligheyt , waar door hy
(als zijnde van geen stof opgeleyt om te heerschen ,) in 't midden van zijn woeden veragteliik als een hondt is doorschooten.
Pat wy , Achtbaare Heere , dit ten Tooneele hebben gevoerdt ,
en is niet om de gemoederen des yolks te verrukken tot zoodanige driften als wy UE. A. alhier vertoonen ; maar in tegendeel
om de zelve veel vaster noch te doen ankkeren in het herte van
deze hooghloffelijke Regeringe. Waar werdt het Gemeene Best
beeter gevordert ? het recht der volkeren nauwer gehandthaaft ?
en 's Landts geregtigheden en privilegien sterker bekragtight,
als hier ? Hier zeggen wy. Welke raadtbestieringe andre Nagebuuren , en Bontgenooten tot een voorbeelt strekken van regeeren : zien wy op de grootheyt van onzen Staat , wat is die ?
(M. 9„) geen spanbreet te gelijken by andre Vorstendommen. Wat maakt
haar dan berugt ? haar magi ; en waar uyt ontstaat haare macht ?
uyt d'ordentlijke schikkinge , in 't heffen der gemeene middelen :
hoe werden die besteet ? niet op dat zich ieder hier door zou
verrijken , (gelijk wy in ons Treurspel UE.A. vertoonen, welke
door een geregte wraak , over het uytputten der arme Gemeente,
zijn omgekomen ;) maar tot voorstant , en bevorderinge der gemeene zaken; en tot schrik van die gene , welken den geterghden
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Leeuw mogten komen te ringelooren : die onlangs noch door
't schudden zijner maanen het gantsche Christendom heeft doen
daavren ; en een der grootste Princen van Euroope , (die gewoon
zijnde in zijn triomf te voeren den tytel van Koning der baaren ,)
door zijn moedigheyt heeft doen nederleggen , voor de zeetel van
dezen Staat , den gaffel der zee. En dat op dien tijdt , als de
waapenen , door de bestieringe des Alderhoogsten , zoo wierden
gezeegent , dat wy gezien hebben , tot een eeuwigh gedenkteeken,
onze Scheepsmacht zich ankeren in 't ingewandt zijns Rijks ,
waar door, op dien tijt , dry Koningrijken al teffens scheenen to
siddren en to beeven ; en endelijk zoo verre wierdt gebragt , dat
(B1. 10.)deselve aan de snoeren van uwe bontgenootschap wierden gehegt.
Tot zulken en diergelijke uytbreydinge der paalen van dose vermaarde Republijk , werden de schatten aangeleyt; als ook om
de vryheyt , zoo dierbaar een kleinoodt , te Lehoeden , niet alleen
voor indragt van uytheemse magten, maar inwendigh voor die
gene welke de zelve door listen zoeken to belaagen, als zijnde
een soort van menschen verbastert van de reeden , veraart van
de natuur, en de liefde tot hun vaderlandt , ingenomen met een
zught tot die gene, van welken de Yryheyt en den Staat ten
uytersten is gedreygt geweest , daar UE. beroemde Voorouderen
zoo voor hebben gestreeden en geleeden ; welken alien van oprecht Hollandts bloedt zijn opgeleyt , en geen slavernye en konnen
gedoogen. Ontfangt dan , achtbare Heere , dezen Anjello , niet
naar den aardt als quaatwillige die zoude konnen duyden , maar
naar onze goede meening. 1k offer hem UE.A. dan gants armelijk , en veragt , doch in een vry kleet , van geen Spanjaardt ,
noch Fransman ontleent , noch omswachtelt met Poeetsche droOmen ; maar alleen naar de waarheyt der zaaken. Wy hebben
(B1.11.)hier door een spoor trachten to maaken voor onze kunst-genooten . want willen wy dat onze vaarzen geroemdt zullen werden ,
en onze Schouwburgh dooriugtigh werdt , laat ons dan niet
sweeten om door 't overzetten van uytheemse Tooneelspeelen
beroemdt to werden , schoon gy haar van veel gebreeken zuyvert ,
of de zelve zoekt to polijsten met cieraat van -woorden ; ghy en
kunt u dezelve dock niet toeeygenen , wat blokt ghy dan ? De
Schilderkunst gebiedt den genen , die zich in de zelfde kunst
wil oeffenen , gedurigh het leven te volgen : door copieeren en
kunt gy niet opklimmen om vermaardt to werden; alzoo het
zelve , zoo veel herssens , noch begrijp niet van nooden heeft.
Laat ons dan trachten eygen vindinge voort to brengen , en
toegang neemen tot de Historien , en op alle voorvallen onze
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bedenkingen laaten gaan. Wat zoude ons verhindren , dat wy
niet zoo wel als de Spaanse , Frame en Engelse zoude konnen
voortbrengen zoodanige gedachten , gelijk ons dagelijks van haar
op onze Schouwburgh werden vertoont ? Wy zijn hier dan in
voorgegaan , wie my volgt , kan mijn gebreeken myden , en verbeteren het gene , 't Welk volgens de gemeene keur noch mach
(31.12.)deurgaan. Wy hebben dit hier ingevoert , op dat mijn Heer mach
zien onze liefde die wy hebben tot de Poky , en dat wy gaaren
zaagen in andre zoodanige driften , gelijk wy wensten dal wy
konden bereyken , 't geen strekken mogt tot opbouwing van zoo
een doorlugtigh werk , niet twijfelende ofte het zoude UE.A. die
een voesterheer zijt der zelfder kunste , ten hoogsten gevallen.
Wy eindigen dan, mijn Heer, met de hope dat UE.A. onze geringe vaarzen zal aanneemen , niet naar de waarde des stijls ,
maar naar den aart van dien , die altoos is , en zal blyven ,
Mijn Heer,
UE. A.
Amsterdam den 20 van
Sprokkelmaant.

alderootmoedighsten dienaar
T. ASSELYN.

PERSONAADJEN.
(B1.14.)Perrone , Hoofdbandyt.
Mas Anjello, Visscher, naarmaals Opperhooft van Napels.
Pacevino ,
Medestanders
Rey van Napolitanen,
van Anjello.
)
Barandino ,
Matth. d' Almal.fi , Broeder van Anjello.
Santinelli , Overste des Onderkonings.
Dec. d'Arcos , Onder-koning van Napels.
Anaclerio ,
Verkoorne des yolks.
Tiberio ,
)
Filomarino , Aartsbisschop van Napels.
Hartogin.

Medina,
Ridders, en Raden
Caraffa ,
des Rijks.
Matalone ,
Spinelli ,
Genovino ,
Baden van Anjello.
Arapaja , ,
Marionet , Vrouw van Anjello.
Maj ombe , Moeder van Anjello.
Rey van gewapende vrouwen.
P. Lorenzo, Overste van Sanct Francois klooster.
Caffarelli , Aartsbisschop in Calabrien.
Elise.

SWIJGENDE.

Gevolg : van Napolitanen, van Munniken, van Fruytiers, van Soldaten.
Het Tooneel is in, en rondtom Napels,

OP- EN ONDERGANG
VAN

MAS ANJELLO.
EERSTE BEDRYF.

Perrone Mas Anjello.
(31.15.) Per. Anjello , wel wat ss dit , dus buyten 's weegs te waaren ?
A nj. Dat hem de blixem schen.
Wat is 'er gaans ?
Per.
De haaren
Anj.
Staan my te bergh.
Hoe dat , is u jet quaats ontmoedt?
Per.
Anj. Een bloedthondt , jaa een hondt , die zich met sweet , en bloedt
En traanen mest , heeft my, met schijn van regt te pleegen ,
Berooft van al mijn vis , en dat van 's Koninks weegen
Nu geef den hemel , die my dus tot wreeken parst ,
Dat d'eerste dieze nut , daar dad.elijk aan barst ,
Al waar "t den Hartoch zelfs , en andre die de wetten ,
En 't regt des vryen yolks , vertreden en verpletten.
Dit knaagt my , als een worm , gedurigljjk aan 't hart ,
zy , heeft deel aan deze smart.
En elk , het zy wie
Maar gy, mijn vrindt , indien gy my tot hulp wou strekken ,
1k heb jets voor.
Wel wat ?
Per.
Een aanslach u fontdekken ,
nj.
Die ons , en 't algemeen , en uwe vryheydt raakt.
Per. Jet denk ik , dat eer galgt , dan 't Burgemeesters maakt.
A nj. Een zaak , indien 't my lukt, die elk tot heyl kon dyen.
Per. Wat zaak ?
A nj. Het yolk van al hun lasten te bevryen
(1.16.)En schattinge, zoo lang gedraagen tot hun leet.
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Per. Hoe! Gy ?
Iaa ik.
Anj.
Door wat voor midd'len Loch ?
Per.
Dat weet
Anj.

Anjello best, kon ik maar slegs een makker vinden,
Die neffens my het stuk dorst moedigh onderwinden ,
Zoo stondt ik stout. en gy Perrone waardt de man
Recht dien ik zogt , indien gy met my staat , men kan
Door kleine magt gestijft , dien hook nu boven raaken.
Per. Daar is te veel aan vast.
Wie d'algemeene zaaken
Anj.
Verdeedigt , strekt een stij1 en stut voor 't Vaderlandt.
Per. En of ik lt met u stout, wat hebt gy voor de handt ?
Wat macht, wat waapenen , om dit dan uit te voeren ?
Anj. Men hoeft , om deze twee , trompet noch trom to roeren.
De meenigte is al ree , ontelbaar in 't getal ,
En ieder is vol wraak , en bitterheydt ; men zal ,
Indien gy ons slegs met u aanhang zoekt te stijven ,
Haast zien, dat wy in 't kort ver boven zullen drijven.
Bestemt gy dit , zoo krijgt do zaak zijn voile kragt.
Per. Wie leydt dan d'eerste steen ?
Die is van deze nacht
An j.
Geleyt , om 't yolk hun recht en vryheyt op to bouwen.
Per. Maar meent gy 't geenge zegt ?
Men doe my stukken houwen ,
Anj.
Indien ik niet en blijf by 't gene dat ik zegh.
Per. De zaak, naar ik bespeur,, vereyst wat overlegh.
Anj. 't Lang overleggen kan een braven aanslach krenken.
Per. Het steekt to vol bg evaar.
't Gevaar heeft geen bedenken.
Anj.
Per. Gy hebt u eygen zelfs ligt wat te veel belooft.
Anj. Dat gaat zoo 't wit, men praat my dat niet uyt het hooft.
Per. Men kan zich in zijn hoop wel ligt bedrogen vinden.
Anj. 't Gaat vast , indien wij ons slegts met dien bandt verbinden.
(B1. 1 7.) Per. Maar mach men veylig zich verlaaten op uw woort ?
Anj. Ik zweer "t u heyliglijk.
Verhardt dan, en vaar voort ;
Per.
Ik zal u hulpzaam zijn , wits dat men 't zoo besteeke ;
Want wie iet groots begrijpt , moot zich bedektlijk wreeken.
Dat d'een noch d'ander zich afzonderlijk bekladt.
Mijn macht bestaat , zoo in als buyten deze stadt ,
In zeven duyzendt die vast op een aanslag passen ,
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Al rauw , en rappigh yolk , tot muyten opgewassen ,
Die hier in dit gebergt , vast zwieren om en t' om.
Dees zal ik , als hun hooft , bedekt met stillen trom
Ontrent ter middernacht doen heymelijk vergaaren
By 't oude slot , op dat zy alle zich verklaaren
Tot uwen dienst en hulp , hier op verlaat u vry ,
Verzeekert van mijn trouw.
An j.
Wel aan, belooft gy my
Dit alles heyliglijk , getrouw en stant te houwen
Per. Zijt maar gerust , gy moogt by eeden my vertrouwen.
En , tot bevesting van zoo nauw , en vaste bandt ,
lou daar kom reyk my ook nu t'effens uwe handt.
Zi geren den anderen de handl.

1k zweer beneffens u , die pesten te verdelgen ,
Of anders dat my d'aard vry levendigh verzwelge.
An ti. Zoo moet den hemel my met zynen blixem slaan ,
Indien ik niet, als hooft , u moedigh voor zal gaan.
En hier op zullen wy , als scherper aangedreven ,
Op uw beloften , ons zoo naar de markt begeven.
Ruk alles wat gy kunt slogs onderwiejl byeen ,
Ik wagt u daar , vaar ivel , en spoey my derwaarts heen. bin.
Pacevino. Rey van, Napolitaneit , rnet yevolyh van Frnyliers.

Men zoek op deze wys de voet hun dwars te zetten.
Dat hun de blixem schen.
De Bonder moet ze pletten.
(B1.18.)En morzelen tot gruys , dat duyvelse gebroedt ,
Zoo vet en glat gemest , van tranen, zweet , en bloedt
Des armen yolks , en ons.
Rey.
Den hemel moet hen schende ,
Die 't yolk verdrukken , en in d'algemeene elende ,
Zich zelfs verrijken uyt de lasten van 't gemeen ,
En zulken helschen vondt noch met de naam bekleOn ,
Als quaam 't uyt 's Koninks naam , ten dienst der legertenten
En 's Rijks behoeven , voor uytheemse dreygementen
En laagen, door de Frank zoo menighmaal gestut.
Pa c. Met zulken schijn , zoo werdt het yolk vast uytgeput
Door lasten dagelijks hun op den hals te laden.
Bey. Wie brouwt ons dit ?
Pac.
Het hof en hun vervloekte Radon.
Wy hebben veel te lang die bitterheydt bezuurt.
Bey. Pit duurt vast , en dit heeft zoo jaren lang geduurt,
Pa c.
Rey.
Pac.
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Anjello. Barandino. Math. d' Amalfi. Pacevino. Marione. Rey
van Napolitanen. Gevoly van Fruytiers. Majombe.
A nj. Den hemel spaar de Vorst , dat die zijn Rijk vermeere ,
En sterven , die het yolk door tyranny regeere.
Slaa doodt die honden , wech met dat verduyvelt zaat.
Slaa doodt , sla g doodt , die zelf de hel en afgront haat.
&A m. Hy heeft zich eens erbarmt, om u van druk en lyden

En zoo veel schattingen, nu entiijk te bevryden.
An j: Zoo werdt men endelijk gedreven tot de wraak,
Nu is 't het yolk hun beurt, nu hangt alleen de zaak ,
0 spitsbroers! om het stuk maar wakker uyt te voeren.
wie 't Rijk beroeren wil, moet eerst het yolk beroeren.
Al wie stats recht beschermt, voldoet zijn eed en plicht.
't Gemeene best vereyst dat niemant oproer sticht.
Maar wie in Staatsbestier poogt dwinglandy te dryven
En meer zich zelven zoekt dan 's Vorsten eer te styven ,
En zijne achtbaarheyt te heffen op de faam,
(131.19.)0m door een glimp van staat, het yolk uyt 's Prinssen naam
Te drukken door geweldt , en by zich zelven smeden
Een wet, om ieder een dus op den nek te treden,
En of te vord'ren meer dan macht , en staat vermach,
En d'Opperhoogheydt zelfs te kreuken zijn gezach;
Die mach men in hun doen en moetwii veyligh stuyten.
En is 't om 't yolk hun best, zoo is 't geoorloft muyten ;
Zoo werdt den Staat geredt van Statenschendery.
Zoo werdt het recht des yolks,
d'eer der heerschappy
Verdeedigt , met dien hoop en aanhang uyt te roeyen ,
Die d'alderminst des yolks verdoemen , en verfoeyen,
Als oorzaak van al 't quaat , en stichters van hun leet.
Die daaglijks zijn gewoon, het bloet , gemengt met zweet
D'ounoozele door dwang ten aad ?ren uyt te parssen.
Dit voert ons aan dit doet my op de tanden knarssen
Van spijt, het Hof te zien vol monsters uytgebroet,
En 's yolks gerechtigheen vertreeden met de voet.
Hun wide handtvest , en beschreven keur, en wetten
Vernietigt , en wie zich hier tegens poogt te zetten
Als ballingen te zien , het Rijk en Stadt ontzeyt.
Aileen om hun gezach, en macht en achtbaarheyt,
En schatkist door gewelt met schatten op to hoopen.
Dit klimt nu endlijk op , en breekt den hemel open ,
En wacht van 's hemels troon een dubble wee, en wraak.

,
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Al wat hun bloedtdorst drip, ten smaat des Rijks, dat braak
Den afgrondt uyt , om dus op 't arme yolk te woeden.
Maar om het Vaderlandt van dit gedrocht te hoeden
En hun vervloekte drift te stuyten door gewelt ,
Vereyst nu dapperheyt. Wie zich met moedt verzelt ,
Zal, door een kleene macht , zijn vyanden verduuren.
Al wie een lantplaag delgt , wert van zijn nagebuuren ,
En bontgenooten voor onsterfelijk geroemt.
De grijns van Staat , die 't al met 's Konings naam verbloemt,
031.20.)Die moet men , nu met magt , tot morslen zien te breeken.
En zoo men 't met my staat, nu is het tijt van wreeken,
Om zich te redden van 't verderf dat ieder drukt.
Dit heb ik voor , en zoo dien aanslach my gelukt
Zoo zult gy in der yl den gantschen Staat zien kerken ;
P a c. Wat aanslach?
An
Om met magt den Adel of te zweeren;
En 's Koninks hofgezin, als hoofden van den Staat,
Te dempen hun gezach, en alle wie met raadt
Hanthaven hun bedrjf, ten smaat der heerschappye,
Te delgen tot de grondt, zoo werdt de tyrannye,
En 's Rijks verderf, met macht , ten Rijke uytgeschopt.
Wy zien vast ieder een met ampten opgepropt
D'onnoozele gemeent belasten en bezwaaren.
Een ieder klaagt vergeefs , de kerken en autaaren
Ontzeggen ons hun hulp , wy zien van dagh , tot dagh ,
Ons recht vermindren , en vermeerdren hun gezagh.
Men zoekt ons nu en dan met ydle hoop te payer, ,
Dies ruk ik 't al by een , die brandt en oproer krayen ,
Om met een ruwen hoop , van stropers , en geboeft ,
Te redden 't vrye yolk , en deze stadt ; men hoeft
Om een geregte wraak , geen uytgekeurde bende
De noodt rukt al by een , om moedtwil , en elende
Te stuyten, 't zy door list , of krijgsvolk kleen van tat
Een die zich wreeken wil, die dient zich van 't geval.
Men laat zich niet te licht door dreygement vertzaagen.
Wie vry wil zyn , die moedt het alderuyterst waagen.
Zijt moedigh dan, hou stant , en aarzel niet, ik zal
Dien aanslagh brouwen , of vervordren zelfs mijn val.
Men roey die pesten uyt , die zonder eer , en schaamte ,
Het yolk , dat als een lijk , en uytgeteert geraamte,
Verdrukken dagelijks , dat ieder kermt en steent.
Dus roept de gansche stadt , en klagende gemeent
3
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Die onder zoo veel last nu leggen neergeboogen ,
Dat ieder nauwlijks lucht , of adem scheppen moogen.
Wie ziet dit aan , die zich in 't harte niet erbarmt ?
(B1.21.)Wy sloven nacht en dagh, en ieder blijft verarmt.
Al wat mijn daaglijks doen , of visbank op mach haalen,
Is niet , dan om 't verloop der lasten te betaalen.
Dit kost my vlees en bloedt, zoo doet het elk in 't zijn,
En lijdt men dit , zoo zal dat doodlijk Rijksfenijn
Het arme yolk op 't laatst noch op 't gebeente knaagen.
Pa c. Wij stemden 't al met u , indien wy uytkomst zaagen.
Rey. Zy zijn te veel in macht te stijven hunne zaak.
d' Am. Veel meerder zijn zy, die niet wagten dan naar wraak.
Pa c. De wet des Rijks verbiedt ons met u aan to spannen.
Anti. Natuur gebiedt u weer , te wreeken aan tyrannen.
Pa c. Het muyten valt to dier, d'onnoosle kost het bloedt.
Bar. Hoe muyten, keurt gy dan hun handeling voor goedt ,
Zoo lad u dan vry voorts , dus knevelen , en doeken.
Pa c. Wy keuren 't, dat het Godt ten afgrondt wil vervloeken.
d'Am. Zoo handthaaft neffens ons dan 's yolks geregtigheen.
Pa c. Wie scheuring wekt in 't rijk , is vyandt van 't gemeen.
Anj. Men mach 't gemeene best door middlen wel bevordren.
Pac. Door middlen, dat staat vast, maar nimmer door onordre.
d'Am. Onord're heeft alree in 't Rijk nu d'overhandt.
Bar. 't Is billik dan , dat elk in tijts hier tegens karat.
Of niet , zoo gaat het refit des yolks , en al verlooren.
An). Dat lijdt ik niet , ik heb met eeden dier geswooren,
En zweer noch andermaal, jaa by dit visschers tuygh,
Het gaa hoe 't wil , eer ik my voor het autaar buygh,
En 't heyligdom genaak , die dappre daat to waagen.
Haast zult gy zien , hoe dat Anjello zich zal draagen.
Gy lagt misschien, en denkt , zal dezen slegten gast ,
Zoo arm, zoo naakt , zoo bloot , het yolk van d'overlast
Bevrij den die gewoon de Stadt is deur to loopen ,
Om zijne vis by elk , tot nootdruft , to verkoopen.
Die noch van eed'len stam , /loch hugs is opgevoedt;
Maar van zijn daaglijks doen, en visbank Leven moedt.
Is by 't ? ja dezen is 't , die 't yolk van slavernye
Verlossen zal, en al die wreede Staatharpye
(B1.22.)Zal delgen , 't zy dan Raadt of Staat of Amptgenoot.
Ik weet , my naakt niet dan een smaadelijke doodt.
Men rabraak mij , men doe van lit tot lit my kerven.
Geen eerelijker doodt dan voor het yolk te sterven.
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Pit 's al mijn overlegh , en daar op gaa ik aan.
Pa c. 't Waar noodig ons hier op een weinig to beraa,n.
Een luttel uytstel kan ons hinderen , noch schaden.
Al a r. Wat uytstel nu ? men heeft zich lang genoeg beraden.
De mompling is alree, ja zelfs by 't hofgezin.
En aarzelt gy, ik zal gelijk een krijgsheldin,
Gemoedigt met een troep van mijns gelijke scharen
De gansche stadt nu door, straat
straat uyt , gaan waren ,
En hitsen ieder aan, tot scheuring en tot wraak ,
En stichten zelfs den brandt , dat alles brandt en blaak,
En Napels op en neer,, met moordtgeschreeuw beroeren.
Maj. Zoo, dat gaat wel , myn kint , en om dit uyt to voeren
Zal ik u hulpzaam zijn , en is hier noeli een man
Die aarzelt , kom, men gordt my slechs den deegen
,
1k zal u voor gaan , om die schelmen uyt to roeyen ,
Die ons, zoo goddeloos, bekneevlen , en besnoeyen ,
Dat ieder zich erbarmt , die ons elende kent.
Pa c. Wy alle zijn met u., maar hoe men 't keert , of wendt
1k zie geen middel, om iet heylzaams uyt to reehten;
Wy zijn to klein van macht.
Anj.
Om dit verschil to slechten
Zoo weet , dat ik alree , door heymelijk verstant,
Veel duyzenden vast heb gekregen op mijn handt.
Die zich van hier, en daar , staan herwaarts aan to wende.
Perrone, Hooft-bandyt , gestijft met zijne bende
En ballingen, ontrent zes duyzent in 't getal ,
Die leggen vast verdeelt by d'omgesloopte wal
En 't oudt vervalle slot , om op 'lc bekende teeken
Met macht Stadts vestinge , tot bystant in to breeken.
Dees heeft zich dozen dagh , met eeden dier verplicht
En aan mijn handt, zijn trouw bevestigt, dat, eer 't licht
Des hemels, weer op nieuw,, ter kimmen op zou dagen
(B1.23)lly, neffens my, gezint was 't uyterste te wagen
Zoo wel is alles vast bezet en overleyt.
Pa c. Wy hopen dan iet goets, om , door uw moedigheyt ,
To hebben deel aan 't geen gy u hebt onderwonden.
Perrone icy/.

Door scherp bezette wacht, en 't zwieren van de ronden ,
Koom ik al heymelijk, geloopen straat op straat.
Anjello zijt gy hier ? hoe is 't , wat houdt den raadt ?
Wat hebt gy onderling te zamen hier beslooten ?
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De zaak die gaat naar wens , een deel der Amptgenooten ,
Die hebben zich alree begeven op de vlucht.
Men zoekt u , zie wel toe , gy zijt alom berucht.
Dry duyzent ballingen , daar op gy vast meugt hoopen
Zijn heymlijk al in Stadt bedektlijk ingesloopen ,
En hebben zich verdeelt by troepen kleen van tal.
Zij wachten naar mijn komst , en u bevel ; ik zal ,
Terwijl gy beezich zijt het alles te beroeren ,
Hun onder u gezach ter sluyk doen binne voeren.
Maar 't zamlen geldt hier niet, de zaak vereyst nu spoet.
Het gaat' tot noch toe wel ; maar dit 's 'er af, men moet
Dien wegh nu kiezen , dien , die ons 't geluk doet banen.
Een deel der Burgery , Fruytiers , en Peutzolanen ,
Die hebben onder een gezworen dezen dagh ,
Al quam den Hartog zelfs , of and're van 't gezach
Geen lasten , cijns , of tol , der vruchten te betaalen ;
Al zou men die door dwang, of dreygementen haalen.
Zoo zeer is elk verhit , terwijl hun macht vast groeyt,
En zoo men hier in tijts niet dapper onder roeyt
Om hunne macht door hulp , of bystandt t' onderschragen
Het zal gevaarlijk zijn dit heylzaam stuk te wagen :
Want al den Adeldom , en Hoofden van den Staat
Die hebben , onderling , beslooten in den Raadt
Om 't Graauw (zoo noemt men ons) door waapenen te dwingen ;
Wy zijn alree verklaart voor wederspannelingen ,
(31.24.)Als vyanden van 't Rijk , en van 't gemene best.
Wat toeft men dan , roey uit , roey uyt dat wolvenest
Het staat ons schoon , indien wy moedig t' zamenspannen.
Geen zoeter wraak , dan zich te wreeken aan tyrannen.
't Is togh vergeefs gehoopt op middlen van verdragh.
Men dreygt ons
't Is dan best te dreygen met den slagh.
n
Dat 's regt den aart om eerst zyn vyandt te braveeren.
'Wie dreygt in plaats van slaan , die moet door slagen leeren.
Dus doende heeft men vaak met dabble winst gestreen.
Santinelli. Spinelli. elm)* ello Math. d' Antal Bar andino . Perrone.
Pacevino . Rey van Napolitanen.
San/ . Wie raadt u hier , zoo stoudt te rotten dus by een ?
En elk tot scheuring, twist en oproer op te wekken ?
Vertrek van hier , of niet , men zal u doen vertrekken
En dat zich ieder een begeeve voorts van straat.
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Anj. Wie raadt u bier zoo stout te komen daar den raadt
Des yolks vast beezigh is iet heylzaams te beramen ?
Sant. Den raadt des yolks ? een hoop gekoppelt om te zaamen
Een welgestelden Staat door plondering en roof
Te stellen in gevaar.
An
Wat zegt gy?
Sant.
Dat ten hoof
Beslooten is , om met de schatting voort te vaaren.
Anj. En ons besluyt is dit , melt dat die Rijks-Barbaren
Geen lasten , schattingen te geven dezen dagh.
Spin. Zoo krenkt men 't wettigh regt, en
opperste gezagh,
En 't geen der is beraamdt by Ridderschap en Raden.
Anj. Zegh reekels , om hier door hun hollen baigh to laden.
Wat wettigh regt , weet gy wel , bloedthondt , wat gy zegt ?
En waar gy spreekt , of wien gy dit ten lasten legt ?
Derft gy , dus onbeschaamt , ons dit in 't aanzigt vrijven ?
Daar d'alderminst niet tragt dan 't regt des yolks to stijven
(131.25.)Maar slegs de schattingen to weren van hun hals ;
Dien gy zoo reukeloos , zoo onbedagt , en vals ,
Quanzuys ten dienst van 't hof , ons hier komt of to vordren
Regt tegens 't wettigh regt des yolks , en 's Koninks ordren.
En dat om zoo een hoop , als gy en uws gelijk ,
Te mesten , met het bloedt der burgeren , en 't Rijk
Door zulke vonden slegs ten gront toe uyt to putten.
Spin. Om 't Rijk voor ongeval , en oproer to beschutten ;
En 't ongeregelt graauw to brengen tot ontzagh.
d'Amal. En wy , om 't heyloos hof to brengen tot verdragh
En afstant van zoo opgehoopte schelmerye.
Sp i n. Wy zijn u schelden moe.
En wy de slavernye.
Anj.
Spin. Wijdt dat den Raadt , dat die van alles u ontslaat ;
Maar niet aan hun , die slegts bij keuren van den Staat
Geregtigt zijn , om dit to vord'ren van u alien.
Anj. Zy doen 't aan hun , maar hoe als schelmen to gevallen ,
En medestanders , die deel hebben aan den buyt.
Spin. Aan die , die jarelijks miljoenen keeren uyt ,
Om 's Koninks pagten , en 's Rijks tollen to betaalen.
Anj. Om hunne magt , en pragt , en staat in top to haalen
En 't yolk to trotsen , tot vermeerdring van hun smart ,
Daar ieder woordt ons is gelijk een mes in 't hart.
Vertrek dan , en om hier geen reeden meer to spillen ,
Zoo zeg:; den Raadt dat wy geen schatting geven willen.
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Gaa boodschap dit , en maak u voorts uyt mijn gezigt.
Sant. Wy hebben last om u te dwingen tot u pligt.
Te dwingen , booswigt , derft gy hier die woorden spreken ?
zin
Zoo hebben wij dan last om u den hals te breeken.
Slaa dood dien schelm , slaa dood , dat by ter neder stort.
B a r. Zoo moedt het gaan daar 't regt des yolks gehanthaaft wordt.
Dat 's 't eerste proefstuk en een tweede staat te hopen.
(B1.26.)Nu staat , o spitsbroers ons een brave toegang open ;
Om haast een eindt te zien van alle ons verdriet.
d'Amal. Nu wert vereyst dat elk van waap'nen zich verziet.
En orn hier in der yl , en spoedig toe te raken,
Is 't nodig , dat wy ons zoo voort gaan meester maken
Van Sant Laurens, verzien met bussen , kruyt, en loot,
Wel eer 's Rijks magezijn gekeurt in tijt van noot ;
Hier door zoo zal men haar de wieken dapper fnuyken.
Wie 't Rijk verdeedigt , mach 's Rijks wapenen gebruyken.
Komt dit in ons gewelt , zoo zal de rest wel gaan.
Anj. Noch is 'er iet , het geen dat nodig dient gedaan ;
Don Genovino , die wel eer den staat bekleeden
Van 's yolks verkoren Raadt , en veele heeft geleden ,
Om 's Rifts gemene best' ; dees moet door ons gewelt ,
Uyt zijnen kerker voort in vryheyt zijn herstelt ;
Op dat by , ons ten dienst , meer opening verklare,
Als zijnde in stadts rechte , en keuren best ervaren.
Het is een man vermaart in oefening van Staat.
Een trouwe raadtsman is een zeeker toeverlaat.
Gy Barandino , zijt bequaam dien wegh te banen.
Voeg u dan derwaarts , met Fruytiers , en Peutzolanen
Banditen , burgery , 0111 met gelijke macht ,
En onderling verdragh , gezamentlijk te nacht ,
(Wanneer dat yder is in rust van straat geweeken,)
Sint Jacobs Klooster (nu stadts Kerker) op te breeken
Waar in dien vromen heer beslooten wert zoo vals.
Vermoort de slotvoogt , brengt vry alles om den hals ,
En al wat willens zoekt u macht te wederstreven.
Maar wie ons zijde kiest , dien zult gy vryheyt geven.
Gaa heen , den hemel stort u alien moedt in 't hart ,
Dat alles in der yl door u gehandthaaft wordt.
Ik zal my , onderwij1 , met d' andre rest verplichten ,
De brandt ontrent de markt , in 't naaste hof te stichten
Van Don Steffan , dien schelm , die , naar 't by ieder blijkt ,
Zich door 's stadts pachten heeft in 't korte zoo verrijkt
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Dat by , ten trots van elk , een Ridders staat kan voeren.
wel de snootste plaag van borgery en boeren
En als de pest gehaat , die moet voor eerst van kant.
Bar Wy gaan.
An j.
Elk voegt zich weer op 't spoedigst by der Kant.
Alle binnen.

(BI.27.)Dees ,

TWEEDE BEDRYF.

Arcos. Medina. Caraffa. Mataloni. Anaclerio. Tiberio. Spinelli.
,.4r. D'Aartsbisschop vol van zorg, en Staatbekommeringe,
Heeft ons van tijt , tot tijt uyt vremde mompelinge
Pit onheil voorgespelt , en voorts van dagh , tot dagh ,
Ons aangeport , om eens by middlen van verdragh
D'oproerige gemeent , met yver neer to zetten ,
Door 't vieren van wat bot , en 't matigen der wetter',
En lasten daaglijks hun zoo lastig opgeleyt.
Het welk by keurde goet , maar 's Princen achtbaarheyt
Te kreuken, en het y olk zoo ruym den toom te geven,
Is zorglijk voor een Vorst, ten Rijkstroon toe verheven,
Om lichtlijk door die smet , te raken tot een val.
Zoo zach men voor een wijl, 't meineedig Portugal
Afvallen van hun trouw , en andre uytheemsche stranden.
't Gescheurde Engelandt , en •'s Koninks Nederlanden ,
Die geven van hun doen ons daag'lijks blijk op blijk.
Dat ik , 6 Ridderen , en Eedelen van 't Rijk,
U in der yl alhier , zoo spoedig heb doen komen ,
Is om het yolk hun drift en moedtwil in te tomen
Of iet door reklijkheyt , tot vordring van hun werk ,
Te ramen tot verdragh , het Rijk , het Volk , de Kerk.
Dry machten , machtig om een Vorst zijn kroon to stutten,
Om dezen elk in stant voor 't vallen te beschutten ,
Vereyst voorzichtigheyt kloekmoedigheyt , en raadt.
Gy die in 's Koninks naam , als stylen van den Staat
Verbonden zijt , om 't best der heerschappy to vordren :
Wat middlen raamt gy best , om ordre , en onordre
Te stuyten, wijl 't gevaar ons dreygt van dezen kant.
(BI.28.) M e d. Het yolk , door waapenen , to houden in de bandt.
Ana c. Indien dit onweer ons dan over 't hooft wou drijven.
Car. Men straftze aan den hals , die 't yolk in oproer stijven.
Zoo zuyvert men den Staat , en vordert 's Koninks regt.
Ti b. Hy vorderdt heyls genoeg , die 't Rijk van oproer slegt ,
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Men maatigt slegts hun last, tot veyligheyt van alle.
Mat. Hoe matigen , en dat oproer'ge ten gevalle ?
Dat stemde nimmer toe , die zorgde voor een Staat.
D'A.artsbisschop keurdt het goedt.
Car.
Men keur het hier voor quaat;
En zullen nimmer dit , noch nut , noch oorbaar vin den.
Ana. Wy zien vast dagelijks , hoe 's Koninks hofgezinde
Zich moedigen ten trots , te dempen hunne zaak.
Spin. Zoo houdt men 't yolk in toom.
T i b.
Zoo drifft men hun tot wraak
Die , als Palermo , 't Rijk dan 't onderst boven keeren.
Mat. En of Palermo zich wouw laten overheeren
Stelt Napels dit een. wet , te volgen hunne trant ?
T i b. Men volgden dan u raadt , en 't yolk kreeg d'overhandt ,
Hoe dan om hun gezach en moedtwil hier te stuyten ?
Spin. Nooit is 'er heyl gevolgt uyt ongeregelt muyten.
Filomarino , Aarlsbisschop van Napels. Arcos. Mataloni. Caraffa.
Anaclerio. Tiberio. Medino. Spinelli.
Fi 1. Den hemel spaar u, en behoede deze Stadt.
Dat elk zich wapene.
r c.
Hoe wapenen , wat 's dat ?
Godtvrugte Vader , zeg wat doet u herwaarts spoeden ?
F il. Om u , en ons , en 't Rijk , al t' zamen te behoeden.
Dat alles in der yl nu werdt by een geprest ,
Het onheyl nadert ons , wie nu 't gemene best ,
En 's Koninks agtbaarheyt zoek in zijn stant te houwe
Die wapen zich , en doe nu proef van zijne trouwe.
Wy zijn verpligt het Rijk te vryden voor dit quaat.
Wie zorgh draagt voor 't gemeen draagt zorge voor den Staat.
(B1.29.)Het regt der volkren , naar den aardt des yolks te stieren
Is matelijk den toom wat ruymer uyt te vieren ,
Dat niet zoo korzlen beest , door al te nauwen trek
Op hollen raakt ell werpt den toom eens uyt de nek.
't Waar nodigh dan , zoo voorts een middel te beramen
Eer and're Vorsten , en naaburen ons beschaamen,
Die d'achtbaarheyt des Rijks en d'eer der heerschappy ,
Beledigen ten smaat der Spaanse Monarchy ,
Zoo hoogh nu hemelwaarts gereezen aan de starren.
De macht des yolks , en 't Rijk dus onder een te warren,
Bracht zomtijds wel een Staat in 't uyterste gevaar.
r e. Wat wii d'Aartsbisschop dan ?
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F il.

De lasten , grog' en zwaar ,

Te matigen.
Dit strekt tot nadeel aller Grooten.
Men volg dien eygen voet van andre bontgenooten ,
Die d' algemene rust bevordren in hun Rijk.
Mat. Het graau to koestren , in hun drift , en ongelijk ,
Heeft menighmaal een Staat doen spoedig ommekeeren.
C a r. Ja zo , dat zich een Vorst , van 't yolk hem liet braveren,
Ten schantvlek van die geen aan Koninks trou verlooft.
Fil. Men vloekt den Adeldom, en lasten op het ooft,
Hun onverdraagelijk dus op den hals te laden.
Me d. Zy stellen hun geschil aan 's Koninks bank en raden,
Dat staatsgewijs hun zaak beslegt werdt en bepleyt.
T i b. Men stel dan vast dat hun geen toegang werdt ontzeyt.
An a c. 't Waar nutter eenige der lasten of to schaffen.
Car. 't Waar nutter eenige der schellemen te straffen ,
Die dus bedektelijk doen voeden dit gerugt.
A r c.
F il.

Hartogin , Caraffa , Anaclerio , Tiberio , Medina , Arcos , Spinelli ,
Filonzarino Aarlsbisschop van Napels.
Van binnen gerucht door 't kleppen van klokken.
H a r. Helaas! mijn lief wat 's dit , dat elk verbaast dus vlugt ?
En ieder in der yl zich tot den oproer reppen ?
Al 't yolk is op de been , en al de Kloosters kleppen ,
(B1.3o.)En 't rot zich vast by een , dicht langs de waterkant ,
En 's Koninks hogetol staat in den lichten brandt.
Wy hooren door 't gedruys , om hulp van waap'nen roepen.
Zy rukken herwaarts aan , met hun verdeelde troepen ,
Wat is 'er gaans , mijn lief, dat elk dus kermt en zucht ?
Of is het best gerahn to vluchten ? dat men vlucht ,
Waar bergt men ons , och , och , och gy doorluchte heeren ?
Verdeedigt doch dit slot , met hun gewelt te keeren.
Wat wil dien oproer doch ? wat is het yolk hun eys ?
C a r. Te heerschen naar hun drift , ten trots van u paleys;
En stadt en adeldom hun rechten te belagen.
Ana c. Om matigheyt , in 'tgeen onmooglijk is te draageu.
't Waar Koninks best , het yolk te houden aan zijn handt.
Med. 't Waar Koninks best, het yolk slegts in zijn ouden stant
Te houden , en hun drift te stuyten door u ordre.
A r c. Ontstelt u niet , hier is met tranen niet to vordren.
't Gevaar is kleen , wy zijn noch veyligh op dit slot,
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Hart. Zoo veyligh niet , of licht , ten waar de goede Godt
Ons redde , van hun macht al t'effens overvallen.
Med. Wat uytslagh keurdt men dan?
A r c.
't Waar nodigh een van alien
Zigh spoede derwaarts aan, en hoorden hun geschil.
Tib. Dat wetten wy , en zoo men d'oproer stuyten wil ,
Men spoede zich alleen in 't matigen der wetten.
A r c. 't Gezach der hoofden zal hun moetwil nederzetten.
An:a c. 't Gezach der hoofden zal hun moetwil drijven aan.
Tib. Wie kan de macht des yolks alleen toch wederstaan ?
Ar c. Men paayt hun , dat men zich zal op hun zaak beraden.
Spin. Zoo werpt g'u zelfs ter neer , en dat op 's volx genaden.
Ar c. Men doming haar dan door magt van wapenen tot vree.
Har I. Begeef u doch in zulk een onweer niet in zee.
Licht of dien donkren wolk den hemel op dee klaren.
Car. Wie d'eer des Rijks , en 't regt des Koninks , wil bewaren,
Die houde stant , en wijk niet eene voet to rugh.
An a c. Zie toe , zie toe , gy werdt noch zelfs wel licht de brugh
En toegang naar 't verderf, tan d'algemeen elenden.
(B1.31.) Car. Des Vorsten achtbaarheyt en tytelen te schenden ,
Te zien dat elk zich vast aan muytery verbindt ,
En 't ongebonde graauw , zoo reukeloos en blindt ,
Te styven in hun doers , daar elk van 't spoor gedreven ,
En aan zoo ruwen hoop den toom zoo ruym te geven ,
En spelt niets goet voor ons , noch voor den ganschen Staat.
Tib. En zoo men , naar gy 't drijft , dit beest dus hollers laat ,
Zoo heeft men 't uyterste des Rijks verderf te wachten.
Mat. De wetten eyschen zulks.
Die moet men hier verzachten.
Tib.
Mat. Zoo kreukt men 't geen het hof des Koninks zelfs gebiet.
An a c. Zoo luyt hun eerste keur noch oude handtvest niet ,
Die tuygen tot hun best , van nimmer to gedogen ,
Dat Princen van het Rijk zoo veel gezags vermogen ,
Om 't y olk door schattingen te houden in den bandt.
Zoo spreekt hun voorrecht zelfs , die d'eerste Ferdinand
Op zijne hulding heeft den volkren opgedragen.
A r c. En of uytheemse macht den Staat dan quam belagen ,
Gelijk men dagelijks van 't Frame Rijk verwacht ,
WO Guise reets op reys , met al zijn oorlogsmacht ,
En scheepen vol gepropt , dit Rijk vast kornt genaaken ,
En 't y olk in tijt van noodt , van schattinge t'ontslaaken ,
En is om 's Koninks best in 't minste niet geraan.
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T i b. De lasten lang voor heen , op hunnen hals gelaan
Behoorden ruym zoo veel gewelts , en macht te stuyten,
Wy zaten lang in rust.
Car.
Nu dreygt men ons van buyten ;
En zien van verre vast dit naakende gewelt.
Mat. Des Koninks sehatkist , die vast ledig is van gelt
Vereyst geen mindering , maar meerdering van lasten.
i b. Zoo , nijp de keel voort toe , zoo moogens' eeuwigh vasten.
Car. Dat ga zoo 't wil 't gedy ten besten 's Koninks naam.
An a c. Dat ga zoo 't wil ? het ga dat ik (en elk) my sehaam
En voel , door al u doen , en dit onmensehlijk woeden ,
031.32.)De wond alree in 't hart, en raakt die eens aan 't bloeden
Zie toe dan , dat men niet , door al te strengen wet ,
Zich zelfs te reukeloos , en 't Rijk met bloet besmet ,
Misduyt dit vry , ik hou u raden ongeraaden.
Mat. Zoo opent gy den wegh tot 's Rijks verderf en schade.
An a c. En gy van scheuring , moort , geweldt en dwinglandy.
Hart. Ach of d'Aartsbisschop zich, tot heyl der heersehappy,,
Beleedigden , om 't yolk moetwilligh opgesteegen ,
Door eenigh middel moist tot stilstant te beweegen.
Gezach , en aehtbaarheyt , vermach wel zomtijts veel.
Fil. Het yolk oproerig , en de hoofden in krakeel
Een voorspook , 'tgeen ons sehijnt met meerder quaat te dreygen.
Hart. Zy zullen alle zich gewilligh tot u neygen.
F
Indien dit vordren kon , ik nam dien last op my :
Maar met wat voorslagh paayt men hun ?
A r c.
Dat wy
Hun zullen , op hun eys , ten deele vergenoegen.
Ana c. Wy zijn. gezint , met u , ons derwaarts ook te voegen.
Hart. D'aarts-engel hoed u , en verzelschap u op reys
En voer u wederom met lief in u paleys.
Alle binnen.
Math. cr Almal fi. Anjello. Arapaia. Genovino. Perrone. Pacevino.
Rey van Napolitanen.
d'Arn. Zoo kreeg de vlam , in 't eyndt, door d'onze d'overhandt.
A nj. Volhard nu , dat gaat wel , zoo moet die zelfde brant
Die godtvergeetenen ten grontvest toe verteeren.
_Jr ap. Verdelgtze , die het yolk dus trotsen en braveeren ;
Te zetten hunne voet , tot meerdering van smart ,
Den eenen op de nek , den andren op het hart ;
En lasten, eijns en tol , to heffen en te hogen ,
En alle die in 't Rijk hun tyranny :,;gedogen ,
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Die zy van ons en elk tot stervens toe gehaat.
.zinj. Nu zien wy eerst een wegh , die veylig open staat ,
Om ons op 't alderfelst aan dezen hoop to wreeken.
(B1.33.)En gy mijn Heer, dien ik als voor min vader reeken,
Ter goeder uur zien ik u hier in dezen stant
Om neffens ons , den Staat , het yolk en 't vaderlandt,
Te redden van. zoo opgehoopte tyrannye.
Gen. Niets dat my meerder drukt, dan 't yolk hun slavanye ;
1k zelfs voorheen gepordt door een geregte wraak
Heb neffens andren ook gehandthaaft deze zaak ,
Doch niet naar mijne wens ten besten uytgevallen ;
Maar wijl ik u dus zie, gemoedigt met u alien
Zien ik in al u doen iet heylzaams to gemoedt.
Terwij1 gy 't hebt gebragt alree op zulken voet ,
Dat het noodtzaaklijk is , daar in ook to volherden,
En op dat gy van ons ook zoud gehanthaaft werden
Zoo heb ik by my zelfs, als in een lijst , gesteldt ,
Een deel van dezen hoop , die daaglijks door geweldt,
Het yolk verdrukken , door hun vuyl vervloekte vonden
Doch meest al Eedelen.
.Anj.
Wat Eedelen ? zeg honden ,
Bloetzuygers knevelaars , en ander heyloos zaat.
Per. Tyrannen , opgepropt met ampten , eer en staat,
En tytels hoogh van naam, door 't zweet des yolks verkregen.
Any. Wiens bloedt wy zijn gezindt hier tegens op to wegen.
Nu maak begin , lees op , elk voeg zich by der handt.
Genovino beest.

Cayvano.
An j.
Dat 's voor eerst de grootste schelm van 't landt.
Gen. Medina, Garcio , Spinelli, bey de zoonen
Van Karlo , don Steffan , Caraffe en Matalone ,
D'Aquina, wien 't vergif als uyt zijn oogen blaakt.
Anj. Tien monsters , die de hel voor schuym heeft uytgebraakt.
Gen. Siano, don Rocel, en Genomino , vader
Van Prins Andrea.
Zeg dien grooten landtverrader
n j.
Die noch by 't Spaanse hof meineedigh is verdacht ,
(B1.34.)Die om zijn gierigheyt , en overhelsche pracht ,
Zich door het Franse gout zoo heyloos liet bekoren.
Gem De Bellis , Palma.
Dat zijn schellemen geboreh.
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G e n. Dees , en al d'andre rest , tot zestig in 't getal,
Die volgen voorts , waar of dat d'allerminst van al,
Door snode praggery , en vuyl vervloekte weegen ,
In 't kort , zoo schielijk zijn tot ampt en staat gesteegen ,
Dat elk kan leeven trots de braafste Prins van 't Rijk.
An j. Dat 's uyt, die glory leyt , men trap die kroon in 't slijk ,
Tot elks verwondering , hoe dezen met hun alien
Zoo schielijk zijn tot staat gereezen, en gevallen.
Nu elk pas op zijn plicht , tot vordring van dit werk.
Gy Pacevino , en mijn broeder , ga , versterk
De poort van Sint Andree , en toegang van die oorden ,
En valt al t'effens daar, aan 't plondren , branders , moorden ,
En al wat strekken kan tot hun gemeen bederf,
Dat recht vrij aan , verschoont Been Ridder , ja men sterf
Veel liever dan met hun verdrach of pays te maken.
Men recht , tot schrik en vrees , nu galgen , raden , staken ,
In 't aanzien zelfs van 't hof, tot hun verderf, nu op ,
Om dees verraders , 't zy door een verachte strop ,
Of schandelijk door 't zwaardt, naar hun verdienst te straffen :
En wie u wederstreeft , of hier derft tegens blaffen,
Die zult gy , 't zy wie 't zy , zoo dadelijk terstont ,
Alwaar 't den Hartog zelfs , doorstooten als een hondt.
Elk draag zich mannelijk dit rustig uyt le voeren ,
Verdeelt de ballingen , rukt burgery , en boeren
By een, en ieder volg my na met zijnen troep ,
En vult de stadt met dit afgrijselijk geroep :

Den kernel spaar de Vorst , dat die zijn Rijk vermeere .
En sterven , die het yolk door tyranny regeere.
Slaa doodt die honden , wegh met dat verduyvelt zaat.
Slaa doodt , slaa doodt , die zelf de Biel en afgront haat.

Ia roey ten grondt toe uyt, op dat men 't zoo beschrijve ,
(31.35.)Dat daar noch naam , noch plaats , noch tytlen overblyve.
G e n. Zoo elk hier in volhardt , wy zien d'aartstyranny
Gedempt , en 1 yolk van al hun leet en slaverny
Geredt , indien men zich maar tot dien optocht reppe.
Maar zacht I
Mij dunkt ik hoor de groote brantklok kleppe ,
A.r a p.
Daar is gewis iet gaans , men spoey zich derwaarts aan.
Barandino , met gevolg. Anjello. Genovino. Mat. d' Alma. Arapaia.
Perrone. Pacevino. Rey van Napolitanen.
B a r.

Zoo moet dat heyloos zaat door vuur en vlam vergaan ,
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En alle die den stant des vryen yolks verpletten.
Anil'. Hoe gaat het Barandin ?
Bar.
De benden , en kornetten,
En 't Spaanse regiment staan vaardig op 't gebodt
Des Onderkonings, om Paleys, en Markt , en Slot,
En alle toegang naar Sint Elmo to beletten,
Heeft opentlijk voor elk , door tromlen , en trompetten,
Op lijfstraf scharp verboOn te doen ons onderstant
Rukt alles wat hy mach, op 't spoedigst by der hant,
Om of het mooglijk waar de drift des yolks te keeren:
Doch al vergeefs , want hy hem ziende dus braveeren,
Heeft zich naar Sint Ingnaar gebergt voor lijfs gevaar.
D'Aartsbisschop, voor gezant , komt af als middelaar,,
Om zich by u (als hooft des vryen yolks) to voegen,
En u, uyt 's Hartogs naam, in alles te vernoegen.
Dees heeft volkomen last , om uyt des zelven naam ,
To handlen van verdrach.
Gen.
Hoe van verdrach? men raam
Jet anders , eer men zich hier door in slaap laat wiegen.
Het hof is alto loos , en konstig op bedriegen ,
En alle schelmery,, en streeken afgerecht ,
Dies sla men 't af.
't Is best let nutters overleght.
Anj.
Vaart gy maar voort, om ons den stant des yolks t' ontvouwen.
(B1.36.) Bar. Felices huys , de praal der Napelse gebouwen,
Is deezen dagh door ons in d'assche neergeleyt ,
En dat van Don Steffan , vermaardt in kostlijkheydt ,
En beeldtwerk uytgevoerdt , door konst van menschen vonden ,
Is zoo afgrii.jselijk mishandelt , en geschonden ,
Dat het op 't alderminst , naar huis noch hof gelijkt ;
Hy zelfs , uyt schrik gejaagt , bergt zich ter vlugt , en wijkt
Ter zyde door een poort , uytkomend aan de vesten ,
En geeft, als machteloos , het alles voort ten besten.
Het yolk , als ziende nu noch macht noch wederstant ,
Die stichten neffens dit , een tweeden in de brandt.
Hier zag men toen gelijk , in 't midden van dat blaaken ,
Veel kostlijkheden, zoo van purper,, als scharlaaken ,
Behangsels stijf van goudt, op 't hoogste gewaardeert ,
Dat door de drift des yolks , tot assche wierdt verteert ,
Juweelen , paarlen , goudt , en meerder van waardye :
ilytsteekent beeltwerk en vermaarde schilderye ,
En andre pragt, en praal, op duyzenden geschat,
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Werdt alles door de vlam en 't yolk vernielt : de stadt
Door dit gerugt , geraakt al t'effens overende.
Wy rukken voorts van daar , tot naar de markt , en wende
Ter zyden af, tot dicht ontrent de waterkant ;
Hier stondt Medinaas Nuys als noch in lichten brandt ,
Dat nederstorten , of het aartrijk scheen to beeven.
Doch vonden weynigh yolks, want elk hadt zich begeven
Naar Sint Laurens , om dat to krygen in hun macht.
Wy spoeden ons dan voort , doch werden van de wacht
Gestuyt , door zeekren troop gewaapend Italjanen.
Doch wy gemoedigt , om een opening to banen ,
Staan schrap , en raaken door naar weynig tegenstant.
Hier zach men 't Klooster nu alrede schier vermandt.
Doch zy versterkt door ons , veel meerder dan to vooren ,
Vermeesteren hier op in 't kort Sint Laurens tooren :
En alles daar ontrent, dat geeft zich daadlijk op ,
(31.37.)Dan een uyt schrik gejaagt , die bergt zich in den top ;
Dees zijnde eon van 't hoff, de wreetste wel , en hartste
Die raakt van boven neer , eri valt zich zelfs to barste ,
Dat brein , en bekkeneel , rontom ons henen spat.
Dit ziende een van ons , vol moedigheyt , die vat
Dien afgemartelden noch moodigh by de beenen ,
En kneusde het overschot to plettren op de steenen
Dat ieder aarzelden. een ander voort terstont ,
Die sleept het langs de straat , gelijk een dooden hondt.
Ik ys 'er van, al eons , als of 't my zelven smarten.
An j. Hoe gaat u dan de doodt van zoo een schelm ter harten ?
Verheug my, over zoo een kloeke heldendaad.
Nu wil ik, eer men noch in 't plondren vorder gaat,
Dat ieder zich wel wagt , door daadlijkheyt , en blyke n ,
Zich van 't geroDfden iet op 't minste to verryken.
Wie dat bevonden wert meineedig , en zoo vals ,
Dien zal ik 't zy wie 't zy, doen breeken voort den hals ;
Wat schatten dan of good , hoe hoog men die waardeeren,
Die wil ik dat de vlam tot assche zal verteeren ;
Elk hanthaaf dit bevel , op dat het niet en blijkt ,
Dat ieder zegge, ziot dien hoop heeft zich verrijkt ,
In plaats van 't regt des yolks to vord'ren tot hun besten
Zoo zoekt zich ieder maar als met dien roof to mesten ,
En andre smaatheyt moor. hier dient dan op gelet ,
Want dit waar in ons doen een schandelijke smet.
En om dit alles dan met ordre to voltrekken ,
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Zoo zult gy alle dry tot Raden my verstrekken
Als ziende u getrouw , ten dienst en nut van 't Rijk.
Filomario , Aartsbissc/iop van _Napels. Anaclerio. Tiberio. Anjello.
Genovino. Math. d'Amal fi Arapaia, Perrone.
Barandino. Pacevino.
Fil. Hoe dus mijn zoon ? wat 's dit ? wat le git, wat ongelijk
Drukt u ? wat is den eysch ? bestaat uw eysch in reeden ,
(BI.38.)Ik zal u hulpzaam zijn maar ongeregeltheden
Te styven in een Staat , en 't zaat van muytery
Te voeden , was wel eer
verderf der heerschappy.
Ik koom alleen uyt zucht u alien bier genaken.
Wat hebt gy voor ? sta of : dit plond'ren , branden , blaken ,
Verbittert maar 't gezach , en 't hart der Majesteyt.
Begeert gy iet , wat is 't ? het wert u toegezeyt ;
Maar dus ontydig hier by troepen langs de straten
Te zwieren heen en weer , moetwillig uytgelaten ,
En elk te hitsen aan , tot . scheuring en tot wraak ,
En vordert niet , maar is veel eerder , om u zaak ,
Door zulken middel , los als met de voet te treden.
Anj. Indien wy niet den staat van uw Doorluchtigheden
Erkenden , by hadt lang dit zeggen hem betreurt.
Hoe elk te hitsen aan wert dit aldus gekeurt ?
Misduydt men zoo ons doen ? als of men wou besluyten
Dat wy onordentlijk door ongeregelt muyten ,
Den Staat beroerden om alzoo door dat beleyt ,
Te schoppen met de voet de hooge Ovrigheyt ,
En 't recht te kreuken van haar wettelijk vermogen ;
Dat 's schandelijk , voor eerst , en lasterlijk geloogen ;
Die pest wert zelfs van ons ten afgront toe gehaat.
Heel anders leyt ons doen , wy zoeken ampt , noch staat ,
Noch 's Koninks wettig erf, nosh tyt'len te belagen ;
Maar om het reeht des yolks , van oudts hun opgedragen ,
Te brengen wederom in zijnen ouden stant.
Wy willen 't voorreeht zelfs , wel eer by Ferdinand ,
Op zijne huldinge aan dit vrye yolk gegeven ,
Zoo als het zelfden is geteekent en beschreven
Door zijn bevel , en voorts by Karel , erf van 't Rijk
Bevestigt , dit 's de groat van al ons ongelijk :
En zoekt men ons , hier op met yd'le hoop te payen
Zoo zal de roode haan in Napels wakker krayen
Ja zoo, als ooyt voorheen by iemant is gesticht.
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Wy willen , dat men 't broot behoorlijk op zijn wicht
Herstellen zal , of niet , die schellemen te straffen.
(B1.39.)En weygert men ons dit , wy zullen ordre schaffen ,
Om ons gelijkerhandt van alles dan t' ontslaan.
De lasten op het ooft , en oly wijn ,
graan ,
Die zy vernietigt, of gebracht in zulken ordre
Gelijk voorheen. Indien men dit nu kan bevordren
Wy alle zijn gereet , gewillig en bereyt ,
Tot afstant van ons doen ; kan uw Eerweerdigheyt,
Ter liefde van dit yolk, uyt vad.erlijk medoogen
Verwerven iet, het geen hun zou verlichten mogen ,
Het zy genadelijk in zijne handt gestelt.
Fi 1. Mits dat men afstant doe van dus by woest gewelt ,
Te woeden heen en weer , als zinneloos gedreven.
Gen. Niet eerder , of ten zy men ons vernoeging geve.
A n a c. Men wekt des Koninks haat , indien dit overwaayt.
Anj. Men heeft ons veel te lang met yd'le hoop gepaayt.
Fil. Den Staat gebiet het yolk de schattingen to dragon.
Anj. Mits , dat zy strekken om 's lants besten t' onderschragen.
Tib. Door zulken middel wort den gantschen Staat behoedt.
Gen. Door zulken middel treet men 't regt hier met de voet.
A n a c. Zy zijn om 's Koninks staat , en tytlen to vermeeren.
Anj. Om 't yolk to drukken. , daar tyrannen 't yolk regeeren.
Fil. Betoom u reed'nen , want dit riekt naar muytery.
Gen. Den Adel toom eerst in hun snode kuypery.
Fil. Het yolk blijft eeuwiglijk aan wetten stip verbonden.
Anti: Aan wetten , dat staat vast , maar niet aan zulke vonden
Gelijk men dagelijks ten hoove hier beraamt.
Wy weten , dat het yolk de schattingen betaamt
Te dragen , zoo men die ten clienst des Rijks besteden ;
Maar niet, gelijk wy zien , om hunne dartelheden
Te voeden , en om door zoo schelmse vondt , en trek ,
Het yolk , als slaven , hier to treden op den nek ,
En t' onderdrukken door de lasten die zij smeden
Tot ons verderf, en smaat van 's yolks gerechtigheden
Met wat men denkt , of droomt hun op den hals to
Daar 's Koninks schatkist blyt vast hol en ledig stain.
(B1.40.)Is dit 't gemeene best bevordren , daar de blijken
Dus spreeken klaar , hoe dat zich veel hier door verrijken ,
Die van 's lants inkoomst , hun by eeden toe vertrouwt ,
Zich zelven mesten , en van dat meineedigh goudt ,
Een staat schier Koninklijk , op 't pragtigst onderhouwen.
4
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Paleyzen uyt, de grout , van marmer op to bouwen ,
't Geen zelfs den vremdeling het oogh verwondren doet ,
Gegrontvest in 't ziment , van tranen , sweet en bloet
Des armen yolks, kan dat zijn Hoogheyt noch beweeren ?
Hy hanthaaft schelmen dan , die 't roer des Rijks regeeren ;
En helpt het yolk al mee verdrukken met dien hoop.
Zoo gaat het , daar men 't recht en ampten veylt te koop ,
En alle schelmery ten hoof ziet binnen sluypen.
Daar ieder raapt , en schraapt , door prachery en kuypen :
En elk bedektelijk zich zeegent met dien buyt.
_Fa. Hoe vaart gy te gelijk dus ongebonden uyt ,
Daar ik , uyt enkle drift, ter liefden van u allen ,
My hier vertoon , alleen om al dees ongevallen
Te stuyten, die het Rijk en ons al t'zamen dreygt.
En zoo gy noch het oor naar recht en reden neygt ,
Wy zien den scant des Rijks , en 't recht des yolks behouwen.
G e n. Dien slaapdrank, lang voorheen ons by het Hof gebrouwen
Walgt ieder noch , en my to leyder , in de keel ;
Dies wacht men zich , en elk vertrouwt zich niet to veel
Op streeken van het Hof, noch haar yerleyde tongen.
Die Hofzwaan heeft al lang op deze maat gezongen ;
En ons van tijt , tot tijt , met praatjes dus gepayt :
Maar nu men 't radt van Staat een weinig ziet gedrayt ,
En dat 't onmooglijk is hier tegens op to streven ,
Nu zoekt men 't yolk , quanzuys , wat ruymer toom te geven ,
Door keuren ingestelt vol hoofsche vleyery ;
Als of men niet en zocht , dan 't best der heerschappy,,
Noch tragten, dan om 't yolk in rust en vree to houde.
Maar zoo men deze grijns eons aftrok , och hoe zoude
(131.41.)Dit heyloos monster staan , bekleet met schelmery ,
Met haviks klauwen , en het hooft als een harpy ,
Verhit , om 't arme yolk tot op 't gebeent to knagen ,
Dan zou men zien to regt , met wat bedrogh en lagen ,
Men ons al t'zamen heeft bedrogen en misleyt.
Niet dat wy het gezach van uw Eerweerdigheyt ,
Noch eer , op 't alderminst , hier zoeken door to krenken ;
Veel min, to houden ons in zoo een nabedenken ,
Als hadden wy met voorbedagtheid hem gesteurt ,
D'aartsvader die gedenkt , wat ons al valt to beurt ,
En dat wij niet vergeefs , noch ook t'ontijdig klagen ,
Maar lijden meerder , dan 't schier mooglijk is te dragon ;
liet welk den hemel weet , die ons elende kendt.
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An a c. Dien voorslagh heden nu , ten besten aangewendt ,
Strekt niet, dan 't best des yolks te vord'ren , als ook mede
Te stijven zoo den bandt van hun gerechtigheden ,
Dat het gedyen mach tot welstandt van het Rijk.
Fa En zoo men my vertrouwt , ik zal my te gelijk ,
Zoo aanstonts naar 't Paleys des Onderkonings voegen ,
Om u , op uwen eysch , volkomen te vernoegen
En stellen vorders u op 't spoedigste ter handt ,
Het eygen voorrecht zelfs , voorheen by Ferdinandt ,
Ter blijder inkomst aan dit vrye yolk gegeven
Zoo als 't, door zijn bevel, is op francijn geschreven ,
En in stadts Kanslerij bewaart werdt ongeschent.
n . Hier aan zoo hangt het al , en dit's 't begin , en endt ,
En 't geen een ieder drukt , en 't bloedt nu helpt aan 't zieden.
Fit. 't Geen u werdt toegezeydt van my, dat zal geschieden.
An j Wy wachten heden dan het geen gy ons belooft.
Fit. Ontfangt hier op van my de zeegen hooft voor hooft.
binnen.
(B1.42.)

DERDE BEDRYF..
Daar werdt een groote brandt vertoont, en van binnen vreeselijk geroepen,
daar op verbaast uyt komen, elk met een bloten deegen.

Cara/a. Spinelli. Mataloni.
Car. Wat yselijk gerucht en naar geschreeuw is dit ?
Santinelli van binnen.
Brandt , brandt.
Waar is de brandt, is 't buiten , of in stad ?
Mat.
Sant. In stadt , zoo vreeselijk of 't alles of zou brander'.
Spin. En waar ?
In d'oude Abdy ,
Sant.
Wat schender schendt zijn handen
Car.
Aan zoo veel heylighdoms , de godtheyt toegewijdt ?
Van binnen werdt geroepen.

Mat. Wie zijt gy, melt uw naam , die dus vervaarlijk krijt?
Sant. Op burger hoplien, op , bezet met uwe troepen ,
De toegang van dit slot.
Wat wil dat yslijk roepen ?
Car.
4*
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San t. Brandt, hellep, hellep, brandt, op, waap'nen by der handt.
Car. Wat is 'er gaans ?
Sa n 1.
Een meer dan oyt gehoorde brandt.
Ma t. Is 't onraadt , meldt ons waar , opdat wy 't stuyten mogen.
Santinelli uyt.

Waar ben ik ? 'k zie maar rook , en dampen voor mijn oogen.
'k Hoor menschen , en ik zie hier mensch noch mensch ontrent.
Car. Wie zijt gy , die by nacht dit slot zet overendt,
En door gebaar de stadt in rep en roer derft zetten ?
Wat wil dat trappelen , dat lossen der musketten ,
En 't kleppen van de klok ? wat onheyl naakt dit Rijk ?
Is 't brandt of oproer? zegh ; in wat gewest of wijk
(B1.43.)Der stadt is 't, dat w'in 't kort daar of de waarheyt hooren ?
San t. In 't cijnshuys op de markt , ontrent Sint Laurens tooren ;
En d' oude Abdy , zoo wydt door heyligdom vermaardt.
Het yolk verhit , dat zich by troepen hadt vergaardt ,
En 'tzaam. gerot , om nu , naar 't scheen , den ganschen Adel ,
En Raadt , en Ridderschap , to lichten uyt den zadel
Van staat, en macht , en pracht , gezach en heerschappy ,
En alle die van 't Hof, door hunne razerny ,
En schrikkelijk gebaar , ten grondt toe uyt to roeyen ,
En al wat ampt. bekleet , hun achtbaarheydt to snoeyen ,
En macht to dempen , door hun t' zaamgeraapte macht.
Dees hebben zich , ontrent nu dozen middernacht ,
In eenen vollen drom , tot naar de markt begeven ,
En voorts van daar , gelijk als razende gedreven,
Naar 's Koninks tol , alwaar , op dat ik 't recht verhaal,
Men daaglijks is gewo on , de lasten van 't gemaal ,
Ten besten den Staat , eerbiedigh to betaalen.
De wreetheydt , die zich door geen reeden laat bepalen ,
Had hier by dit gespuys gedurig d'overhandt.
Zy,, brandend als vol vuur, op moorden , roven , brandt,
En scheuring afgerecht , bestaan voorts met hun alien
Op dit gebouw , gelijk als raazendt aan to vallen,
't Geen in der yl ook straks door hun vermeesterdt wordt,
En , naar eon weinigh tijts , in d'assche neder stort.
Hier zach men teffens 't al door vuur en vlam verteeren ,
Kleynodien, en schat , onmooglijk to waardeeren.
Ja keuren, wetten zelfs , bezeegeldt by den Staat.
D'Aartsbisschop yverigh , en minlijk van gelaat ,
Bestont door zijn gezach , en vaderlijke zeegen ,
Hun al tot enigheyt, en ruste to beweegen
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Toch al vergeefs ; by zelfs , niet buyten lijfsgevaar ,
Begaf hem entlijk weer in stilt' naar Sint Ingnaar;
Om zoo de woestigheyt van hun geweldt t'ontkomen.
En zoo men niet in tijts hun moetwil zoekt te toomen ;
(B1.44.)Het staat (gedenkt my vry) te dugten , endlijk , dat
Dit maar een fakkel zy om naderhandt de Stadt
Geen 's hemels guest verhoe) in ligten brandt te steeken.
Car. Dat zal men stuyten.
Spin.
Hoe ?
Met hunne macht te breeken
Car.
Door kracht van wapenen.
Spin. Zoo waagt gy te gelijk
U eygen ondergang , of licht 't verderf van 't Rijk ,
Indien gy door gewelt hun zoekt te wederstreven.
Ma t. En zoo men hun bestaat een weinigh both te geven ;
Wy zyn ons achtbaarheyt , gezach, en luyster quyt.
C a r. Lang warren geldt hier niet. 't gevaar , en ook de tijt,
Gebiedt ons , hooft voor hooft , nu elk zijn plicht betragte.
Ik gaa voor af, en zal u op het Slot ver-wagten ,
Om met den Hartogh daar, beneffens zijnen Raadt
Te ramen middelen , om dit verderflijk quaat ,
Het zy , op wat een wijs , ons van den hals te weeren. bin.
Spin. Wy zijn gezint met u ook derwaarts aan te keeren.
Alle binnen.
Marionet. Majombe. Rey van ,qewapende Vrouwen.
Alle met bussen stroo , takkebussen en brandende fakkels in de handt.
Mar. Den hemel spaar de Vorst , dat die zijn Rijk vermeere
En sterven , die het yolk door I yran-zy regeere.
Slaa doodt die honden , week met dat verduyvelt zaat.
Slaa doodt , slaa doodt , die zelf de hel en afgront haat.
Maj. Zoo kind'ren, dat gaat wel , door dit gebaar , en teeken

Zien wy een wegh , om ons regtveerdighlijk te wreeken ;
Dat ieder slegs volhardt , en hanthaaft zijne zaak ,
Terwijl den hemel nu , door een gerechte wraak,
Ons aanvoerdt , om dien hoop al teffens te verdelgen ,
Die nu tot barstens toe , van zoo veel bloets te swelgen,
Noch zat zijn van u bloedt. Nu is de rechte tijt
Om wraak te pleegen.
Zoo gy alle rustigh zijt,
M ar.
(81.45.)My nu te volgen , daar ik u zal spoor gaan maaken ,

,
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Om neffens my , het zy te plondren of to blaaken ,
Of brant to stichten, of iet anders t'onderstaan,
Zoo zult gy zien , dat ik u moedigh voor zal gaan.
Dit is het geen daar wy al overlang naar trachten ,
En ieder gaat ons voor, waar zullen wy naar wachten ?
Kom gaan wy , gaan wy slegs , al lang genoegh gewacht.
Rey. Indien 'er oyt voorheen ook iet door vrouwen kracht
Is uytgewerkt , zoo staat ook op ons doen te letten.
Wy zijn gezint , met u nu voet by stuk to zetten ,
En ons gelijkelijk te voegen naar uw handt ,
't Is titjt , en meer dan tijt , dat elk hier tegens karat.
Men laat zich langer niet dus payen nochte sussen.
Dees toortze , en dit stroo , en deze takkebussen
Zijn teekenen van wraak, en deze voeren wy ,
Om uyt te roeyen hun vervloekte dwinglandy ,
By ons zoo lang bezuurt ; en om hier toe to raaken,
Zoo volgen wy de rest , in 't plond'ren , branders , blaaken ,
En alles wat men zich derft moedigh onderstaan.
Maj. Wat zoo, mijn kindren, zoo , vaar voort, zoo moedt het gaan.
Dus zullen wy dien hoek , naar wens , to boven komen.
Volhardt slegs in het geen wy hebben voorgenomen ,
Dus doende , zien wij haast ons lijden tot een endt.
M a r. Zoo is 't , maar ieder laat zich niet door dreygement
Vertzaagen, dit 's mijn raadt dan moedig stant to houwen.
Op dat Itaaljen mach berucht zijn , dat door vrouwen ,
In spijt der mannen , is iet manlijks uytgevoert.
Zoo werdt de helhont zelfs door ons de muyl gesnoert;
En alles wat bestaat ons aan to komen blaffen.
't Staat ons als and're vry die schellemen to straffen ,
En uyt to royen dien vervloekten hoop , zoo wy
Maar slegs volharden ; 't staat ons schoon de slaverny ,
Op deze wijze , ons nu van den hals to weeren.
Rey. Volharden ? ja al zou het onderst boven keeren ;
Wy aarz'len niet.
Noch wy , ziet daar dat gaat u voor.
(B1.46.) Mar.
Rey. Zoo doen wy al gelijk , en volgen u op 't spoor. binnen.
Hartogin. Arcos.
Ha r t. Is 't mogelijk , kan 't zijn., zoo laat u toch beweegen ,
Wy zijn in doodts gevaar , de moet-wil opgesteegen ,
Loopt voort to post , en ziet noch staat , noch Hoogheyt aan ,
Een weinigh both zou licht die buy doen overgaan.
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Waar toe , myn Lief, die streng zoo stijf en strak te rekken?
Vier uyt, ay matigt wat , nu 't kan tot ruste strekken ,
't Gevaar neemt toe terwijl het zaat van onlust groeyt.
En of den Adeldom een weinigh wiert besnoeyt ,
En 't yolk hun recht wat meer gehandthaaft wiert ten besten,
En 't Rijk gezuyverdt van zoo wrede wolvenesten,
Waar dat zoo vreemt , mijn Lief? want onder ons gezeyt ,
Al wat men met de naam bekleet der Majesteyt ,
Wat is 't toch anders , dan dat lastigh valdt en smartigh.
Ik spreek wat vry , mijn Lief, een vrouw is openhartigh,
'k Zagh alles garen eens gebracht in goeden stant.
Daar smeult een vonk in 't stroo , en raakt dat in de brandt ,
Licht ziet men 't gantse Rijk in vuur en vlam te blaaken.
A r c. Indien gy zat aan 't roer , en hadt bewint der zaaken,
Hoe zou 't toch gaan, mijn Lief, niet even als gy zegt ?
Gy gaat wat breet , doch zijt zeer qualijk onderregt :
Maar 't best zal zijn, u slegs gerust en stil te houwen ,
En dat men ons de zaak ten besten toevertrouwe.
Het zal wel gaan, wy zien een middel voor het quaat.
Hart. Het zal wel gaan , maar hoe ? gelijk men ziet hoe 't gaat,
Hier mede zoekt men ons en elk in slaap te sussen,
En nu dien brandt noch met een droppel is te lolussen ,
En dat men dit gevaar, oogschijnlijk , kan ontgaan,
Waar toe zich langer dan noch op dit stuk beraan ?
Of wacht men tot men 't al gelijk ziet overheeren,
(B1.47.)En Hof, Paleys , en Slot het onderst boven keeren ;
Zoo vaar maar voort , en maak ons lijden tot een endt.
Ar c. Al wat voor muytery en oproer is bekendt ,
Of wie door scheuring zoekt zijn schelmstuk op te tooye ,
Om in een stadt van rust dit heyloos zaat te strooye ,
En elk te hitsen aan , die zal men , 't gaat hoe 't gaat ,
Doen straffen aan den hals , als schuldigh aan verraat.
Ja zoo , om spoedigh hun tot reedlijkheydt te dwingen ,
Een deel der koppen , flux doen over 't lemmet springers ;
Dat maakt den kortsten wegh , en 't alderbest ontzagh.
Hart. Verreykt u niet te licht aan zoo een zwaren slagh:
Dit onheyl waar wel licht met min gevaar te hindren.
Indien men 't volk -maar slegs van lasten wou vermindren,
Dit waar , mijns dunkens , wel het heylzaamst overlegh.
Art. En voor den Staat , en ons , den schandelijksten wegh.
Of zaagt gy liever dat dien hoop ons zou braveeren ?
Wy opstaan uyt den Raadt , en laten 't yolk regeeren ?
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Dat waar een smet voor 't Rijk in eeuwen nooyt gehoordt.
Hart. Wie kiopt daar zoo verbaast , en heftigh aan de poort ?
Och , och , mijn hert beklemt , wat zal ons pier genaaken ?
Santinel. Arcos. Harto gin.
Jr c. Wat is 'er gaans , zegh op ?
Den quaden scant der zaaken ,
Sant.
En 't algemeen verderf, dat voerdt my herwaarts aan.
Hart. Hoe gaat het doch in stadt ?
Het mogt wel beter gaan.
Sant.
Het graauw by duyzenden die hebben met hun alien ,
Zoo aanstonts voor mijn komst Sint Laurens overvallen;
En all' stadts waapenen gekreegen in hun macht.
En wie hun wederstreeft , of by hun is verdacht ,
Werdt , op het derelijkst , mishandelt en geschonden.
Den ouden Karlo leyt gesneuvelt in zijn wonden ;
En 't hooft des Ridders , 't geen een ieders hart beroert ,
Werdt door hun op een spiets moordadigh omgevoert.
En al wat gruwzaam is dat schijnt hun spoor te geven.
(31.48.)Een visscher, arm en slecht , nu tot hun hooft verheven ,
En afgerecht , (hoewel van een geringen staat)
Munt uyt , en gaat hun voor , in bootsgezels gewaat.
Dees weet door zijn gezach zijn driften uyt te voeren ,
Is sterk , en groeyt vast aan , dwingt borgery , en boeren
Tot zijnen dienst , en krijgt het alles op zijn handt.
Stigt zelfs , in 't midden van het plonderen , de brandt ,
En voerdt een ieder aan tot vordring van zijn zaaken :
En weet den Adel zoo by 't yolk verdagt te maaken ,
Dat elk verhit schijnt , om door vuur , en vlam , en moordt ,
Hun uyt te roeyen door hun gruwlen ongehoordt.
Al 't geen by drip , of wil , dat werdt by elk (men letten)
Ten scharpsten uytgevoerdt, en wil dat zijne wetten
Gehoorzaamt werden , neffens die ook van den Staat.
't Geroep daar dezen hoop mee daaglijks swanger gaat,
Is dat het alles strekt tot 's Rijks , en 's yolks behoeve.
Hier op zoo groeyt hun magt , door ballingen en boeven,
Zoo dapper aan , dat elk verzet staat in .zijn zaak :
Ia vrouw en kindren zelfs , als aangehitst op wraak ,
Bestaan handdadighlijk , op straat en andre weegen ,
Ten spijt van die van 't Hof, hun boosheyt mee te pleegen ,
Zoo dat het alles werdt gedreygt door hun geweldt.
Hart. Ik heb dit onweer ons al lang voorheen gespeldt.
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Sant. Daar komt d'Aartsbisschop zelfs , verzelschapt in het midden
Der Ridderschap, om licht u Hoogheydt of te bidden,
Jet, 't geen dat strekken mogt tot demping van die pest.
Arco& _Filomarino , Aartsbisschop van Napels. Hartogin. Mataloni.
Caraja. Medina. Santinelli.
Ar c. D' Aartsvader zy gegroet , die om 't gemene best ,
En 's Rijks behoudenis te vord'ren , zigh beleedigt ,
En 't recht der Heerschappy uyt onzen naam verdeedigt ,
En door zijn hoogh gezagh , en overwijs beleydt,
Ons aanwijst nu den wegh, om d' eer en achtbaarheydt
Des Rijks en recht des yolks nu beyd' in stant te houwen.
(131.49.) Fil. Om dit gebouw van Staat op dezen grondt te bouwen ,
Wert by den Raadt verey st een spoedigh overlegh.
Voor my, ik zegh als noch, en zie geen nader wegh,
Dan dat men middlen raamt , om hun gewelt te stuyten.
Wy zien de brandt in 't Hof, al dreygts' ons noch van buyten.
't Gevaar neemt toe , 't geen ons niet dan verwoesting spelt ;
En hunne woestigheydt te keeren door geweldt ,
Of hun door middelen van waap'nen te verduuren ,
Is gants onmogelijk ; de diepe hartquetzuuren ,
Die 't Rijk , van tijt tot ti‘jt , hier door wel heeft geleen ,
Getuygen wy als noch , en veelen van voorheen ,
Hoe zorghlijk dat het waar , die wondt van Staat te heelen ;
En nu men 't weer , op nieuw , door scheuring ziet verdeelen ,
En dat het alles door hun drift vermeesterdt wordt ,
Zoo veel Paleyzen nu alree ter neer gestort ,
In schatten , kostlijkheen , onmooglijk te waardeeren ,
Die wy vast daaglijks zien tot assche toe verteeren ;
Staat elk verzet , te meer , na dat men gissen kan ,
Bestaat hun macht in meer dan hondert duyzendt man :
En zoo verhit , dat elk als schijnt vol vuurs te blaaken ,
Doch zoo ordentlijk , in 't beleydt van hunne zaaken ,
Dat elk verzet staat , over 't geens' hun onderstaan.
Het hooft , by hun als nu verheeven , voerdt hun aan ;
Dees werdt , in 't geen hij drip , by hun , in alle deelen,
Gehoorzaamdt als een Vorst , en wat hy doet beveelen ,
Het zy ook wat het zy , of 't geen hy dienstigh acht ,
Werdt spoedigh in der yl , ook dadelijk volbracht.
Jai weet , door eene wenk , hun naar zijn handt te zetten ,
Is kundig wel doorgrondt in 's stadts beschreven wetten,
Doch van geringen staat , maar dapper van gemoedt.
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Car. Een bedelbrok , by Kerk en Gasthuys opgevoedt ,
Het schuym van boevejagt, en 't hooft van 't puyk der guyten,
Een muytemaaker , die door ongeregelt muyten
En scheuring , slechts een Staat het onderst boven keert.
(B1.50.) Mat. Die door zijn aanhang nu den Adeldom braveert ;
En poogt , door al dit doen van zijne metgezellen ,
Den Staat , en ons en elk, de wetten nu te stellen ,
Het welk geen Ridder lijt , noch adelijk gemoedt.
Med. Men sterve liever dan dat zoo doorluchtigh bloedt ,
Zich van zoo woesten hoop zou laten overheeren.
.Ar c. Men steldt ons dan iet voor , om hunne drift te keeren ,
Gelijk wy lang voorheen u hebben voorgesteldt.
Car. Wy zeggen dan als noch , door waap'nen , en geweldt.
.Fi 1. Daar toe zoo is 't alree te verre nu gekomen.
Mat. Indien men hun in tijts hadt zoeken in te tomen ,
Wy waren dit gevaar oogschijnelijk ontgaan.
Fil. Daar 's niet gelaten , 't geen dat nodigh waar gedaan.
c. En is 'er iet by ons te hevigh wat gedreven;
Gy zijt weer zoo verhardt , en by uw stuk gebleven ,
Als onverzettelijk tot een'ge reedlijkheydt.
En 't geen 'er in den Raadt by u is wederleydt ,
Heb ik om u , en uw verheven ampt en Staaten ,
Ook voorbedachtelijk geweygert , en gelaaten ,
En my altoos gevoegt in 't stemmen aan uw kant.
Maar nu wy 't schip van Staat alreede zien gestrant ,
En ons zoo verre zien aan lager wal gedreven ,
Zoo weet dat aan ons is de hoogste macht gegeven ,
Om zelver middelen te ramen voor dat quaat.
Car. Al 't geen dat strekken kan ten besten van den Staat ,
En zijn wy niet gezint , te stuyten , of te keeren ;
Maar dat men zich ook zou dus laten overheeren ,
Is mis , uw Hoogheidt die zy kennlijk , hoe vermaart
En dat wy Ridders zijn van hooghgeboren aardt.
En dat 't onmooglijk is die smaatheyt meer te draagen ,
Waar mee men daag'lijks ons komt trotsen en belaagen.
Wy werden vast verdrukt vervolgt aan alle kant.
Paleysen , huyzen , hof, ten gronde toe verbrandt ,
En schatten dien wy zien door vuur , en vlam verteeren
't Welk onverdraaglijk is.
(B1.51.) Fit.
't Geen u , doorluchte Heeren ,
Dus drukt , dat drukt my ook , en ik voel door die smart ,
My zelf, ook neffens
getroffen in het hart.
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En om het alles naar de reeden nu te voegen ,
Is 't nodigh dat men hun in alles vergenoegen.
Want weygerdt men hun dit , 'k verzeeker u , men zal
In Napels hooren haast zoo yselijken val,
Die zelfs het Spaanse hof zal siddren doen en beven.
Dies werdt vereyst als noch vernoeging hun te geven,
Om voor te komen hun verwoesting , groot , en zwaar,,
En dat zich ieder bergt maar slegs voor lijfsgevaar,,
En afwacht dat men hun tot reed'lijkheydt en reeden
Te brengen ziet , om zoo , door een gewenste vreeden ,
U weer hersteldt te zien in uwe achtbaarheydt.
Arc. Dit hebben wy dan voor , en hoe het by u leyt ,
Dat hebt gy onderling dan t'zaamen of te wachten.
Mat. IV y zullen niet te min nalaaten te betrachten ,
Al 't gene dienstigh is , en oorbaar tot het Rift.
Fa Hier toe verlaaten wy ons dan ook algelijk.
binnen.
C a r. Wy blijven echter , by het geen 'er is besteeken,
Om , door Perrone , hem noch voort den hals te breeken. binnen.
Matheo d' Amalfi. Anjello. Genovino. Arapaia.
d' A m. Wie hadt gedacht , dat dit ons komen zou te vooren.
A nj Ik staa verstelt, voor my, al hadt men 't my gezwooren,
Zoo is by nooit by my op 't minst' verdacht geweest.
A r a p. Wat staat ons nu te doen ?
G e n.
Voor eerst en 't aldermeest ,
Is op de ballingen een waakent oog te houwen,
Men moot die schelmen nu op 't minste niet betrouwen ,
Van wien het hooft ons nu vervloekte lagen leyt.
An
Dat daadlijk , uit mijn naam , het yolk werdt aangezeyt ,
Zich op het spoedigst hun van waap'nen te bezorgen ,
En dat ik wil , dat elk , van d' avondt tot den morgen,
(B1.52.)Gedurigh toortslicht houdt , en 't zelve zy gesteldt
Ter venster , huys aan huys , om niet door hun geweldt ,
Noch duysterheyt der nacht , te werden overrompeldt.
Want naar dat ik bemerk , en dat een ieder mompeldt ,
Zoo hoort men dat zy zigh vast rotten sterk by een.
Ook wil ik, dat men straks afkundigt , dat die geen,
Die eenige van hun verbergt of houdt versteeken,
Men zich op d'alderfelst , en zwaarelijkst zal wreeken ,
En straffen aan den hals als schuldigh aan verraadt.
Dat ook den Adeldom gants ongewaapendt gaat
En op dat dezen hoop ons niet en zou verleyen
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Zoo schaf ik af 't gevolgh , van Paadjes en Lakeyen
En alderley gerit van andre sleep en stoedt.
Dat niemant zigh te paart begeve , maar te voet ,
En zonder zijdtgeweer,, alzoo de straat betreede.
Doch uitgezondert , dat aan zijn Eerweerdigheden
Werdt toegestaan alleen , beneffens zijn gezin ,
Als ook den Hartogh , met zijn stoet , en gemalin ,
Dees door de gunst van ons , werdt vryigheydt gegeven
Te doen wat hun gevalt , de rest die 't wederstreven ,
Of wie zich willens hier halsstarrigh tegens kant ;
Die zult gy , 't zy wie 't zy , voort helpen aan een kant :
Men doe dit in der yl al om en 't om verkonden ,
En gy zult onderwijl by troepen doen de ronden ,
Om zoo van deze nacht te veyligen de stadt.
Barandino. Anjello. Genovino. Math. d'Amayi. Arapaia.
Bar. Ziet dezen gast, by ons zoo dadelijk gevat.
Nu blijkt het schelmstuk klaar , hoe zou men ooyt vermoede ,
Dat zoo een schelm een slang kon in zijn boezem voede ;
En vallen af, tot zoo een vuyl vervloekte daadt ;
Wy hebben deze , dus vermomt in dit gewaadt ,
Doorzocht , en aangerandt , en wyl wy met ons alien
Hem dreyghden , liet by zich ter sluyk dien brief ontvallen ,
Waar in 't verraat geheel , ten breetsten , werdt vermelt.
(B1.53.) Anj. Men open die terstont. mijn leden zijn ontsteldt ,
En siddren , over 't geen ons dus komt tegenstreven.
Men breng dien booswicht voort zo dadelijk om 't leven ;
En al die neffens hem zijn schuldigh aan verraadt.
Nu Barandino lees , dat elk 't geheim verstaat.
Barandino leest.

Achtbare Heer ,
Den brief van U. E. D. Achtbare is my , door brenger doses , op gistren
gelukkigh en wel ter handt gekomen , en daar in gezien de hooghdringende noodt , waar in U. E. D. Achtbare zich bevint, als ook
't gevaar van 't vernal der gantsche heerschappy , benefens het aanmoedigen , om door my , en viijn beleyt fe moogen werden hcrstelt.
Zoo weet , doorluchti gen Heer , dat ten waare de natuurlijke drift ,
dien wy hebben tot ons Vaderlant, en de zucht dien wij altoos hebben
gedragen tot het vermaarde geslac/ite van de Caraffaas , en Matalone,
dat geen beloninge my zoude konnen beweegen , om my te sleeken in
zulk gevaar. Maar op dat het eene niet zoude vervallen in 't geweldt
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van zoo raazenden hoop , en het ander (zijnde u doorluchtig buys]
niet en mogt werden gekneust Beef ik my over om neffens u Achtbare
te vordren zoo een heylzaant werk , en tot dien eynde heb ik alreede ,
eenen Guatimo Krassus , (man in zulk beleyt der taken gants afgeregt)
gekregen op mijn handt. Verlaat u dan bier op , en verwacht my
ter bestemder uur en plaalse , ont den Handel voorts to voltrekken.
Loont brenger deses , en doemt de lettren ten viere.

Perrone.
& Am. Nooyt snoder schemstuk is 'er immer ooyt bedacht.
A nj. Dat alle toegang werdt verzien met dabble wacht.

En 't geen 't gevaarlijkst is , dat 's dit , als dat men letten ,
's Rijks magezijn zoo sterk van waap'nen te bezetten ,

Dat het verduuren kan hun lagen en geweldt;
Dat ook 't kanon zoo voort ter plaatze werdt gesteldt ,
Daar zulks vereyst.
Maar zacht , wie komt daar herwaarts treeden.
Gen.
Arap. D'Aartsbisschop , 't waar wel best voor zijn Eerweerdig(B1.54.)Dit stuk bedektlijk noch te houden ; want indien
(heden ,
Wy 't ruchtbaar maaken , elk zal voort te rugge zien ;
En wy versteeken van gerechte wraak to pleegen ,
Filomarino, Aartsbisschop van Napels. Anjello. Genovino.
Arapaia. Math. &Amalfi. Barandino.

D' Aartsbisschop zy gegroet.
Mijn Zoon , den hemel zegen
, en het gantsche yolk ; en wie in raadt en daad ,
U hanthaaft , sterkt en stijft , ten besten van den Staat ,
Dien wenschen wy dat hun geen onheyl wedervare.
Anj. Wat 's d' oorzaak van u komst ?
Mijn Zoon , de blijde mare
F
Die trekken herwaarts my. 1k koom zoo van 't Paleys
Des Hartoghs , deze staat volkomen toe den eysch
Des yolks , gelijk gy uyt dien brief zult konnnen horen.
Anj. D' Aartsbisschop lees ons die, zo 't hem gelieft, te voren ;
Of by gedoogd dat het door ons Werdt zelfs gedaan.
Fi 1. Wy doen het minnelijk.
A nj.
Wy horen 't alien aan.
Anj.
Fi 1.

Filonzarino , Aartsbisschop , leest.

Alder-uytsteekenste Heer ,
Terwijl wij bemerken , dat het getrouwe yolk van deze allergetrouwsie
Stadt blijven volherden , in '1 bevord'ren van hunne handtvesten ,
voorrechten , en gerechtigheden , dien wy (ten opzichle van de mettigh-
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vuldige diensten aan zijn Majesteyt beloont) toestaan , en vergunnen ,
zodanige vryheyt en ontslaaking van alle lasten , als hunne privilegie,
jegenwoordigh ter Kancelery berustende , is behelzende , en voorts hun
vergiffenis en vernoeging le geven in alles. Vertrouwe , dat u Berweerdicheyt , naar den aart van uwen heyligen yver , zoo veel, ten
gemenen beste , zult vordren , dal het getrouwe yolk mach verzeekert
zijn van onze goede mening en oprechtigheyt : bevele onderwijle uwe
.Eerweerdigheyt &c.
Op ons Slot den 9 van Hooymaandt, 1647.

D. Arcos.
(B1.55.)Dit 's met zijn eygen' handt bezeegeldt , en geteekent.
An j. Vergiffenis van als ? hoe werdt dat hier gereekent ?
Als of men hadt den Staat door muytery beroerdt ?
Of 't geen gedaan is , waar onwettigh uytgevoerdt ?
Dien styl gevalt ons niet , men most hier klaarder spreeken.
Fi 1. Dit 's , als men 't wel begrijpt , een goedertieren teeken ,
Voor die zich , zonder u bevel , en ook beleydt ,
Vergreepen hebben aan gequetste Majesteyt.
Of zonder ordre van u hebben iet bedreven ,
Dien wert uyt 's Koninks naam dit eeuwiglijk vergeven.
Maar wat tot heden toe door u is uytgewracht ,
Wert voor 't gemene best geroemt , en hoog geacht.
Dies is 'er niet , het geen u deren mach , noch krenken.
Gen. Nadi is 'er iet , het geen ons brengt in naabedenken ,
Van dat hier niet een woordt in 't minste wert vermeldt ,
Als dat ons werden zou door u ter handt gesteldt ,
Het eygen voorrecht zelfs , wel eer dit yolk gegeven.
Fit. Dat dit uytdruklijk hier (is waar) niet staat geschreven ,
Maar dat begrijpt het woordt , voldoeninge in als.
A nj. Dit goudt en houdt geen proef, dies keurd men 't hier voor
(vals ,
En uw Eerweerdigheydt die houd ons dit ten goeden ,
Dat dit ons weder brengt al vry in quaat vermoeden.
Dies heeft men eens voor al beslooten , dat men niet
Zal spreeken van verdrach , of 't zy men klaarlijk ziet ,
Dat alles is gegront , op goedt beleyt , en waarheydt ,
En alles blijkt zoo klaar , als middags helle klaarheydt ,
Eer dat men eenigsins zal spreeken van verdrach :
En noch to meer,, indien wy Ilia door u gezach
En hoopten , om daar in gehandthaaft ook to werden ,
Wy zouden in ons doen veel scherper noch volherden.
Dies is het nodig , dat een middel werdt beraamdt ,
Eer dat men vorder gaat.
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Z.
Zoo doet het , maar 't betaamt
U mede , billik ook naar dezen aart te voegen ,
(B1.56.)Wy hebben voor , om 't yolk in alles te vernoegen ;
En niet te vordren dan de rust der heerschappy.
An j. En wy niet , dan om 't jok van deze slaverny ,
Op deze wyze ons van onzen hals te weeren.
F i 1. Het drukt my neffens u , ik zal weer derwaarts keeren
Zoo aanstonts naar het Hof, om daar , door mijn beleyt ,
Te vordren klaarder blijk , en meerder zeekerheydt ,
Waar op gy heylighlijk u alien moogt vertrouwen.
Gen. Wy zullen alles dan ook 't zelfde stant doen houwen ;
Om eens het yolk te zien geredt van tyranny.
F i 1. 1k gaa mijn zoon , en zijt verzeekert , dat ik my
Zal spoeden in der yl , om 't alles te bekomen.
binnen.
An I 't Gaat wel , het Hof begint zich zelve al in te tomen.
Dat elk nu op zijn plicht , en mijn bevelen past,
En uytvoer 't geender is bevolen en belast.
Alle binnen.
VIERDE BEDRYF.

Cara! a. . Matalone. Perrone.
Car. Perrone, nu waar 't tijt dien aanslagh uyt te voeren ,
Om dees aartsvyandt , die niet doet dan 't yolk beroeren ,
En , door zijn aanhang, hem schier meester maakt van als ,
Op 't alleronverzienst te vallen op den hals.
Men kan , door u gestijft , daar veyligh toe geraaken ,
Terwijl gy , neffens hem , in al 't bewindt der zaaken ,
Hem strekt in al zijn doen gelijk zijn rechterhandt.
Al wie den Staat beschermdt , behoedt het vaderlandt
Voor innerlijke twist , en heyloos muyterye.
Het recht des Adeldoms , de bandt der heerschappye ,
Werdt door dien raazende als vertreden met de voet.
Met. Zoo gy ons hulpzaam zyt gelijk gy kundt , zoo doet
Den Hartogh zelfs , om u op 't heerlijkst to beloonen ,
Aanbieden boven dit , noch zesmaal duyzend kroonen ,
Een keeren zwaar van wicht , met 's Koninks beeltenis.
Aanvaart dan dit geschenk , en voer het uyt
Per.
Het is
(B1.57.)Te zorgelijk , zich zelfs in dit gevaar to steeken;
Doch neem het echter aan : maar 't alderminste teeken ,
't Green by bespeurt, ontroert hem dadelijk zijn geest,
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Zoo dat hy om en t'om ontzien wert en gevreest.
Dies dient men onderling wel rijplijk t'overwegen ,
Hoe dat men 't werk begint.
Ca r.Den aanslagh is gelegen,
Dat gy dit noch voor elk een wiji bedektlijk houdt
En hy , die u, gelijk zijn hartevriendt , vertrouwt
't Geheym van al zijn doen, zult buyten elks vermoeden
0-ants vry zijn , dat by u iet onheyls uyt zal broeden
Dies gaat hier vry op aan , op dat door uwe handt
Gevelt wert met een slagh de snootste pest van 't landt.
Gy kunt dit heymelijk door lagen zoo besteeken ,
Dat u geen werk zal zijn, hem voort den hals to breeken.
Den hemel sterk u dan met dapperheyt en macht ,
Tot 's Rijks behoudenis.
1k heb een vondt bedacht ,
Per.
Die meerder heyls dan elk vermoed , zal konnen vordren.
Mat. Wel wat ?
Per. Dat 's al zijn macht to brengen in onordre,
Door dit beleyt. 1k zal ontrent de nieuwe vaart
Zes duyzent ballingen , gewaapent, en to paart
Vergaadren doen byeen, en dragen voor , dat deze
Ons nodig zijn ten dienst , om buyten alle vreeze
Te zijn, en voeren voorts hem daadlijk to gemoet ,
Dat tien to paart meer zijn, dan dartig man to voet.
Derhalven nodig, om dees middlen to gebruyken ,
Om die van 't hof hier door hun wieken meer to fnuyken.
En macht to dempen , 't Welk , indien hy 't neffens my
Dan toestaat ('t geen ik wil verhopen) zoo zult gy ,
Terwyl wy beezig zijn de stadt dus door to rijden ,
U vaardig houden , om de toegang van ter zyden
Te stuyten , en dan voorts met ieders regiment,
Te paart bezetten doen 's Rijks Magazijn , ontrent
(B1.58.)De Kerke Sint Andree , om zoo dan met u alien,
Gesterkt met onze macht, hun t'effens fovervallen
En in verwarringe to brengen al zijn macht.
Voorts zal ik, met de rest der ballingen, to nacht
My voegen neffens hem, en heymlijk 't zoo besteeken,
Als had ik iet met hem afzonderlijk to spreeken ,
En troonen horn zoo wat ter zyden uyt het yolk;
En voorts hem staande voets doorrygen met dien dolk ,
Gewet, om door mijn handt horn d'hartahr of to stooten.
Op dit gerucht , zult gy met d'andre Rijksgenooten,
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Straks overrompelen stads Wapenhuys , en ik
Zal hun hier op als dan , tot meerder vrees en sehrik ,
Afvallen, en my voorts op uwe zijd' begeven
En roepen doen door elk : lang moet den Koning leven
En sterve die den Staat beroeren , en dan voort ,
Vermeestren in der yl de Capuaanse poort ,
Om van de waterkant de pas hun of to snyden.
Car. Wat plants bestemt gy dan tot dit bedrijf?
Per.
Ter zijden
Het oude Klooster,, of ontrent de markt , alwaar
Zy zich by troepen steeds vervoegen by malkaAr
Of aan de vest ontrent dien afgevallen tooren.
Het teeken dat zal zijn, wanneer als gy zult hooren
't Aflossen van 't kanon , zoo spoeyt u derwaart aan.
Dit's al mijn overlegh , en vindt gy dit geraan ,
Wy zijn bereyt ten dienst des Rijks dit uyt to voeren.
Ik heb alreO een tal van borgery en boeren ,
Met list bedektelijk gekregen op mijn handt
Dies zoo men nu met my eendrachtigh samenspant ,
Daar is gem vrees om hem de voet nu dwars te zetten ,
En hem, op 't onverzienst , hier door den kop to pletten.
Elk is gedaehtig , op 't gestelde uur en tijt.
Ma f. En gy , tint gy getrouw volhart en moedig zijt.
bin.
Anj el o. Barandino. Genoviizo. Arapaia.

Dat ga zoo 't wil ik wil niet dat men een versehone
Hy zy ook wie hy zy.
B a r.
Het huys van Matalone
Is nu geheel , door ons , ten gronde toe gesleeht ,
Pooh hy , als zijnde op zjjn voordeel afgereeht ,
Heeft zich , in plants van ons met maeht te wederstreven
Met veele goedren , hem zoo voorts ter vlucht begeven
Naar Benevento: wy dit ziende, rukten voort
Hem na , doeh by alre6 de Capuaanse poort
Met zijn karros , en dat to viervoet , uytgereden
Was 't ons onmoogljjk hem t'herhalen. dit 's de reden
Dat hy 't ontkoomen is : maar zijne brooder, dat
Die zich nosh heim'lijk houdt verborgen hier in Stadt
Is zeker en gewis men doe vry alle hoeken
Van Kerken Kloosteren, wel neerselijk onderzoeken ,
Terwip men zeker weet , dat hy zich daar onthoudt ;
En op dat dit verraat moeht zeker zjjn geboudt

(B1.59.) An .

5

66
Zoo heeft Perrone , als gesterkt van deze huyzen
De waterleydinge, en onder-aartse buyzen
Der Stadt vergiftigt , zoo , ja zoo , dat het bedroeft
Te zien is , staande voets to sterven die het proeft ;
Het welk erbarmlijk is 't gekerm daar van to hooren.
A itj. Ik barst van spijt , en zwel van euvlen moedt en tooren ,
Te zien van dozen schelm zoo goddeloozen daadt.
Maar zacht , daar komt hy zelfs , een ieder die gelaat
Zich flu, als van 't geheym in 't minste niet to weten
Om noch to hooren hoe dat hy zich zal vermeeten.
Perrone. Anjello. Genovino. Arapaia.

Barandino.

Per. Hoer Mas Anjello , 't gaat noch alles wel , wy zijn,
Dien hoek nu boven. Maar noch is 'or iet , dunkt mijn ,
't Geen spoedig, in der yl , wel diende waargenomen.
(131.60.) _dnj. Wel wat ?
Per.
Len middel om des vyants inacht to tomen.
n j. Wat middel P
Per.
Dat is dit , naar ik bereek'nen kan ,
De ballingen zijn stork naar gissing duyzent man ,
En om door doze macht let heylzaams uyt to werken ,
Zal 't nodig zijn , dat wy op 't spoedigst hun versterkon
Met meer getal : en voorts heb ik een vondt bedacht
Die vry wat vord'ren zal ; want does aanstaande nacbt
Zoo heeft men voor,, om ons door lagen to bezetten.
Zy rukken vast by eon, de benden en kornetten ,
En al het paardevolk , om zoo op eene stont,
't &hip , dat nu boven drijft , to boron in de grant.
En op dat deze buy ons niet en zoude krenken
Zoo heb ik, by my zelfs , dit leggen overdenken
En vast gestelt, 't goon u ook lief zal zijn en waardt
Dat 's, al de ballingen gelijkerhandt te paardt
To wapenen , om zoo de Stadt dan deur to ryden ,
Om ons zoo van hun list en lagen to bevryden.
Want dit staat vast , en elk die keurt dit oordeel goet ,
Dat tien to paart moor
, dan dartig man te voet.
En stemt gy 't nefrens my , men doe terstondt bevordro ,
Dat alles wort verricht , op uw bevel en ordre
Om zoo den vyant zelfs zijn voordeel af te zien.
't Bleb al zijn melt geheel wel neerstig doen bespi(km.
Derhalven nodig op zijn toelegh wel to passen
Eer dat men schielitc ons mocht kotnen to verrassen.
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flit voorstel dan , vereyst noch uytstel noch beraat.
. De ballingen te paart? dat 's af, dat keur ik quaat
En dat gewapent ? peen. , dat waar , naar ik 't bereeken ,
Als zelfs een mes gewet , om ons in 't hart te steeken.
Dien voorslagh is gevest gants op een quaden gront.
Per. Dien voorslagh waar ons nut , indien gy 't zoo verstont.
'Inf. Zy waar ons nut , indien men schelmen mogt vertrouwen.
Per. Hoe! schelmen ?
An).
Schelmen, die bedekt ons lagen brouwen.
(B1.61.) Per. Wel hoe! wat 's dat gezeyt ? dat klinkt my vremt in 't oor.
Gen. Wel hoe Perrone hoe , komt u dit dus vremt voor ?
Per. Dus vremt , ik sta verzet , wat wil men hier by zeggen ?
j. Zijt gy belust, om u dit reader uyt te leggen ?
teffens haat ,
Per. Zoo doen ik , en te meer , om dat
Dien , die u vyant zijn , of vyant van den Staat
Waar in ik noch volhardt, en in 't beleyt der zaken ,
Hebt gy het zelfs bespeurt : nu my verdacht te maken ,
En van zoo vuylen daadt te werden dus beticht ,
En is geen eerlijk doen : ik heb my , in mijn plicht ,
En eer,, en eedt , en trouw, behooreljjk gequeeten.
An). Zoo lang gy eereloos die trouwloos had vergeeten.
Per. Dus leyt men vast den gront tot mijn verderf en smaat.
An]. En gy den eersten steen van dit vervloekt verraat.
Per. Dat 's nooyt in al mijn doen bespeurt , veel min gebleeken.
A nj. Als nu.
Dat is gezeyt.
Per.
Wy hebben blijk en teeken.
Gen.
Pe r. Verdicht , en valschelijk met logens t'zaam gesmeet.
(1'
Verrader loochent gy , geen ieder beter weet.
Per. Min doen heeft nooyt gestrekt, dan u en 't yolk ten besten.
An). Hoe lange toch? tot dat gy wierdt een schelm ten lesten.
Per. Men duydt dit zoo men wil , ik ken my zelven vry.
n . Van eer , en eedt , en trouw , niet van verradery.
Per. Heb u, als hooft, bevryt voor lagen zelfs van buyten.
A nj. Door lagen, zogt gy ons verderf, als 't hooft der guyten.
Per. Door my, en mijn beleyt, Debt gy 't zoo ver gebracht.
An j. Door een verachten hoop , en schuym van boevejacht.
Per. 'k Vervloek die uur , toen gy my tot dien handel porde.
An). Vervloek to recht het uur , toen gy een schellem worde.
Per. Gy schelt , ga rondt , en zeg , waar meA men my beklat ?
Gen. Waar mee ? dat is gezeyt , verrader , vraagt gy dat?
(B1.62.) Per. lk vraag 't, op dat ik mijn besehuldigers mach weten.

d'Am. Die ziet gy hier,, en vraagt de rest aan u geweeten.
Per. Dat kent zich vry,, dies ziet vry toe wat dat gy drip.
Anj. Wat zoo , braveert ons noch ; maar flu wy u gestijft
En zoo hartnekkig zien , van dit te wederzeggen ,
Zoo zal men u het vuur wel haast wat nader leggen.
Het schelmstuk leyt te klaar,, dies tergt gy ons gedult.
Per. Dat leyt by u als 't wil, ik ken my zonder schult.
Arap. Indien dit bladt u niet van dit verraat betichten.
Anj. Hoe schrikt gy voor dat blat ? wat zult gy nu verdichten.
Meinedige , en pest van 't yolk , en van den Staat ?
'k Verfoey u goddelooze, , en overhelse daadt.
Daar gy zoo heyliglijk , by dier gestaafde eeden
My zwoert, om neffens my, des yolks gerechtigheden
To vordren, en daar by, als dat gy heylig zoudt
Handthaven al mijn doen ; nu door meineedig gout,
Lich van het padt van eer to laten dus vervoeren ‘.?
Om, door ons ondergang , den Staat weer te beroeren
En 't yolk te brengen w&r in d'oude slaverny,,
Is eon vervloekte vondt, daar 't met de heerschappy,
Door ons beleyt, alree zoo verre is gekomen
Dat wy den Adel zien gedwongen , in te tomen
Hun krachten, voormaals voortgedreven door gewelt
En 't yolk , als weder in hun ouden stant herstelt ;
Eon work, zoo heylzaam, dat Godts heyl'gen 't zelve looven
En ons op 't smaad'lijkst her van weder te berooven ,
Is zoo vervloekten daadt als immer is bedacht.
Gen. Waar is de man tin, die zijn plicht zoo heeft betracht
En flits zoo stoften , en ons alle dorst braveeren ?
Per. Wie had gedacht, dat ooyt eon zaak zoo kon verkeeren.
Die schelmen hebben my to goddeloos verraAn.
Zoo gy my 't leven schenkt , 'k zal u ten dienst weer staan ,
En u den handel stip , en al 't geheym ontvouwen.
Men moot goon schelm eon tweede schelmstuk toe vertrouwen :
(31.63.)Maar gaat gy ront , gelijk de gantsche zaak nu leyt ,
Zoo stelt de rest dan weer in onze reed'lijkheyt ,
En wacht eon u-ytkonast naar 't beloop en eynd der zaken.
Per. Wy hadden voor, om ons dan meester to gaau maken
Van Sint Laurens , en voorts in does aanstaande nacht
Met hulp der ballingen, gestijft met hunne macht
Om zoo gesterkt , en wel gemoedigt met ens alien ,
's Rijks magezijn , en it ai teffens fov ervallen
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Om zoo stadts wapenen to krtgen in bedwang;
En waar ons dit gelukt, zoo was u ondergang,
En u verderf geheel alree gewis geschapen.
Dat gy de ballingen gereet ziet elk ter wapen
Is niet ten dienst van u , veel min om uwe zaak
Te vordren , maar alleen een middel , om tot wraak
Te komen , 'twelk ik zelfs
bekent) zoo heb besteeken
Als zijnde een wegh , om u daar door den hals to breelfen ;
Op dat den Adeldom , door my en dit beleyt,
Mocht werden weer herstelt in hunne achtbaarheyt.
En om 't geheym u noch yeel klaarder to yertoonen ,
Zoo heeft Karaffe, en zijn brooder Matalone ,
Om uyt te 'voeren dit vervloekt en hels verraat,
Te zaam gebrouwen noch een schrikkelijker daadt
waar van ik zelf noch gruw om niet alleen tot slavery
Het yolk to brengen weer , maar door het ondergraven
Van zeek're Mijn , en dat ter plaatze daar gy staat ,
En daaglijks met het yolk , en elk to raade gaat ,
Om u , beneffens nook moor andre duyzent zielen ,
Op 't aller-onverzienst , al teffens te vernielen ;
Err hier toe was bestemt zoo juyst nu dozen dagh
Dat binnen Napels zou geschieden zulken slagh,
Die zelf den nagebuur zou sidd'ren doen en schrikken ,
Wanneer zy 't blixemen , en dat vervaarlijk blikken ,
Gelijk een }Etna , zouden zien lien brant en gloet.
En wilt gy meer bewijs , of klarigheyt, men doet
De markt van stonden aan wel neerst'lijk onderzoeken ;
Al waar gy (dat ik zelfs dit heyloos stuk yervloeke
0.31.64.)En tot den afgront doem,) al vaardigh vinden zult,
Veel tonnen neffens eon, al Czamen opgevult
Met bussepoeder , om , ten schrik van alle dingen ,
De markt , en u, en 't y olk doen in de lucht to springen.
Dit
maar alleen by my , en niemant meer bekent.
An j. 0 godtvergeeten daad! dat hun de donder schent,
Err treffe , die ons al dit loot en onheyl brouwen.
Nu vaar maar voort, om ons de waarheydt voorts t'ontvouwen ,
Op dat wy toegang zien tot eon gerechte wraak.
Fe r. Niets is my moor beiffust , dan slechts noch cone zaak.
A nj. Wel wat
Pe r.
Dat 's dit , het goon ik vorders zal verhalen ,
De waterleydinge , en buyzen en kanaalen,
Die ender deze Stadt zijn gins en weer verspreyt
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Die heb ik , en zijn al, door my , en mijn b.eleyt ,
Vergiftigt , en geheel de wateren bedorven.
Zoo dat die 't heeft geproeft , en daar van zijn gestorven ,
Daar ben ik oorzaak van , en hier mee hebt gy 't al.
An). Vaar voort , en heelt ons niet , en weygert gy 't , men zal
Door andre midd'len 't u zien uyt den hals te krygen.
Fe r. Al wat men niet en weet , dat is geboOn te swygen.
A n j . Men laat het daar niet by , men breng hem voort van hier ;
Op dat men nader,, ('t zy door pijnbank, of door vier ,)
Hem zoekt de waarheyt af te parssen , of te dwingen.
Perrone binnen.
Paeevino met gevolg , en eenige hoofden van balli wen en
andere op spiessen.
P a e. Noch gaat het al naar wens, terwijl uw gunstelingen
Braveeren naar 't hun lust , gants zonder tegenstant.
De huyzen, goederen , geplondert , en gebrant ,
Die hebben zulken schrik den vyandt aangedreven ,
Dat elk zijns weegs zich heeft hier door ter vlugt begeven ,
En voorts de rest , die nu noch weerstant derven bien ,
(B1.65.)ziin t' een'maal afgemat, zoo dat het staat te zien,
Een eindt aan al hun doen en tyranny te pleegen ,
En op dat onze komst verzelt magh zijn met zeegen,
Zoo brengen wy u hier , tot heyl van 't algemeen,
Te voorschijn teekenen , tot straffe van die geen ,
Die uwen ondergang en ons verderf beloofden.
Hier ziet gy nu een deel der afgekapte hoofden
Van ballingen , by ons noch dezen dagh geveldt.
En deze dien gy hier op spiessen ziet gestelt ,
Lijn schelmen , waardigh hun op deze wijs te loonen.
Dit is een dienaar van den hartogh Matalone ,
Die zich met groote buyt , en schatten had belattn ,
En ons in 1 plondren van zijn hof, dorst tegen staan.
En dit 's een pachter,, 't schuym van duyvels eygendommen ,
Die nu van jaar , tot jaar, zoo hoogh was opgeklommen ,
Dat hy trotseeren dorst de grootsten van het Rijk.
En dit 's een bakker,, hem in eygenschap gelijk ,
Dees hadt het broodt , (gelyk hy voormaals plash to pleegen)
Een vierde van een pond min clan het hoort to weegen ,
Verkocht , en dit 's dien schelm , die voor den tweden dagh ,
IT dreygde met een steen , en my trof met een slagh.
En d'andre rest , die gy hier voort ziet by malkander,,
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De minsten is een schelm , of zijnen medestander ,
En alle met een vuyl en zelfde Mat besmet.
A nj. Hoe staat den stant des yolks ?
Pa c.
Die houden noch bezet
Het nieuwe slot , waar in den Hartogh werd beslooten.
't Gekerm , het geen men hoordt , van zyne huysgenooten
Getuygt ons , hoe dat by zich zelfs daar vindt benardt :
En 't geen hem 't meeste drukt , in 't lijden van die smart,
Is dat wy nu alree zoo verre zijn gekomen ,
Dat hem de passen zijn van alle kant benomen.
Zoo dat 'er uyt noch in , by dage of by nacht ,
Zij hoe bedektelijk, kan werden ingebracht ,
Tot 's levens middlen toe , of 't geen mach naam bekleeden ;
(B1.66.)Of iet , 't geen strekken mach tot hun behoeftigheden ,
Daar af werdt hun door ons de toegang afgesneen.
Dan zijn Eerweerdigheyt werd toegestaan alleen,
Als volgens u bevel , daar af en toe te treeden ,
Doch zonder sleep of stoet , noch ook gevolg , waar meeden ,
Tot dees tijt toe, door ons hun alles werdt ontzeyt.
Anti. Dat elk volhardt dan in gelijke dapperheyt.
Nu rest alleen noch dit , (om vorders ons to wreeken ,)
T' ontdekken waar dat zich Caraffa heeft versteeken.
binnefn.
Arcos. Hartogin.
Jr c. Mijn lief , bezaadigt u , en matigt u gemoedt.
Ik heb d'Aartsbisschop daar , ter venster uyt , te voet
En yverig door 't yolk zien komen herwaarts treeden.
Hy brengt gewis iet goedts , dies steldt u toch to vreeden
Tot dat men kennis heeft hoe alles by hem leydt.
Filomarino , Aartsbisschop van Napels. Arcos. .Hartogin.
A r c. Zyt wellekoom min Heer.
Hart.

En uw Eerweerdigheydt
Die zy gegroet , van wien dat .wy iet heylzaams wachten ,
Om ons , in dozen noodt een weynig to verzachten ,
Die vast van dagh , tot dagh , noch toeneemt , en niet af.
F i 1. Het yolk (zoo ver is 't) dat op dreygement , noel straf,
Noch reden past , staan reed , naar ik heb horen momplen ,
Om u al teffens hier te komen overromp'len.
Want al de macht bestaat alleen in hun geweldt ;
En om, gelijk voorheen , te werden weer hersteldt ,
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Dat is vergeefs , veel min hun macht te wederstreven ;
Geen nader middel , dan vernoeging hun te geven
En toe te staan geheel volkomen hunnen eysch.
A re. Zoo uw Eerweerdigheyt zich voor de laatste reys
Op ons yerzoek , hem noch eens wilde derwaarts voegen ,
Om 't y olk , uyt onze naarn, in alles te vernoegen ,
(B1.67.)Hy zou ons eeuwiglijk verplichten door die bandt.
Wy staan van alles af, en stellen 't in uw handt ,
Alljn Heer, en wat gy doet , dat keuren wy op heden
Voor goet , en om to zien ons toegeneegentheden
Tot zoo een heylzaam work, en 't vord'ren van dien pays ,
Zoo wacht ik morgen a met lief in mijn Paleys
Verzelschapt met het hooft des yolks , en zijne Raaden
Aan wien werdt toegezeyt, dat noch verderf, noch schade
Noch jet aanstootelijks zal werden aangedaan.
Fit. Wy zullen ons hier op gaan spoeden derwaarts aan
Op hoop met goede vrucht weer tijdelijk te keeren.
Ha'r 1. Den hemel geef, dat gy hier in moogt triomferen.
Alle
Anjello. Barandino. Math. d' Amal Arapaia.
Van binnen werdt gevochten.
"inf. Zoo spitsbroers, aarzel niet, men moot, om zich te wreeken ,
Stant houden 't gaat noch wel.
Dien schelm heeft zich versteeken,
Bar.
Naar a t zeggen van de spie , in 't Klooster hier omtrent
Van Sint Francoys.
d' An/.
't Is tijt zich ieder derwaarts wendt ;
Op dat by 'ey elid mach geraaken in ons handen.
Zoo zegt men , dat aldaar veel goedren , door 't yerbranden
Der huyzen , heymlijk zijn bedektlijk in gebracht
En dat Caraffa zelfs , noch dees aanstaande nacbt
Veel kostlijkheeden heeft daar binnen laten voeren.
n j. 't Zal best zijn , zelfs dit nest eens wakker om te roeren.
Kern gaan wy, ieder stel zich sehrap , dat gaat u veer.
Binnen, en weder
j.

Hier is 't klop aan, noch eons. Wel is hier goon gehoor ?
P. Laurens van binnen.

Wie daar :
/inf.

Al vriendt.
Wel hoe! wat komt gy hier tech maaken ?
Het gantsche Klooster zit , met bidden , vasten, waaken ,

(B1.68.) P. La u r.
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Geduurigh naeht en dagh godtvruchtigh iii 't gebedt;
Op hoop het arme yolk mocht eenmaal zijn geredt
En 't Rijk hersteldt in zoo een stant gelijk voor dezen.
Anti. Dat gy godtvruchtigh sehijnt , tuygt u gelaat en weezen.
Maar onze komst is op een andren grondt geboudt ;
Wy weten dat gy hier ter sluyk geherbergt houdt
Caraffa, pest van 't Rijk, door zeeker blijk en teeken ,
En dat hy zich alhier in 't Klooster houdt versteeken.
Dies wildt gy u verderf voorkomen en geweldt,
Zoo maakt dat gy hem Otis hier straks ter harden steldt.
Of niet , zoo heb ik aan dit gantsche yolk bevolen
Pit Klooster in der yl te zetten voort in koolen.
Dies geldt hier geen beraAn Hoch samba, kiest van twee,
heyl of u bederf.
P. La nr.
Een dubbel hortewee
Treft ons, terwij1 wy zien u moedigh aangespannen ,
Om dees gewyde plants . . .
An j.
Een herbergh van tyrannen
Een sehuylhoek , die voor 't hooft der schelmen open staat.
Nu vaar slegs voort.
P. L a 'ii r.
Hou stant.
• j.
U bidden komt to laat.
r. Hou stant , dat bid ik u, ay laat u toch beweegen
P. Lan
Versehoont de broed.ersehap , die niet dan heyl en zeegen
Afbidden , voor den stant des yolks, voor 't hoog autaar.
An t/. Zoo steldt g'uw om een sehelm dan able in gevaar
P. La it r. Misdoen w'uyt swakheyt iet, men hou ons dat to goede,
Versehoon ons toch, dat niet , door al to hevigh woede,
Dees plaats to reukloos werdt met mensehebloedt besprengi.
Ant/. Gy zitit versehoont zoo gy dien sehelm to voorsehijn brengt
Of niet, zoo moogt gy web dees uur ea stont vervloeken.
Tree toe dan , best is 't dat wy 't zelver eons doorzoeken.
cue binnen.
(BIE.69.)P. Laurens. (Wrap , in geese /0 gewaat , door een vensfer my/ gelaten.
P. Laur.. Myn leer, verberg u toch, gy zijt in doots gevaar.
Men zoekt u om en t'om , en werden zy gewaar
Dat wy u, in dit kleet , dus hebben hier versteeken
Wy zijn orn hals , want elk zal zich op 't felste wreeken ,
En zijne harden aaii dees arme broeders slaan.
Dies zijn wy neffens u ook am ons zelfs begaan.
Pooh 't alderraadzaamst is u spoedigh te begeven
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Naar Benevento , am daar veyligh noch to leeven ,
Om zoo t'ontkomen al hun wreetheydt en geweldt.
Men heat door dreygen ons veel onheyl voorgespeldt,
Indien zy speurden , dat wy hadden u verborgen.
Ca r. Ik dank de vaders voor hun vaderlijke zorgeu.
Het eeiiigst dat my drukt, dat is het meest van al ,
Dirt u , om miejnent wil , iet onheyls treffen zal.
Voor my 'k ben levens zat , en t'eynde van mijn dagen
En is het yolk belust om mijne doodt , de lagen
Van hun verwoestingen en zal ik niet ontvlien.
P. Lanr. Zy zullen , hoop ik, noch u achtbaarheyt ontzieii.
Vertrek , mijn Heer, ik hoor gerucht , met deezen zeegen
De heyrge Maagt die zy met u op al uw weegen.
binnev.
Barandino. Anjello. Math. d' Amap. Arapaia.
1? a r. Tier uyt verraders, die door uw vervloekte vonden
Ons hebt misleyt , her uyt , her uyt , gy bloode honden ,
En meedestanders van dien godtvergeeten hoop.
P. L a n r. Erbarm u toch , laat los.
Bar.
Nu geeft by beeter koop.
Bit is dien schelm , die ons noch daadlijk dorst braveeren ,
En schelden , dat wy vast d'aanzienelijkste Heeren
En pragt des Adeldoms dus hielpen aan een kant.
A nj. Wat zegt gy , is dat waar
P. L a u r.
't 'Was enkel misverstant
Verschoont ons dat vergrijp.
(B1.70.) A n j.
't Is wel to recht vergreepen ,
Wanneer een schelmstuk mist. geveynsde en doorsleepen
Verrader als gy zijt.
B a r.
Die stout en onbedacht
Ons dorst trotseeren en in dees voorleede nacht ,
Om zijn meineedigheyt , en schelmery to toonen ,
De goed'ren beyde van Caraffe , en Matalone
Versteeken hebt, en dien vermaarden schelm van 't Rijk
Zijn vryheyt gat
j.
Vomit vaort, men bintze to gelijk
Wel vast , en steltze flux by d'andere gevangen.
B a r. Wit wilt gy dat m'er doet
A 21
Gy zult 'er drie van liangen
En dozen , die ons heeft van al ons wit berooft ,
Dien wil ik dat gy zult rabraaken , en het hooft
Zult gy by d'andre rest van hunne metgezellen ,
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Op I midden van de markt voor elk ten toon doen stellen.
En als dit alles is volbracht , in zoo een scant ,
Zoo steekt het Klooster voort rontom in lichte brandt
Op dat het elk tot schrik , en ons tot wraak gedye.
_4_njello. Filom arino , 21artsbi8schop 622 Nape18. .21r apaio .
Barandino. Math. d' //mai y .

Den Memel spaar de Vorst.
Dat die zijn heerschappyo ,
En Ilijk behoede voor het stortert van meer bloets.
Wat brengt d'Aartsvader ons ?
_4 71
i 1.
Mijn zoon, ik breng let gods,
let heylzaams ; maar my deerdt , dat ik lieb hooren momplen
Ms of gy beezich waart dit Klooster Voverromplen.
1k bid u toch , verschoont deeze arme broederschap ,
Om hun onnoozelheyt.
't Bedrog schuylt in de kap.
n
Om hun onnoozelheyt , dat heeft men flus bevonden ,
Met wat geveynsden schijn , en vuyl vervloekte vonden
(B1.71.)Men ons al t'zamen heeft bedrogen , on misleyt.
Men had hun , op ons woordt , eendrachtlijk toegezeyt,
Als dat men hun Lapel , en Klooster zou verschonen :
Maar zy , om doze deucht met valsheyt te belonen.,
Die hebben onder een gebrouwen zulken zaak,
Die ons al t'zamen port tot een gerechte wraak ,
Om ons , op 't alderfelst, aan dozen hoop to wreeken.
F /i. Hoe dat ?
Caraffa, die zich heimlijk hadt versteeken
An
In dit vertrek , en voorts in does voorleden nacht ,
Veal kostlijkheden daar ter sluyk had in gebracht
En voorts om onze macht to trotsen en to toomen ,
Zo hebben zy dien schelm zijn vryheyt doen bekoomen ;
Eon zaak (dat zweer ik) die hun eeuwig rouwen zal.
Vergeeft hun deeze reys, dat bidt ik u ; de val
.17
En dit verwoesten zal slechs meer verwarring maaken.
Het is alree zoo ver,, tot vordring van uw zaaken ,
Gebracht , dat men u zal vernoegen op u eys.
Den Hartog zelfs verwacht u morgen in 't Paleys ;
Om u als liooft des yolks , daar mondeling te spreeken ,
En twyfelt men hier aan, hier ziet gy blijk en teeken
Door dozen brief, aan my zoo straks ter handt gesteldt ;
Waar in dat duydelijk , en klaarlijk werdt gemeldt,
inf.
Fl 1..
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Als dat hy wil , het yolk zy t' enemaal ontslaagen
Van alle schattingen, en lasten , lang gedraagen
En hun , van tijt tot tijt , onwettig opgeleyt.
Ook werdt van hem , aan u , op trouwe toegezeyt
Het Rijk in zoo een stant t'herstellen als te vooren ,
Erkent u als het hooft des yolks , by hun verkooren ,
Voor een uytsteekent lit van 't Rijk en van den Staat ;
En staat ook toe, dat in 't beschritiven van den Raadt
Die van de zijd' des yolks , een zelfd' getal bekleede
Als van de Ridderschap, en Eedelen , waar meede
Het alles is gebracht weer op zijn ouden voet
En keurdt tot does tijt toe u doen in als voor goedt,
Zal u gezach en staat door tyt'len doen vermeeren
(B1.72.)0m neffens hem , het Rijk eendrachtlijk to regeeren.
Hier op verwacht hy u, om mondeling aldaar
Te sluyten dit verdrag : ik zelfs , als middelaar ,
Zal neffens eenigen van u voornaamste raden,
My voegen derwaarts aan , op dat verderf en schaden
En dit verwoesten toch eens neemen mach een endt.
Dies bid ik u, verschoont (om d'eer van Innocent ,
Dat overheyligh hooft , en eer der Christen scharen
Dien oude en eed'len Heer , om zijne grijze haaren ,
En hogen ouderdom , 't is dien vermaarden man . .
Anti. 't Is dien vermaarden schelm , bloedtdorstigen ty ran ,
Die ons , indien hy slegs maar boven quam to drijven
Op 't alderfelste zou vervolgen , en ontlijven.
Wiens schelmeryen zijn gekomen aan den dagh.
Dies om de weerdigheyt, van u , en u gezach ,
Aan wien wy schuldig zijn eerbiedigheyt te toonen ,
Die reppe niet een woordt voor 't huys der Matalonen ,
Of anders loopt hy zelfs by 't yolk licht ligsgevaar.
En staat de zaak aan u , en leyt het nu zoo klaar
En dat het niet en is op 't minst to wederspreeken ,
Zoo zult gy by het yolk ook zien zoodanig teeken
Dat hun niet liever is , dan 't vordren van de pays :
En om ons , neffens u , to voegen naar Paleys ,
Dat staan wy toe , indien het kan ten besten vordren ;
Dies wachton wy alleen , naar d'uur , en stout , en ordren ,
Om uyt to voeron zoo een lief en heylzaam work.
Fl 1. Hier toe zoo hebben wy de Carmelite kerk
Vervaardigt daar alree by duyzenden van zielen,
Op dit gerucht alleen , van vreugde derwaarts krielen.
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Om morgen dan aldaar,, den alderblijtsten thigh,
t'overleveren de punten van 't verdragh ,
En voorrechten des yolks , in 't byzijn van hun alien.
Hier toe verlaat ik my.
n
Wy laten 't ons gevallen.
Filomarino binnen.
(131.73.)Anjello. Barandino. Math. d' Amalfi. Arapaia. Pacevino , met de
liooldeit van Caraffa , Perrone, en andre , alle O spiessen gas felt.
Pa c. Zoo kroont den hemel noch ten eynde onze zaak
Nu dezen Aartstyram , door een gerechte wraak ,
En voorbeschikking , heeft op 't laatst zijn deel gekregen.
Al wie den Staat beschermt neemt toe in hey1 en zegen ,
En groeyt vast daaglijks aan , in eere , en gezach.
Nooyt vierde Nape's ooyt een heerelijker dagh ,
Dan nu , terwij1 zy ziet het hooft der Rijkstyrannen ,
Verdelgt , en neffe,ns dien, het heyloos samenspannen
Vernietigt, om het olk to brengen tot een val.
nj. Den hemel die zy dank , en eere boven al.
Staa ruym , waar is het hooft ? men breng het hier wat nader.
Is dit dien ouden schelm ? dien bloethont, dien verrader
Des vaderlants , en 't yolk; gemest met sweet , en bloet.
Is dit dien gryzen kop ? men trapt die met de voet,
Hy- trapt het hooft van Caratfa met soeten.

Die 't yolk , voor deze , plach dus op het hart te treden
En uyt te mergelen, door hun onmenschlijkheden.
Hoe komt het in de kap ? wat reedenen zijn dat ?
Pa c. Hy is by ons aldus in dit gewaadt gevat.
n
Waar is die man , die hem dus moedig aan Joist randen
Pa c. Die na,dert vast , het yolk dat draagt hem op de handen ,
Het is een slachters zoon , die , vaardig en gereet,
Het met zijn slachtmes , dus , hem van de romp afsneedt.
Genovino. Rey van .ATapolitanen.
Dragende een jongen met een bebloet slaehtmes op bun banden.
1? e y. Den heinel spaar de Vol's/ , dat die zijn R(/A- verineere ,
En sterven , die hel yolk door tyranny regeere.
81aa doodl die honden , pL.ech hie/ dat verdnyvell :aut.

dood , 8/ aa doodf, die

zelf

de hel en afgronl haat.

Wy brengen u alhier dus in triomf voor oogen
Eon hell, doch ongezien, maar dapper van vermogen
Die moedig heeft bestaan te v ellen met zijn ha,ndt
Ge
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(B1.74.)Die pest , dien Rijkstyran van 't yolk en 't vaderlandt.
Een daadt , wel waardig om op 't heerlijkst te beloonen.
Hem zy hier voor vereert in gout tien duyzent kroonen ,
Ani
Het Welk ik wil hem wert terstont ter handt gestelt.
Men koopt geen bloet, dan met gereede munt en gelt.
Belooningen van eer zijn treffelijke zaken ,
Vaar zoo maar voort, mijn zoon , ik zal u ridden maker ,
Indien gy slechts volhart in zulke moedigheyt.
Gy hebt voor d'eerste proef een goede grout geleyt,
Zoo staat noch endelijk van u iet goets te wachten.
Wat hoofden hebt gy daar P
Pa c.
Twee heylooze geslachte ;
Dit is Perrone , en dit 's Caraffa , te gelijk
Aartsvyanden, en bey verraders van het Rijk.
De rest die gy voort ziet , niet waardig om te tellen
Zijn dienaars van den Staat, en hunne metgezellen,
Al Izamen omgebracht , door een gerechte wraak.
Anj. Dat elk nu vlytig zy in 't vordren van zijn zaak.
Caraffas hooft en romp zult gy met blyde zangen ,
Al juychend op de markt straks aan een galg doen hangen ;
Die in der yl hier toe zal werden opgerecht.
Ook wil ik dat dien brief, alreede nu gehecht
Aan dit vervloekte hooft , een wyl daar aan zal blyve;
En dat men daar noch by , met groote lettren , schryve
l'.

Dit is Carqffa , die in dteinglandy hiel slant ,
Tyran, verrader , pest van 'I yolk en 't Fade•/ an/.

Men laat hem dan een wyl met deze tyflen pryken ,
Tot dat de ravens zich op 't laatst door 't aas verryken ;
Dit 's 't gene dat ik wil, voorts d'andre rest, zult gy
Een ieder naar zijn staat, doen stellen op een ry ;
Op dat wy dan gerust ons mogen derwaarts keeren.
Pa c. Waar heen ?
An].
D'Aartsbisschop heeft aan ons op zijn begeeren
Verzocht , (naar alles is voltrokken naar den eysch)
(B1.7 .)Om neffens hem , en u , te treden naar 't Paleys
Des Onderkonings , om 't verdrach aldaar te hooren.
Dat alle Kloostren dan , en Kerken , hooge Kooren ,
Nu blaken yverig geduurig dagh en nacht ,
Terwij1 de zaak by ons zoo verre is gebracht ,
Dat wy vrymoedelijk ons zullen derwaal is geven.
Maar gy mijn yolk , pas op , indien wy achter bleven ,
Of dat men ons aldaar vermoorden , zoo zoudt gy
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Op 't aldersmaadlijkst weer in d' oude slaverny
Vervallen , 't is dan goet een wakent oogh te houwe.
Maar wy , als steunend op d' Aartsbisschops woordt en trouwe,
En zijn voor dit gevaar in 't minste niet beducht.
Re
Wy volgen u , mijn heer , en 't alderminst gerucht,
't Geen ons te voorschijn komt , of brengt rn quaat vermoeden ,
Zoo zullen wy op 't felst , gelijk als leeuwen woeden
En roeyen alles uyt, ja wie iet derft bestaan
Te denken tegens u , die zal door ons vergaam
En op het allerwreetst van ons gehandelt werden.
An" Wy gaan hier dan op aan , elk blijft hier by volherden.
Allt, bin nen.
VMFD E BEDEW F.
Arcos. Anjello in een Heel van Staat. Har login. Marionet
Majombe. Genovino. Arapaia. Math. d' Anialji. Medina.
Spinelli. Anaclerio. Tiberio. Filomar i no , Aartsbisschop van Napels.
r c. Zyt wellekoom mijn Heer , en wij1 ik u bejeegen ,
Zoo sclienkt den hemel u genadelijk zijn zeegen
En al u doen dat wert gehanthaaft door zijn handt ,
Terwij1 wy zien den Staat, het yolk, en 't vaderlandt,
Herstelt door u gezach , in een gewenste vrede.
A nj ell° met zijn gevolg werpen zich alle voor de:4 Onderkonings voeien.
Anj. Wy werpen ons ter neer,, zoo uw Dooriuchtighede
(B1.7 .)Zich wreeken wil wy zijn al t'zamen in zijn macht.
Art. Zijt wel gemoedt, mijn zoon , al 't geen 'er is volbracht

Dat keuren wy voor goet , als quam 't uyt ooze ordre ,
En stont het nook to doen , wy zouden 't zelfs bevordre.
Dies hebt gy aan dat werk een goeden grant geleyt ,
Zoo wert het recht des yolks , en Weer der Majesteyt ,
Te recht gehanthaaft , lang veraardt in quade zeden ,
Dies vaar rnaar vlytig voort : en uw Eerweerdighedeu
Die zy voor al dees eer, die door zijn hoog gezach
TJyt zoo veel duysternis , ons schept dien blyden dagh ,
Waar in wy Staat en yolk zien beyde triomfeeren.
Dies rijst, mijn zoon , ay rijst , en gy doorluchte Heeren
Gy zijt my wellekom , op Wien zich elk verlaat.
Gy die nu stylen strekt , om dit gebouw van Staat ,
Poor -awe wijsheyt , en bestiering t' onderschragen

,
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Om 't recht der heerschappy te vordren 't yolk behagen :
Volhart slechts in u doen , en ik verheug my dat
1k zie dien man, die zoo eon wijtvermaarde stadt,
En Rijk gebracht heeft in zoo goeden scant der zaken.
Mijn lief, ay wilt Mevrouw Anjello wat verrnaken ,
En zijn Vrouw moeder, met haar gantsche sleep en stoet.
Hart. Mevrouwe , zijt gegroet , die ons nu d'eere doet
Pat ik haar handers kus , indien 't u lust to wandlen
Met my naar onzen hof, terwijl de Heeren handlen
De zaken van den Staat, gy zult u lust daar van ,
En 't oogh doer weyen , in oranjen, en citroen
En andre wellust , 't geen de zinnen best kan streelen.
Of in 't Cypresse bos , in dichte lustprieelen
En koele schaduwen voor 't braden van de zon
Of in 't fonteynhof, bll een aangename brow,
Niet die door leydingen van onderaartze buyzen ,
Maar die van onderen al levend op komt bruyzen ,
En daar natuur haar op het wonderlijkst vertoont.
Al a r. Haar Hoogheyt zy gedankt, wy bidden u verschoout
Otis dock voor doze reys , van zoo veel eers t' ontfangen.
Wy zijn slechs in ons doen , en daaglijks ommegangen
(BI.77.)Gewoon te voegen ons by ons en ons gelijk.
Hart. Ik eer u heden voor de grootste vrouw van 't Rik.
Dies hebt gy billijk u ook naar dien staat te voegen.
Maj. 1k en mijn kindt Mevrouw, die hebben ons genoegen
Als of wy d'eer alree genooten Madden.
Hart.
Dat
Gelieft Mevrouw aldus to duyden.
Zegt my , wat
r e.
Verschil hebt gy , Mevrouw , waar toe dit wederstreven
Mijn Hoer Anjello die gelief zijn stem te geven
Op dat de vrouwen toch geraken op het spoor.
A9,j. Gnat , gaat , maar draagt u zo , dat ik geen klaehten boor.
lout u ordentlijk , zoo in 't komen als in 't scheyde.
Are. Mevrouw , met u verlof, dat ik u dan geleyde
Tot aan de poort van 't Hof. mijn lief, doet alles dan
't Geen al de zinnen t' zaam , en elk vernoegen kan ,
Vroiiwci,
Wy zullen tijdelijk u weder bier verwachten.
Nu staat mijn Heeren , ons al t* zamen to betrachten
Het recht der Heerschappy , op dat zijn Majesteyt
Voor eeuwig Koningh zy 'tgeen zijn Eerweerdigheyt ,
Met u mijn Heer (als hooft des volks) nu heeft beslooten.
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Dat keuren wy, als ook al andre Rijksgenooten ,
Voor een uytsteekent work , en nut voor dezen Staat.
't Gemeene best, het geen ons meest ter harten gaat,
Zijn wy altoos geweest geneegen to be-vord'ren,
En ons voor a gehoedt, om scheuring en onord'ren
Te voeden, -wiji wy zijn geweest van dat verstandt ,
Dat door de rust des yolks bestont de kracht van 't landt.
Gelijk 't noch by ons leyt, en 'twelk wy noch op heden
Betrachten heyliglijk, en uw Eerweerdigheden
Die zy hier van getuyg', hoe dat wy door de smart
Des yolks, ons vonden zelfs getroffen in het hart,
En wat wy wenden aan, om dit verderf te weeren.
nj. thv Hoogheyt zy bekent, en gy, doorluchte lieeren
Hoe dat van tijt tot tijt, des yolks gerechtigheen,
En keuren hun vergunt, zijn met de voet getre6n,
(B1.78.)En hoe voorts alles is verwijdert en verloopen.
Dat ook qua zeden zijn bedektlijk ingesloopen,
En dat den Adeldom, door gierigheyt verrukt,
Het yolk tot noch toe heeft als slaven onderdrukt.
En dat zy niet, indien men slechs hier op wil letten.,
Te recht gehanthaaft zijn, naar hun beschreve wetten ,
En voorrechten, voorheen by Princen hun verleent.
Des Vorsten achtbaarheyt bestaat in zijn gemeent;
Zy zijn de peerelen, die zijne kroon vercieren.
Eon wettig Vorst, in 't recht der volkren to bestieren
Heerst door bepaalde magt, naar 't recht der heersehappv.
En zoo hy dan bestaat het yolk door dwinglandy
Te drukken, los is hy, onwettig, en zijn erven ,
En wet het wettig zwaart alleen tot zijn. bederven.
Van welken ons, zoo nu en dan, zijn voorgegaan.
Wy hebben, het is waar, ons derven onderstaan,
Het Hof to d-wingen, om hun driften in te toom.en,
En zijn, naar wens, daar in zoo verre ook gekornen,
Dat wy den standt des yolks zien t'eenemaal hersteli.
En hoe dat dwinglandy, bedrogh en ook gewelt,
Dry pesten in een Staat, zijn met de voet getreden.
Wy hebben nooyt getracht, dan. 's yolks gerechtigheden ,
En 's Konings achtbaarheyt, to vordren to gelijk,
Om door de rust van dien, de welstant van het Rijk
r1
en hier toe , zoo zijn wy aangedreven
Om zulks to voeren uyt, wy sterven dan, of leven.
Den hemel die zy hier voor eeuwiir ior en priis.
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Eens sterven is mijn lot , maar hoe , en op wat witj s,
Zijn -wy het noodlot, als tot noch toe , onderworpen.
En is "er bloedt gestort , daar is geen bloedt geslorpen ,
Maar ons alleen geredt van al 't gelede leet ;
Niet als die van het Hof, die 't bloet , gemengt met zweet ,
Opslorpten , om daar mee hun zelven vet te mesten.
Maar om te royen uyt , die vuyl vervloekte pesten ,
Het welk het yolk door my was heyliglijk belooft.
Nu horn ik zelfs , mijn Heer , en offer u nyijn hoof t.
(1-31.79.)Uw Hoogheyt doe met my , zoo als hy vint geraden.
r c. U zal geen leet geschien , veel min verderf noeh schade ,
Het welk u zy,, van my , op trouwe toegezeyt.
En op dat gy moogt zien , hoe zijne Majesteyt
U doen veraangenaamt , dat zullen wy doen blyken ,
Met u gezach en Staat door tyflen te verryken
Anjelio weft van d'Onderkoning vereert met een gond°
ketting en 's Konings beeltenis.

Ontfangt hier op van one, dit borst- en hals-cieraat
Daar by de waardigheyt , van opperhooft van Staat
't Geen wy uit 's Konings naam u neffens dit vereeren ;
Om 't yolk uyt kracht van dien nu voortaan te regeeren.
En dat u naam alleen , en tytel wert gemelt
Dat alle keuren nu tot noch toe ingestelt ,
Indien gy die verstaat, in zoo een stant te blyven
Of die to krenken , of door u gezach te styven ,
Dat staat aan u, zoo gy ten besten vindt gerailn :
Dies hebben wy, nu gy de handt aan 't roer zult slaan ,
En alles wert bestiert op uwe naam en ordre ,
Aileen to hopen, dat gy 't beste zult bevordre ,
't Geen strekken mach tot rust des -yolks , en Heerschappy.
Pat ieder u in als dan onderdanigh zy,,
Om 't work , door u beleyt , in zoo een stant to trekken.
nj. Al "t geen tot rust en nut des yolks en 't Rijk kan strekken.
Daar in zal ieder doen zoo veel als elk vermach ;
Poch niet dan onder uw behoorelijk gezach ,
Wien wy alleen in 't Rijk voor Opperhooft erkennen.
G en. 't Zy verr' van ons, mijn Hoer, u agtbaarheyt to schennen.
En iet te doen , het geen nadeeligh was u staat.
Ar Dat waar,, in al ons doen, een zeer verdoemlijk quaat,
Indien w y , op die wijs , uw Hoogheyt zouden krenken.
el' A in a. To nicer, alzoo wy zijn nu vry van nabedenken ,
En alles is gevest nu op een goeden grout ,

83
tekrachtigt door de bandt van 't heylig vreeverbont ,
Waar mee men 't yolk en ons genoeging heeft gegeven.
131.8().) Are. Wy hebben , u mijn Heer , tot dezen staat verbeven ,
Op dat het yolk zou zien ons toegenegentheyt.
Me d. 0 rustelooze wraak ! geef my maar dapperheyt ,
Dat ik die pest verdelg , die ons dus houdt beneepen.
Spin. Dat ga zoo 't wil , het mes is echter al gesleepen ,
Dat hem (saloon 't eerst niet heeft gelukt) noch treffen zal.
An a c. Wy zagen lang voorheen , ons al aan lager wal
Gezet , en loon men n tot reden zocht te dwingen ,
Toen sloeg men 't in de windt.
T ib.
Nu leert men kleender zingen
En wyl wy ons nu zien van al dat heyl berooft ,
Zoo druypt dit alien uw reehtvaardiglijk op 't hooft
En uwe smaatheyt staat noch daaglijks to vermeeren.
Hartogin. Majombe.
H a r Mevrouw,, ay wilt de gonst, en niet de gaaf waardeeren
't Zijn teekenen alleen van mijn eerbiedigheyt.
En gy, vrouw moeder,, wien wy hebben toegeleyt
Dit zuyver borstjuweel , ontfangt dit dan op heden ,
Ter liefde van mijn jonst , en mijn oprechtigheden.
't Zal u getuygen doen hoe lief en waard ons is ,
De nauw vereeninge van does verbintenis.
Maj. Terwijl haar Hoogheyt dan gelieft , dat wy die waarden
Eerbiedig van haar handt , vrymoediglijk aanvaarden :
Wy volgen haar daar in, en doen het dankbaarlijk.
Mar. De plicht gebiedt ons , als de minsten van het Itiik ,
Haar hoogheyt eeuwigljjk to houden in gedachten.
i 1. Mijn Heeren laat ons nu ook heyliglijk betraeht en ,
Den hemel op een meer dan ongewone wijs,
Voor zoo een heylzaa,m work , to geven lof, en prijs ,
En dat nu 't hoogste lof, door godtgewijde tongen ,
In alle Kerken werdt eerbiedig opgezongen
Terwijl ons doze zaak van boven is bestiert.
Dat dozen dagh ook zy gezeegent en geviert
En uytgezondert uyt al andre blyde dagen.
031.81.)Men doe ook feestelijk , godtvruchtig ommedraagen
Het heylig overschot , en 't bloedt van Sint Ingnaar ,
Gestort om 't Rooms Geloof, wet eer op 't kruys altaar,
Toon by gemoedigt door het martelpark dorst streeven.
Mijn Heer Anjello die gelief dan last te geven ,
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Op dat het yolk zich ook tot deze plicht bereydt.
An j. Mijn Heer,, dat zal hun straks ook werden aangezeydt.
Met uw verlof wy gaa,n , om dorwaarts heen te treeden.
ire, Den hemel zy met uw mijn zoone ; gaat in vreedei,.
ade

%Men .

,Sam

,
eelliye yewaapende V00r de poor' van 'I Hof
Al wie de hofpoort komt te naadren , dien zalt gy
Doeii deynzen voor te rugh , by zy ook wie by zy.
San/I.

Barandino. Pacevino. Rey van Napo/ i anen. Said net!
me/ fiewapende.
B a r. 't Lang - wachte,n, entlijk , doet de zorge bovenkomen.
Hy is gewis by hun moorddadigh omgekomen ,
Terwip by zilch , veel min , of iemandt van den Raadt ,
Tot noch toe heeft vertoont in 't venster hier aan strait
Het welk ik houde voor eon zeer rampzaligh teeken ,
Zoo dat ik hem niet min als nu voor doodt en reckon.
Pa e. Men voeg zich dan naar 't Slot.
B a r.
Naar zagt , wie staat 'er voor
San
Staa af, noels eons staa af, of niet , dat gaat 'er door.
B a r. Wy laten ons door u , noch geen gerucht vervaaren.
S a II
Ik zegh nook eens , staa af; wat hebt gy hier to waaren
Pa c. Het geen ons daar toe port , is ons alleen bekendt.
S a n /. Dat elk zijns weegs dan gnat , wat doet gy hier ontrent ?
Bar. Men open ons de poort, of niet , het zal uw rouwen.
San I. Daar zullen wy u , voor does tijt wel buyten houwen.
B a r. Hoe buyten houwen? kom, t'za spitsbrars, val inaar aan.
S a n I. Hoe Barandin , wat
dit? hoe zal ik dit verstaan ?
Zyt gy 't? wat hebt gy voor ons dus to wederstreven
B a r. Den hoer Anjello , die zich heeft naar 't Slot begeven
(B1.82.)Nu voor eon wijl geleen , verzelschapt met zijn Raadt ,
Om met den Hartog daar, als hooft des ganschen Staat,
Ten besten van het yolk , in eon besprek to treeden ,
En wy bedueht, dat zy door hun arglistigheeden ,
Hem hebben, met de rest, geholpen aan eon kart.
S
Vertrout gy dit, myn Heer,, zoo hebt gy misverstandt.
Hy is met pracht van hier , en wel vernoegt gescheyden ,
Den Hartog zelfs , die hem tot aan de poort geley den ,
Betoonde hem alle eer , gezach en achtbaarheydt ,
Zoo deed ook 't gansche Hof, en zija Eerweerdighevt
Zaeh liens , als hooft des yolks , in top van staat verheven.
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Pa c. Gy hebt (indien 't zoo is ,) vernoeging ons gegeven ,
En zullen 't zelve ook zoo straks doen onderstaan
En is 't zoo niet , ik zweer 't , het zal u slecht vergaan.
Kom gaan wy dan zoo voort.
Het zal zich zelfs ontdekken.
Sant.
Gy Heeren , moogt hier op gerust en vry vertrekken.
alle binnen.
Aiijello iiiet een gelaclen roer,, in zijn venster. Arapaia.
Genovino. Elise. Math. crilmalfi.

Is alles nu , gelijk ik heb belast , volbracht ?
Een ieder heeft zijn plicht ten besten wel betracht ,
Zoo dat wy nu geheel zijn buyten alle vreezen.
A r ap. Mijn Heer gelieve dit verzoekschrift eens te leezen ,
Dees zoude garen , doch niet zonder u verlof,
Vertrekken uyt dit Rijk , tot naar het Roomse hof;
En op dat hy zijn reys , op 't spoedigst , inocht vervordren ,
Verzoekt hy u geley, als ook bevel , en ordre,
Om onverhindert zich te spoeden derwaarts aan.
Anj. Men bootschap hem, 't verzoek dat werdt hem toegestaan.
_E 1 i 8. Och och! waar berg ik my ! och och , waar wil dit heenen !
Och och, ik klaag vergeefs ! vergeefs is al mijn weenen !
(m.83.)Erbarm u toch , mijn hoer; 6 bitter ongeval !
't Geen my het herte drukt , en eeuwig drukken zal.
A n j. Wat wil dat kermen her, en janken voor mijn oogen ?
Arai). Dees arme dochter Heer,, van droefheyt overtoogen
Die is haar vader , in geschil en hevigheyt ,
Door mien Caraciool handdadig neergeleyt ,
Het welkze erbarmlijk u te kennen komt te geeven :
En dit 's den broeder van die geen die 't heeft bedreven
Dees steldt zich zelven in , tot zoening van de zaak
En biedt haar aan , indien zy afstant doet van wraak
Te vordren , 't geen hy noch voor u hier stant zal houwen.
Haar wettelijken voor zijn eygen vrouw te trouwen
Mits dat de broeder zy bevrijt van straf en doodt.
Doch zy to walgelijk van zulken bedgenoot ,
Is schuw voor doze bandt, en denkt het stuk wat nader,,
Te koestren in haar schoot de brooder, die de vader
Heeft omgebracht , en kan in 't minst daar toe verstaan.
nj. Daar gruw i1 zelve van, en vindt het niet gerahn.
Doch wij1 de zaak zoo leyt , zoo zal men die verschonen ,
Mite dat haar wert vereert , in geldt , twee duyzent kronen
n j.
G en.
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Tot bruytschat-, en by zy voort balling uyt dit Rijk.
G en. Gaat gaat , gy hebt gedaan.
r ap.
Een ander ongelijk
Een daadt zoo euvel , die geen Reciter ooyt verschoonde.
Fen vrouw ,. die , dagh op dagh , haar man met horens kroonde ,
Heeft met haar byzit , nu in dees voorleeden nacht ,
Een daadt zoo hels , als ooyt de hel ook heeft bedacht,
Bestaan en uytgevoert, nooyt diergelijk men hoorden :
En heeft hem , door haar boel, elendig doen vermoorden.
Op welk gerucht , 't geen zich verspreyde door de stadt ,
Zoo zijn zy beyd' by ons dus op der daadt gevat ;
Wat zalm'er leeren ? wiejl zy bey zijn u gevangen.
An j. Hem rabraaken , en haar die zult gy voort doen hanger;
En dat dit in der yl ook straks word uytgevoert.
binnen.
(B1.84.)

Bar andino. Pacevino , met twee in monnikke kleedren , en
beyde gebonden , nyt.

Voort voort , of 't werdt u beurt , voort zegh ik voort ,
en snoert
Be bek al lang genoegh dus binnens monts gepreevelt.
j. Wien brengt gy daar zoo vast gebonden , en gekneevelt ?
Wat gasten zijn 't dus in dit geestelijk gewaadt ?
B a r. Vermomde schelmen , bey handdadigh aan verraadt;
't Welk deeze brieven u noch klaarder zullen tonen.
Het zijn verraders , by den hartogh Matalone
Hier toe gekogt , om u door heymelijk verstant ,
Op 't aller-onverzienst to helpen aan eon kant.
Wat zalm"er doen , op dat zy moe haar lot ontfangen ?
Anj. Bey hangen.
Wat zegt gy ?
P a a.
'k Zegh hangen , hangen , hangen ;
jl j.
Verstaat gy 't niet hou daar , ik zal 't u doen verstaan.
e n. Vertrek , noch eons vertrek , bedaar.
B a r.

binnen met de gevangenen.

Laat my begaan.
Gy reekels , zult gy my op deeze wijs ontmoeten.
Anti.

Santinelli , iiel eeni ge prezenlen aan de ?Tom van Anjelto.

Alyn Hoer , den Hartogh doet u uyt zijn naam begroeten ;
Zoo doet ook , neffens hem , eerbiedigh d'Hartogin.
Dees tent my aan Mevrouw , mijn Heer zijn gemaalin ,
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Aan wien zy zich verplicht , en eeuwig houdt verbonden
Voor uw vervarssing bun naar 't nieuwe Slot gezonden
Waar voor zy eeuwiglijk u zullen dankbaar ziju.
An ti. Ik koom u by mijn Heer. Marionet.
Marionet vyt.
Mar.

Hoe mijn

Wat zal ik , is 'er jet ? mijn Heer wat 's u begeeren ?
(B1.85.) Sant. De Hartogin Mevrouw,, doet u door my vereeren ,
Het geen u uyt haar naam , hier aangeboden werdt :
De gaaf is kleen .Mevrouw,, maar groot de drift van 't hart,
't Geen zich tot uwaarts strekt , dies wiltze niet versmaden ,
Zy zendt u, neffens dit , dees feest- en praalgewaden,
Voor veel genooten deugdt en eere , diez' erkendt ,
Waar van dit teek'nen zijn.
'k Aanvaarde het prezent :
Mar.
Wat pordt haar toch ? .
Mevrouw,, cm u dit te beschrijven
Sant.
't Werdt om uw gunst gedaan , en om daar in te blijven ,
Dien zy zeer hoog waardeert , en dit 's het eenig wit
Het geenze hier mee beoogt.
Haar Hoogheyt , als verhit ,
Ma r.
En door haar driften als te spoedig aangedreeven ,
Tracht my , op deze wijs , geheel voorby te streven ,
Waar door zy my veel meer dan oyt voorheen verpligt.
A nj. Mijn Heer den Ilartog werd uyt mijnen naam berigt
Pat ik hem , om zijn deugdt en heusheyt te beloonen ,
Vereer in baren goudt , met hondert duyzendt kroonen ,
Ten dienste van dit Rijk , om Guize , die met kracht
Pit Rijk vast naadren komt , te stuyten zijne macht.
Sant. Mijn Heer, hebt gy ook ids, of naders te belasten ?
nj. Niets , dan ik meen hem haast eens komen te vergasten.
Santinelli en Marionet binnen.
Filomarino Aar(' sbisschop. Anjello. Genovino. ./Irapaia
Math. (1' Avial

Myn Heer, veel heyls in uw gezach , met uwe Raaden.
Heer Cardinaal , gy komt al eens, al is 't wat spaade
Doch echter uwe komst die is ons lief en waardt.
i 1. Ik dacht mijn Heer, of gy wel licht verhindert waardt ,
Met zaaken van den Staat, of andre bezigheden.
A nj. Gy zijt verschoont, mijn Heer, en uw Eerweerdigheden,
nj.
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(31.86.)Gebiede sleehs aan ons het geen gy keurdt voor goedt.
RI 1. Dat staat aan u , mijn Heer. 'k Ileb herwaarts my gespoet
Om dat den Hartog, als godtvruchtig aangedreven ,
Hem heeft, met zijne stoet , zoo naar de Kerk begeven
Van Carmine, alwaar hy u ook teffens wacht,
Om dan gelijkerhandt , met staatzy , en met praeht ,
Beneffens u gevolg hen naar het Hof te leyden.
.1 nj. Wy zullen ons hier toe gewilliglijk bereyden ,
En ieder vaardigen te spoeden derwaarts aan.
Fil. Met u verlof dan Hoer, dat ik ii voor mach gaan ,
OM doze staatzy als te helpen 'we bekleede.
Filoillar. binnen.
Grerarelli , Jathai8schefrio van Calabrien. _injello. Genovino.
Arapaia.

Cap'. Myn Heer.
Wat 's uw verzoek
An).
Dat u Doorluehtigheede
Calf.
My geve zijn verlof, op dat ik zeeker mach ,
Door uw beseherming, Heer, en opperste gezaeh ,
't Geen my op heeden als eon borstweer kan verstrekken ,
Om naar mijn Kerke, in Calabrien, te trekken ;
Door jet noodtzaakelijks , aangaande mijnen Staat ,
Aldaar te effenen.
Mijn Heer Aartsbissehop , gaat
An).
In vreede , en op dat gy u op ons moogt verlaaten
Hon daar,, dry hondert al gewaapende soldaten
Tot uwen dienst , orn u te leyden derwaarts aan.
Cap'. De meening is , mijn Heer, to water heen to gaan.
To water , hoer? zeer wel , men doe terstondt bestellen
Tien paar Felukken , wel bemandt met bootsgezellen ,
Om zijn Doorluehtigheyt to volgen op de reys.
( I off, Wy zijn verzien mijn. Heer, alleen slechs naar den cys
Van ons, en ons gezin ; dus hebben wy op heeden ,
Mjjn Heer to danken van zijn toegenegentheeden ,
En core, die aan ons in dit geval gesehiet.
nj. Indien ik u dan volg , en weygert my dan niet,
(B1,87.)Mijn Hoer, noeh wilt my niet ten derdenmaal verzetten
Pit zaksken , waar in zijn twee dayzent pistoletten
raanvaarden , williglijk , op heden van mijn handt.
C aff. Mjjn Hoer, verschoon ons doeh , dit aan to nemen ; want
tr w gunst is meer dan goudt , waar op wy ons vertrouwen.
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A nj. Aanvaart dit, Heer, noch eens, wilt gy myn gun st behouwen
En wederstreeft ons niet, want wy 't alzoo verstaan.
Gaff. Terwijl gy 't - dan zo wilt, wy nemen 't dankbaar aan.
Met uw verlof dan Heer , dat wy hier mede scheyden.
A n j. Den hemel zy met u , en wil u voorts geleyden
Ter plaatze , 't zy waar heen dat uwe reyze strekt. Calf. binnen.
Medina. Anjello. Genovino. Arapaia. Math. Amalfi.
Me d.

A nj.

Myn Heer.
Wel wat wilt

gy ?

Wy zijnde opgewekt ,
Als ook door anderen wel ernstlijk aangedreven ,
Om , volgens uw bevel , aan ieder een gegeven ,
Waar by gy wilt , dat elk , hoe hoog van staat en bloet
Zich onderwerpe , en eerbiediglijk u groet
Voor 't hooft des ganschen yolks en om u niet to hoonen ,
Koom ik voor af, mijn Heer aan u mijn plicht te toonen
En my geheel en al te stellen in uw macht.
A nj. Wie zijt gy , en van waar ?
Me d.
Een Ridder van 't geslacht,
En uyt 't doorluchtig bloedt der eedele Anverzen.
A nj. Verbasterdt heyloos zaat , gy doet mijn tanden knerssen
Van spijt u hier to zien , of waant gy datge my
Bedriegen kond door uw vervloekte veynzery ?
Dat 's rnis , en ook vergeefs uw breyn daar op to scherpen.
Me d. Wy komen u , mijn Heer , ons zelven onderwerpen :
Als ook om u verlof, to gaan , gelieft u dan?...
An
Gaat gaat , gy beed'ler, gaat , ik maak u Prince van
Me d.

Hij geeft hem een whop'

I gat.

Anverzen , gaat en melt dit vry uw Rijksgenooten. Med. binnen.
(B1.88.) G e n. Dit mogt dus doende ons wel voor de scheenen stooten.
Gy gaat wat scherp, mijn Heer , en varen wy zoo voort ,
Zoo raakt dit schip licht in de grout , wy buyten boort.
Want zoo men hun bestaat door zulke trotzigheden ,
En andre stnaatheyt meer , dus op den nek te treden ,
Zoo zal (gedenkt my vry) ons Rijk niet lang bestaan.
Arap. Dat zelve ducht ik ook.
A nj.
Wel hoe ! ben ik verraan ?
Gy ouden schelm, zult gy dus mijn gezach waardeeren ?
En gy verrader derft gy my ook hier braveeren ?
En stemmen toe, het geen Bien ouden hontsvot. zeyt ?
Hou daar.
Hg dreligt Haar te doorschieten.
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d' A m.
An j.

Ey zagt.

1k zweer dat uw vermeetelheyt
U 't leven kosten zal. voort , zegh ik , uyt mijn oogen ,
Vertrek , noch eens vertrek.
Gen. Arap. binnen.
d' Am.
Waar toe dus opgetoogen ?
Bezaadigt u , en duydt dit juyst ten quaatsten niet.
An
1k zeg laat my begaan waart gy mijn broeder niet ,
Gy zoud ook daadelijk al mee uw straf ontfangen.
Fn ik gebied u straks , gy zultze beyd doen hangen
En doet gy 't niet , ik zweer u heyliglijk , dat gy
Daar zelfs voor lijden zult : wel hoe, of meenen zy
My dus , op deeze wijs , naar hunne handt te zetten
Pat 's mis , ik wil dat elk gehoorzaamt mijne wetten ,
Hy zy ook wie hy zy , en wie dat wederstreeft ,
Maakt staat, dat hy zijn tijt ten eynde heeft geleeft.
Vertrek dan elk , en doe gelijk ik heb beschreeven:
Zal tijt zijn , dat wy ons zoo naar de Kerk begeeven.
alle binnen.
Medina. Arms. Fi omarino , Aartsbisschop van Napels. Anaclerio.
Tiberio. Spinelli.

(

Me d. Geen snooder monster heeft de hel oyt uytgebraakt.
Dien Rijkstyran , die pest, van gruwlen saam ,gemaakt,
wien ons zo veel smaats , en wreetheyt staat te lijden ,
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Dat het onlijdrlijk is. Wy stellen noch ter zyden ,
Pe trots en spit aan ons op heden aangedaan ,
Het welk ons 't hart doorknaagt , doch 't zal haast antlers gaan.
1k zweer , ik zal hem dat ten diersten weer vergelden ,
Hier toe heb ik alree vier gasten, die als helden
Om 't werk te voeren uyt , gekregen op mijn handt ,
Om hem , noch dezen dagh , te helpen aan een karat ,
Waar toe wy ons geheel , met alien yver,, spoeden.
A r f. En als dien aanslag mist, zal hy te feller woeden.
Me d. Daar toe is alles al te vast, en wel beleyt.
•

•Wan

Medina binnen.
Genorino. Ar opal a. Arcos. Filomarino , Aarlsbisschop. Medina.
Anacierio. Tiberio met gevolg. Spinelli.
Gen . Wy komen ons , mijn Heer aan uw Doorluchtigheyt ,
Uyt eygen driften zelfs vrywillig overgeven.
A r ap. Wy offren te gelijk ons beyder lijf en leven ,
Terwijl wy dien tyran , in zijn gezach en staat ,

91
Gehandthaaft hebben , en gestjjft met onzen raadt
Wien wy op heden, om zijn wreetheyt, nu verlaten.
Arc. Indien wy naar het reeht, en voorbeelt aller Staten,
Recht pleegden , uyt de naam der Oppermajesteyt,
Gy waart (indien de gunst, en goedertierenheyt
Van ons, in dit geval , u niet geheel bevrijde,)
Alre6 gevonnist, om uw straf daar voor te lyde.
Dock om de rust des yolks, en dat wy zien het eitdt
Van zijne tyranny, zoo werdt gy vry gekent,
Alas dat men u een wij1 noek in verzeek'ring houwe;
Dies rijst dan
doch is by u jets gebrouwe,
Waar aan gy sehuldig zijt, tot nadeel van den Staat,
Om ons bedektelijk, door weegen van verraadt
Te drukken, zoo hebt gy de zwaarste straf to dragen.
Vertrek dan, tot men u zal scherper ondervragen.
Genovino. Arapaia binnem

Men vier hem noch den thorn, door konst van veynzery.
(31.90.)En volgt men dit, gy zult gewis haast zien, hoe hy
Gelijk een Faeton, aan 't hollen zal geraken.
injello in kostelijk gewaad I, en Oloolen degen in zijn handl.

A n j. Nu wij, ten dienst des yolks, en d'algemeene zaken
Ons zelven hebben, als voor elk ten doel gestelt,
Zoo zoekt men ons, mijn Heer, door lagen en gewelt,
Op eon barbaarze wijs, daar voor den hals to breken.
Maar om my nu aan dien ondankbren hoop to Awoken,
Zoo heb ik voor, om hun, als noch van dozen dagh ,
To doen gevoelen, wat mijn achtbaarheyt vermach ,
Al waar hy noch zoo groot, of hoog, of laag gebooren,
Wy laten ons voortaan van niemant ringelooren.
Daar toe zoo hebben wy 't alreA te ver gebracht.
Dock uwe Hoogheyt, wien wy nu by overdracht
Bestier des ganschen yolks vrjwi1lig overdragen
En laat hem dit van ons in 't minste niet mishagen,
Terwijl het alles werdt weer in uw macht gestelt.
Hier op verwerpen wy dit kleet van staat, verzelt
Met zoo reel prachts, waar door men ons voorheen begroefe,
Iiij treet zij ii opperldeet met voeten.

Daar ley t het; ieder trap het neffens my met voeten,
Ms iet veraehtelijks, by my altoos gehaat.
Dat ieder u albeit erken als hooft van Staat,
En van het gantsche yolk, wy zullcn ons weer voegen
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Tot onzen eersten sta g en laten ons genoegen ,
Dat alles is herstelt in goede rust en vree.
Poch uwe Hoogheyt sta ons toe noch doze bee ;
Dat wy , op heden , ons wat rnogen t'zaam vermaken
Naar Posilippo , Heer , alzoo wy door het blaken
Der zon wat zijn verhit , gy zult dan zien , hoe dat
Het yolk , op mijne wenk , by duyzenden de stadt
Verlaten zullen , om ons derwaarts te geleyden.
A r c. Min Heer,, voor does tijt niet, alzoo wy zijn bescheyden
Met zijn Eerweerdigheyt , te gaan naar zijn Paleys.
A n j. Wel hoe , mijn Heer,, wat 's dit ? ontzegt gy my dien eys ?
(in.91.)'k Herroep dan alles weer , en wil voortaan volherden
In mijn gezach en staat , 't is best dan dat wy werden
Van u gevreest, dan u te smeeken met gedult.
Wy gaan dan , en ik wil , dat gy my volgen zult,
Of niet , ziet toe , wie 't zich van beyde zal beklagen.
A rijello binnen.
Arc. Die smaatheyt staat ons nu niet langer om te dragen.
Elk raam slechs middelen , tot demping van die pest.
Spin. Hy heeft zijn wortelen alree te diep gevest,
Die moet men snoeyen , eer zy verder zich verspreyen.
An a c. Men laat door hevigheyt zich niet te licht verleyen.
A r c. Men laat zich ook zoo niet trotseeren, van die kant.
Ti
Hy heeft de meeste macht des yolks noch op zijn hant.
8p i n. Elk walgt van al zijn doen , en wreede tyranny('
Zijn ondergang dat is de rust der heerschappye,
wie die niet vordert , is eon vyant van 't gemeen.
r c. Zoo doet het , en dit komt met my ook over eon.
Elk tracht dan , hooft voor hooft ook mee de handt to houwen ,
Aan 't geen Medina heeft tot zijnen val gebrouwen.
Wy gaan , en waehten iet door hem , tot heyl van 't Rijk.
n n. Wy volgen u mijn Heer.
Sp i n.
Zoo doen wy algelijk.
Mlle binnen. Filomar ino blij ff.
1'i f.

De tyranny, 't verderf van Heerschappy en Staten,
h qif yeklect , zonder hoed , hief een schoen ,
.
en bloof ell degen

A it/. Mtin neer, 't ondankbre yolk heeft my geheel verlaten.
1k ben als radeloos. Hoe radeloos ? o neon.
1k ben de wont van 't recht , eon voorspraak van 't gemeen.
'1 Ben moor als Cesar, in het geven van mijn wetten.
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Stan bloedthondt , staa ; mijn yolk , wilt hem de kop verpletten.
Voort beulen , help my straks die schelmen aan een kant ;
(131- 92.)Don Karlo Caraciool, Medina , en Ferrant,
Helhonden , heyloos zaat , en vuyl vervloekte pesten ,
Die 't yolk, tot op 't gebeent, om zich met bloedt te mesten
Geknaagt hebt , jaagt er door ; zoo dat gnat wel , ik zal
Elk hooft , tot mijn vermaak , gebruyken voor een bal ,
Om dagelijks daar mee te darelen , en te speelen ;
1k wil dat ieder dan op *t scharpste mijn beveelen
Uytvoeren zal, en dat men uyt mijn naam en last
Den eenen door het zwaart , en d'andre met de bast
Doen sneuvien zal , om ens gezachlijk zoo te maken.
Zoo vaar maar voort mijn yolk , in 't plond'ren , branden blaken,
Zoo werdt, met vuur, het vuur van onze wraak geblust.
i 1. Bedaar mijn zoon , bedaar ; en geef u tot de rust.
Anj. Te rust , mijn Heer ? o peen, ik wil my niet bedaren.
Fi 1. 1k ga , eer my iet quaats van hem mocht wedervaren.
Het breyn dat kookt , en al zijn zinnen zijn ontstelt.
Aartsbisschop binnen.
Mijn Heer , verlaat gy my ? o wreetheyt ! o gewelt !
1k volg u na, op hoop dat uw Eerweerdigheden
My mach gedachtig zijn , wanneer gy in gebeeden
U buygt voor 't hoog Autaar ootmoedelijk ter neer.
Medina met de saamyezwoorenen.
e d. Pas op , gy kent de leus , wanneer ik stamp ; mijn. Heer
Anjello , met verlof dat wy u hier genaken ?
A nj. Wat wilt gy, zegt , mijn yolk ?
Dat gy uw ziel zult braken
Me d.
Tyran , en pest van 't Rijk , en van den ganschen Staat.

IIij werdt doorsehooten.

A ;if. Ondankbre schellemen , 6 goddeloos verraat !
d. Daar leyt dat monster nu , men sleep het heen , en weder ,
Verachtlfik als een hondt , de straten op en neder ;
Op dat den Adeldom met vreugt anschouwen mach ,
Hun vyant neergevelt , door ons op dezen dagh.
auk binnen.
(BI.93.)

Arcos. Medina. Film arino , Aartsbisschop. Harlogin.
Anaclerio. Tiberio. Santinelli.

A re. 't Gerucht van zone doodt quam naauwlijks ons ter ooren ,
Of 't gansche Hof dat scheen gelijk op nieuw herbooren ,
Men liep elkanderen al juychent te ge,moet ;
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De regimenten , zoo te paarde , als te voet ,
Voorheen een weinig wat ter zyden afgeweeken ,
Betoonden ieder hun bezondre vreugdeteeken ;
Den Adeldom , die zich een wijl verborgen hadt ,
Die zagh men veylig weer by troepen door de stadt
Hun zelfs vertonen , elk had nu de vrees verbannen.
Medina 'ilia het hoop van Anjello op een pies, wet gevolg.
d. Hier ziet men nu het hooft van 't Hooft der Rijkstyrannen ;
Dien bloethondt , die het Rijk met zoo veel leet en smaat
Gedrukt heeft , en van ons, als tot 'en doodt , gehaat ,
Die 't alles dwong met magt , door kragt van zijne wetteu.
A r c. Men doe zoo dadelijk , en in der yl , bezetten
De markt , 's Rijks magezijn , en toegang tot het slot
Sint Elmo; en het yolk , by openbaar gebodt ,
Aanzeggen , van ons doen in 't minst to wederstreven
En dat hun alles wert , uyt 's Koninks naam, vergeven ,
Mits dat zich ieder voort ontwapene , en stel
Zich nu gewillig in , to volgen ons bevel.
Ook is het nodig om de vordre rust te vordre
Als dat men spoediglijk , nu geve last en ordre
Om zijnen brooder, die zich daadlijk op 't gerucht ,
Met al zijn aanhang heeft begeven op de vlucht ,
't Zy door wat middelen te mogen achterhalen.
Terwij1 den hemel nu , door zijn genadestralen ,
En 't opperste gerecht , door een gerechte wraak ,
Zich endtlijk heeft erbarmt , en hanthaaft uwe zaak ,
En dat wy hem , als zien van 's hemels vuur geslagen
(B1.94.)En , als een Faeton , gesmeten uyt zijn wagen ,
Zoo hebben wy als nu , veel rijkelijker stof
Als ooyt voorheen , om hem te geven prijs en lot
Wy gaan n dan zoo voor,, om 't zelve te betrachten.
Ale

Fil.

Fi tom ar ino binneo •

En zullen u aldaar ter zelver stont verwachten.
Med. Zoo rijst de zon van Staat weer heden in dit Rijk.
Spin. Zoo heft de Majesteyt zijn kroou weer uyt het slijk.
A n a c. Zoo werdt het paart getemt , dat nu als aan de handt draaft.
7' /6. Zoo bloeyt een Staat, daar 't yacht der volkren werdt
gehandhaaft.
t' V T.

DEN GROOTEN KURIEEN
OF

SPAANSCHEN BERG-SiVIAN.

TREURSPEL.

T)EN EDELEN ACHTBAREN HEERE

CORNELIS DE VLAMING
VAN OUTSHOORN,
RIDDER

Heer van Outshoorn en Gnephoek, &c. Burgemeester en Raad der Stadt
Amsterdam; en Gecommitteerde Raad _ter Vergaderinge in
's Gravenhage.

Myn Heer,
(M.3. Wy zien dikwils , dat die gene , welke in hoogheyt der regeeringe
gesteldt zijn , zich meenighmaals hebben laaten verrukken door de
drift van hun eygen beweeginge; zoo dat de zelve , noch nauwelijks ten eertroon opgesteegen zijnde , weder plotzeling komen
neder te storten , het zy dan in een badt van walghlijke wel4.)lusten , of andre rampzaligheeden. Dit zal noch klaarder blijken ,
wanneer dit Treurspel (het welk mijn zanggoddin met alle eerbiedigheydt voor de voeten van 1JE.E.A. komt te offeren) ten
Schouburgh werdt ingevoerdt , en aan alle aanschouwers op ons
Nederduyts Tooneel zal vertoonen , hoe dat die gene , welke
alhier in 't bereyken der hoogheeden zijn opgeklommen , en verheerlijkt zijnde met de waardigheydt van 't Burgermeesterschap ,
zich zelve zoo verre hebben laaten vervoeren , door den toom
van haare hollende lusten , dat zy endeling naar 't uytspatten
in den aldereelendighsten standt zijn komen te vervallen , al
t'effens om ver werpende hun eygen achtbaarheeden , ten bederve
des Rijks. Wy weeten , dat die gene welke met zoo brandende
1)

De aanivijzing der bladzijden is naar den druk van 1669.
7
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tochten bezeeten zijn , Been Raadthuys behooren te regeeren.
't Gemeene best moet met zorge bewaakt werden. De Romeynen
in 't uytzetten haarder mogentheydt , en 't vermeerderen der
heerschappye , hebben altoos getracht , door hun staatzucht , aan
de volgende eeuwen voorbeelden te laaten van regeeringe ; en
wy tellen van hare grontvest af veel doorluchtige mannen die
(B1. 5.)wetten en godtsdienst hebben ingesteldt , en de zelve gehandthaaft ten gemeenen beste , op dat to veyliger het recht der
volkeren zou moogen beschermt werden; waar door dat zommige ,
naar 't verkrijgen van haar ontweldighde vryheydt, hebben bekoomen den naam van Vader des Vaderlandts ; en Augustus ,
de zeegenrijkste Monarch , plagh , naar 't bemachtigen zijner
vyanden , dezen tijtel al triomferende in zijne arendtstandaarts
te voeren ; en men heeft hun praalbeelden en onsterflijke gedachtenissen opgerecht. Doch kennelijk is 't , dat veele onder
haar met bloedige letteren in hun handtvesten geteekent staan ;
want staatzucht tot heerschen heeft altoos den wegh gebaandt
tot burgerlijke oorloogen. Aldus hebben geblonkken Regeerders
en Voorstanders der oude Republijke. Wy daalen dan van zoo
veel eeuwen af, en koomen tot de regeeringe van ITE.E.A. alwaar
wy gezien hebben UE.E.A. bekleeden het ampt van 't Burgermeesterschap ; hier hebt gy in u geboorte-stadt den volkeren
wetten gegeven , die Stadt , de welke op den triomfwaagen van
Europa , door de vier winden der weereldt werdt omgevoert.
(B1. &)Hier hebt gy, naar den aardt van TTE.E.A. Heer vader,, hooghlofiijker mem.orie , hun rechten en vryheeden bewaart : wat zeg
ik ? ik zeg dien doorluchtigen Man , dien Hollandt voor eeuwigh
in gedachten zal houden. Het is Hy , van wien men zong,
wanneer men hem ten Raadthuys inwijde :
Wildt gy den Raadt, en u Steehuys stoffeeren,
Zoo keurt dien man, dat voorbeeldt van regeeren.

Het was dien Fabricius , die zich door schatten noch geldtzucht
liet beweegen , noch zijn Huys door ampten en staaten zocht to
verheffen. Het was Hy , die de waglende vryheydt op haaren
bouvalligen troon , (door hulp van eenige zijner Amptgenooten)
met zijn oude lendenen quam to stutten. Het was dien Fabius,
die den Veldtheer (als vaardigh staande met zijne heyrkracht ,
om de paalen der Vryheydt uyt te zetten) in raad en daad plagh
te stijven. Gerechtigheydt, Mildadigheydt, Voorzichtigheydt , en
Stantvastigheydt , hebben hem tot den graave toe verzelt. Zoo
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(B1.

veel gedenkt ons van dien grooten Burgervader , en wy zyn ge7.)lukkig dat wy uyt zoo een Vader zoo een Zoon zien herleeven.
Verschoont ons dan, edele en achtbaare Heere , dat dezen Grooten
Kurieen dien wilden Barbaar,, (dien gy licht zult vinden zonder
bescheydenheydt , maar niet zonder weldaaden) UE.E.A. koomt
te verhinderen , daar gy licht beezigh zijt om zaaken van Staat
te beslechten. Ghy zult hem dan vinden vol woedende gramschap , en al worstelende door een brandenden yver , en dat
alleen om de deugdt door weldaaden in haren stant to houden;
daar teegens de hoofden des yolks , door 't verreukeloozen haarder
achtbaarheydt , ten smadelijkst zien neergestort. Ontfangt dit dan ,
niet naar de waarde des stijls , maar na de genegentheydt des
genen , die naar den aardt der alderootmoedigste zal blijven
U ED. ACHnts.
Amsterdam , den
21 Septemb. 1657.

onderdanighste en ve,plichtste dienacty
T. ASSELYN.

PERSONAADJEN.
(B1. 8.)

Andronio, Burgermeester van Roomen.
Domisio, Rooms edelman.
Lelio, Burgermeester van Roomen.
Furio, Overste van eenige Roomsche benden.
Lepido , Rooms edelman.
Fabritius, vriend van Fvrio.
Kurieen, een wilde Bergsman.
Mileen, vrou van Kurieen.
Matilda , 1
i gevolg van Mileen.
Samoysa,
Alarrik ,
wilde Bergsmannen.
Tanarildt ,
Claudia, slavin van Furio.
Quintilius,
Roomsche Priesters.
Mario ,
Kleine Kurieen, zoon van den grooten Kurieen.
Roomsch Paadje.
Lijfwacht van Andronio.
Lijfwacht van Lelio.
Gevolgh van Romeynsche soldaaten.
Gevolgh van wilde Barbaren.
Het tooneel is 't Gebergte in 't koninkrijk Leon.

DEN GROI)TEN KURT EEN.

HET EERSTE BEDRYF.
Binnen gerugt van waapenen , en daar op geroepen:
(Bi.

9.)Gy dappre hoplien op , ten oorelogh rechtschaapen.
Op Furio , Camil , op helden ; waapen , waapen.
Het leger loopt gevaar , 't Barbaarse heyr verwoedt
Braveert met moord en brant , en verft in 't Roomse bloet ,
De zeegestandaarts door u dapperheydt verkreege.
De Roomse moogentheyt , beroemt door zoo veel zeege ,
Wert door hun magt gekreukt , op , op , ter waapenen.
Andronio. Lijfivagt. Romeynse soldaaten.

Andr. 0 Roomers ! zoo gy noyt de Leonnoyse velde ,
Noch 't moedig Spanje , wijt beroemdt van oorlogshelden ,
En meer onwinber door haar oude dapperheyt
Dan 't wreede Lybia , bestraalt had , Wien 't beleyt ,
Alleen geoorloft is , den adelaar to voeren.
Wat heyrkragt derft aldus , u waagenburg beroeren ,
Die met een staale muur van wapens is bezet ?
Heeft niet u ysren arm Numantia verplet ?
En waagt de weereldt niet van uwe oorloghsdaaden ?
Dat tuyge u heyrbijl noch , en zoo veel lauwre blaaden ,
En zeegestaatsien , triomfen , reys op reys ,
Te Roomen uytgevoert , in oorlogh en in pays.
En werdt de vyandt niet , verhit door zijn quetsuren ,
Bebolwerkt door u handt , in zitjn gesloopte muuren ,
(31.10.)Daar by beneepen werdt door u gevreesde magt.
Die nu om zoo veel spijts , in 't midden van de nagt ,
Ms een verwoede leeuw d'Albaanse berghspelonken
Doorholdt , en 't al verwoest , door vlam en vuur en vonken ;
En uwe rust benijt ; als die in 't oopen veldt
In u slagh-ordens breekt , en in verwarring steldt.
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Wel aan , men laat zich niet van vyanden versaagen ,
Men moet dat berghgedroght in zijn spelonk belaagen ,
Op, op , ter waapenen , op , op , ik raas van spijt.
Van binnen gerugt van waapenen.

Domisio. Andronio. Liifwagt. Romeinse soldaaten.
Dom. Doorluchte Veltheer staa , wat moedigt u ten strijt ?
En met een borst vol vuur tot dapperheydt ontsteeken ?
Wat wildt gy dit bedrogh , door kragt van waapens , wreeken ?
Hou standt Andronio , die 't heyr dus moedigh maakt ,
En als een Scipio voor 't Roomse leeger waakt.
't Is al vergeefs gewoedt , dies wildt u vry bedaaren.
Dien trotsen Bergsman, 't hooft van 't leeger der Barbaaren ,
Heeft door een vals gerugt u mogentheyt getergt.
Die nu om zoo veel smaats , in 't opperste gebergt ,
Door een bedrieglijk vuur u leegers te doen schrikken ,
Het al in koolen zet , om u gevreesde strikken
t' Ontgaan , heeft zich terstont weer derwaarts heen gewendt.
Andr. Gewaapende vertrekt ter zijde naar mijn tent.
Een ieder zy getrouw,, en wakker op zijn hoede.
Domisio , geteelt van zoo doorlugten bloede ,
Dat van 't Sabijnse huys , tot op de Cezars daalt ,
Wiens edelmoedigheyt , door waapenen behaaldt ,
Vermeerdert noch de gloor en luyster uwer stamme.
Het is een ander vuur , dat door geweldt van viamme
My in de boezem wroet , een ander moortgeschreeuw ,
Dat my ten oorlogh doemd. Ik voel gelijk een leeuw
Door zijne wreede muyl mijn ingewandt doorknaagen.
Dom. Hoe zal den Raadt uw doen in dit gewest behagen ?
(131.11.)Terwij1 gy u dus zelfs van alle eer ontbloot.
En Lelio
schand!) uw mede amptgenoot ,
Die mee uw schreeden volgt met dees slavin te minnen.
Andr. Swijg helhont , smoor die bragt en bittre woorden binnen.
Heeft Lelio dan deel aan zoo een zelfden aardt ?
Dom. Wat zegt gy ?
Andr.
Dat mijn hoop my niet dan vreeze baart.
Dom. 't Is Claudia , waar op gy zoekt u min te bouwen.
Andr. Dat 's waar en in haar min zoo min ik alle vrouwen.
Dom. De schoone Claudia bezit alleen u ziel.
Andr. Zy is 't , die my gelijk als een goddin geviel.
Wanneer haar Furio in 't leeger bragt gevangen ,
Bleef ik gelijk gekneldt in haare boeyens hangen.
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Zoo ver verrukten my d'aantreklijkheden , die
Ik noch gelijk volmaakt voor mijne oogen zie.
Helaas Domisio ! waar zal mijn loopbaan ende ?
Dorn. Wanneer gy verre zijt , en na by u elende.
Andr. 'k Heb Claudia tot hoop , haar liefde is mijn doel.
Dom. Zegt Furioos slavin , en halfgesleete boel.
Andr. Met wat gewelt derft gy d'onnoozelheyt bespringen ?
_Dom. Zoo maakt haar dan eerst vry van vremde mompelingen ,
Die daaglijks onder 't yolk en 't leeger swanger gaan.
Andr. Een schendigh straatgerugt , wie kan dat teegen staan ?
Zy is hem eygen , doch berugt van kuysche zeeden.
Dom. Aan Wien zy aygen is , die eygent zy haar leeden.
Andr. Al wat men teegenstreeft , dat duyt men ligt tot quaat.
Dom. Tot quaat van u , en tot meer schennis van den Staat.
Dus doende gaat het Rijk en 't algemeen verlooren.
Andr. 'k Ben meerder voor my zelfs dan voor 't Gemeen gebooren.
't Is billik , dat godt Mars en Venus samen strijt.
Dom 't Is billik , zoo den Staat daar door geen schipbreuk lijt.
Nu ziet men wie den Raat haar leegers derft vertrouwen.
Andr. Ik dagt my op u hulp , gelijk een vriendt , te bouwen;
Nu keert gy my de rug en valt my veel te straf.
Dom. Vertrouwt u op die geen die u de hoogheydt gaf,
En uwe eerekrans verrijkte met de zeege
(B1.12.)van 't Burgermeesterschap , daar door gy zijt gesteege
Tot gloorien van staat , en waardigh wiert gekeurt
Te voeren 't heyr van 't Rijk , dat andre viel te beurt :
En om u eedlen aardt een meerder glans te geeven ,
Wierdt gy door kuypery van stemmen doorgedreeven
Om uwe achtbaarheyt to geven grooten naam ,
Ter eeren van u huys , en u verheeven faam ,
Die doenmaals weyde breedt op uwe oorlogsdaaden.
Dus hebt gy nu een kroon u zelfs op 't hooft gelaaden ,
Die u in plaats van eer zal baren pijn en smart.
Andr. IJ scherpe tong die steekt my dieper in het hart ,
Dan d'alderfelste speer , of d'alderwreetste pijlen
Waar mee de min my trot Dom. Gy beyde zijt de stijlen ,
En zuylen daar 't gebouw van 't Roomse heyr op rust
Indien den oorlogh wierdt door uwe brandt geblust,
Zoo zoudt gy veyligh weer tot aan de wolken stijgen.
Andre Zoo gy een middel zaagt om haar tot my to nijgen ,
Zoo zoudt gy daadlijk zien den oorelog hersteldt ,
En 's vyands magt op nieuw door onze magt gekneldt.

104
Maar ach! zij is te wreet , daar schuylt een ander binnen.
Dom. Men dwingtse door geweldt , om spoedigh tijdt te winnen.
Andr. Zy is aan Furio. Dom. Men help die voort van kandt.
Andr. Hy is het yolk te waardt , te nut voor 't Vaderlandt.
Men zou zich door zijn dood aan muytery vergaapen.
Het is een oorlogsman , die moedigh met de waapen
Zijn vyandt nadren derft. U voorstel luyt te swaar.
Dom. Zoo stelt hem dan op 't punt van 't uyterste gevaar ;
Zoo sneveldt by met schijn van zijne dapperheeden.
Andr. Ik stel het aan de tijt , en walligh van u reeden.
Dom. Ziet toe, dat u de tijt niet al te haast vergist.
Zagt , Lelio , mijn heer.
Lelio. Andronio. Domisio. Liy:fwagt.

Het was een oorlogslist ,
En dapper aangeleyt , ons leeger te belaagen;
(B1.13.)Dat een Barbaarse troep , voor 't schemeren der daagen
Van 't opperste gebergt , door vlam , en vuur , en rook ,
Het Roomse heyr ontsteldt ; en als een hels gespook ,
Het al om verre rukt, ten trots van onze bende.
Andronio wel hoe , en vreest gy niet d'elende
Waar mee 't gevaar ons dreygt ? Andr. Hoe zijt gy dus belaan
0 dappre Lelio wat jaagt u herwaarts aan
Wat is 'er gaans , is ons dan nu iet quaats beschooren ?
Lelio. Een yselijk gerugt , van moordt , en brandt (mijn ooren
Zijn noch gelijk vervult van 't vreeselijk geschreeuw ,)
Verhief zich in 't gebergt , als 't brullen van een leeuw ,
Terwij1 ik afgeslooft , van zorgen en van waaken ,
Te rust lagh in mijn tent, den hemel scheen te kraaken
Door al het moortgeschrey ik hoorde noch een stem
Om hulp van waapenen , de dapperheydt krijgt klem.
Ik schoot het harnas aan en quam voor uyt gevloogen ,
En zag niet dan een wolk van dampen voor mijn oogen ,
En eenige van 't heyr , voorbarigh in het vlien.
De vyandt heeft ons doen een voordeel of gezien.
Helaas ! men mach zich niet op dapperheyt betrouwen!
Andr. Het is een krijgsbedrogh , men moet 'er 't oog op houwen
Dat ons dien wreeden hoop geen hinderlaagen leyt.
Lelio. Zal dan dat monsterdier de Roomse mogentheyt
Braveeren , en zich trots , ten smaat der Roomse helden ,
Verhoffen , en ons voor lafhartige nu schelden ,
Die nu in zijn gebergt zoo weynig voordeel heeft
Lelio.
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Dat hy naar onze magt en Roomse wetten leeft ?
Derft hy bestaan om ons op deze wijs to knellen ?
Andr. Een heyr , zoo naakt en bloodt , bekleet met beeste vellen
Dat magt- en redeloos , in zijn gebergte woondt ,
En uyt zijn wreden aart , noch vee noch mensch verschoondt ,
En niet zoekt als met roof zijn lusten te verzaaden
Zal dat ons hinderen , kan dat gedroght ons schaaden?
Wy hebben speer , en kling , en, harrenas te baat.
(B1.14.)

Furio. Fabritius. Lelio. Andronio. Domisio.
Furio. Dus zorgeloos by een in vrugtelooze praat
Die aan het Rooms gezag verbonden zijt , by eeden
In d'opdragt van u praal , en hooge waardigheden ,
Om 't recht des Vaderlants , en d'eere van den Staat ,
Te stutten , beyde door u dapperheyt en raadt ?
Verlengt men zoo de tijdt : den vyandt aangedrongen
Had schier van deze nacht ons legioen besprongen.
Elk scheen verstelt door dit vervarelijk geluyt ,
En afgeregt bedrogh. Lelio. Is 't mogelijk men stuyt,
En zoek door dapperheydt dien toegang to beletten.
Furio. Daar hoort gy weer 't gedruys en 't steeken der trompetten.
Poch alles is bevrijdt en buyten krijgsgevaar.
Van binnen geluyt van wapenen.

Lepido. Andronio. Lego. Furio. Fabritius. Domisio.
Lepido. Vlugt , vlugt , gy leeuwen , vlugt voor onzen Adelaar.
Indien gy leeuwen zijt , om zoo een kans to waagen.
Andr. Staa Lepido , hoe dus. Lepido. Naar kleene donderslaagen,
En blixemstraalen van het schitterende staal
Der gladde waapenen beroemdt door zoo veel praal
En eer der Glorien , in 't heldenboek geschreven ,
Heeft zich den vyand weer, op nieu ter vlugt begeven ,
En schandelijk uyt vrees , door eygen schrik , gejaagt
Tot in zijn wildernis het gants gebergte waagd' ,
En dreunde van 't gedruys , door 't schrikkelijk beroeren
Wy zagen zelfs Kurieen ten steylen rots opvoeren ,
Een halfgedorden eyk , alleen door zijne kragt
Ten afgrondt uytgerukt de rest van zijne magt ,
Nu konstigh afgeregt op streeken der Barbaaren ,
Die zoeken ons by nagt , als spooken to vervaaren ,
Alleen om door bedrogh ons leeger te bespien.
Andr. Zoo zijnse weghgerukt. Lepido. Wy zagens' in het vlien
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Die in de vlugt haar noch als Wilde menschen tierden.
Ons Afrikaans geweer , en kromme sabels swierden
( 31.15.)Vast dapper heen en weer , 't verwoede heyr ten schrik ,
Tot dat wy endelijk , en in een oogenblik ,
Bemagtighden de plaats daar 't alles was geweeken.
Lelio. Geweeken , dan is 't tijdt om Claudia te spreeken.
Ik ben by Furio in 't minste niet verdagt.
Andr. 't Waar nodigh , Lelio , op 't spoedigst dese nagt
De wagt te dubbelen , en door beleyt van reeden
De dappre Furio , beroemdt door dapperheeden
Nu aan te moedigen , om vaardigh to bespien
De magt des vyants , en zijn voordeel of te zien ,
En al 't gebergte door to letten op zijn laagen.
Dit is een man van moed , die 't leeven nog zou waagen
Voor d'eere van den Staat, en moedig op zijn kling.
Lelio. Ik stem u voorstel toe, o wakkre Jongeling ,
Daar 't Vaderlandt iets goedts , en groots staat uyt te hopen.
Fortuyn , die zet alree dus u triomfpoort open ,
En spelt iet heerelijks uyt u doorluchte naam.
Andr. Zoo werdt een Scevola een pronkstuk voor de Faam ,
Daar zy noch swanger gaat zijn dapperheyd to melded.
Lelio. Zoo zet men die haar lof in 't praalboek van de helden,
Die voor 't Gemeene best het al ten besten waagt ;
En 's Vorsten dwinglandy , tot heyl des yolks , belaagt,
En 't recht der vryheyt zoekt door dapperheyt to stutten.
Andr. Zoo kan men 't Rijk behoen , en voor gewelt beschutten.
Lelio. Zoo wort d' onsterflijkheyt door wapenen behaalt.
Fur. Zoo wert een Staat geredt , daar elk zijn plicht bepaalt ,
En toeziet op zijn doen , in Staaten to regeeren.
Ik ben de minst van 't heyr , dien gy doorluchte heeren ,
Nu d'eere waardig keurdt to voeren doze last ,
Die d'alderbraafste heldt van 't Roomse leger past ,
En meerder is in roem , en oefening van waapen.
Lelio. Gy zijt tot nut des Rijks , en u geluk geschaapen.
Zoo werdt noch door u arm een heerschappy geteelt.
Andr. Ik zie alree u naam in marber afgebeeldt ;
En u zoo hoog in top , ten eertroon opgesteegen ,
Verrijkt met zoo veel glans , beroemdt met zoo veel zeegen ;
(B1.16.)En u verheeven kruyn omringt met lauwreblaan.
Fur. Indien den Staat door my kan werden dienst gedaan ,
'k Zal my gewilliglijk , naar u beveelen , spoeden.
Lel. Iupijn geley u dan. Furio. Die neem u in zijn hoeden ,
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En al het Roomse heyr aan u gezag verplicht.
Lel. Ik voegh my naar mijn tent. 6 Zon ! wiens aangezicht
Zoo large blijft ter schuyl , waar bergt gy uwe straalen
In naare duysternis , wildt ghy mijn dood bepaalen ?
Vaar voort , 6 Claudia , nu ik het leeven vile.
Andr. 0 wreede , moordt my vry , of gunt my dat ik zie
Een teeken van u gunst , of al mijn hoop ten ende.
Binnen altemaal , behalven
Fabritius, en Furio.
Fab. Zoo keurt men u clan uyt , voor 't puyk der oorlogsbende ,
En al de bloem des yolks , in waapenen vermaardt.
Hoe suft gy nu, of is 't geluk dat u beswaart ,
Nu gy , gepropt van staat , zoo hoog zijt opgesteegen?
Fur. Ik heb nu in deze eer mijn laagste val gekreegen.
Daar werdt let smadelijks , tot mijn verderf, gebrouwt.
Fabr. Verderf? ay zeg, zoo gy u hartevriendt vertrouwt.
Gy kendt mijn trouw , ik sweer , 'k en zal u niet begeeven.
Of schrikt gy voor 't gevaar , om 't haagelijke leeven
Te rekken door let schoons dat gy u innebeelt.
Of is 't om Claudia, die met 'er weezen speelt,
En u gedachten zoekt door vreeze te beroeren ?
Fur. Geen vreeze , noch de dood , en konnen my vervoeren
Zoo verre , dat ik , uyt lafhartigheyt van moedt ,
Zou schrikken voor gevaar. 'k Ben altoos opgevoedt
By die in 't school van Mars de waapenen hanteeren.
Maar dat gy my dus ziet met glans van staat vereeren ,
En afgevaardigt , om , tot vordring van den Staat ,
Dees eere te bekleen , en is geen overmaat ,
Noch geen vergelding van mijn trouwe dapperheeden.
Men keurdt mij slechts ten strijt , om zelts te zijn bestreeden.
(B1.17.)Doch niettemin ik zal mijn plicht vervord'ren gaan.
Fab. 1Vlijn ziel die is voor u , 'k zal u ten dienste staan.
Het zy dan in gevaar , of dat gy werdt verheeven ,
Mijn trouw staat vast , ik hegt mijn leeven aan u leeven.
binnen.
Kurieen. Alarrik. Tanarildt, al ezamen met brandende
fakkels, en ,qevoly van Wilde Barbaren.
Kur. Gy die 't Barbaarse Rjjk getrouw zijt , en zijn stammen
Doet stutten door u kragt , kom sweer my by de vlammen
Van deze toortsen , my getrouw ten dienst te staan ,
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Of dat gy alle zult met my te gronde gaan.
Dat dan de Roomers vry in haar triomfe voeren ,
Hoe zy door waapenen dit woeste Rijk beroeren
En haren eerekrans verrijken met die praal.
Ik sweere by de Zon , ik sweere andermaal ,
En by Milenaas kragt , en goddelijk vermogen ,
Dat ik dit heyloos heyr , ten afgront uytgespoogen ,
Verdelgen zal , en tot meer schennis haarder naam,
Verduysteren hun eer , en gloory van haar Faam.
Laat vry het Capitool , haar helden dan ontfangen
Met toortzen om te braan , met stroppen om te hangen ,
Zy zijn die straffe waardt , die met zoo bittre smaat
Dus d'achtbaarheeden kreukt van haar onsagbren Staat.
Het Rooms gezag mag zich vry op dit heyr verlaaten.
Daar Veltheers vrouwen zijn , en kinderen soldaaten ,
Daar gaat de kragt des Rijks en achtbaarheyt te grondt.
Dus zagh men 't moedigh heyr , noch voor den morgenstondt
By 't roepen heen en weer , uyt ons gebergte schieten ,
Die , zonder slag of stoot , hun wagenburg verlieten ,
En vlooden heen en weer , op ons gemaakt gerugt.
Al wat nu vlugten kan , dat bergt zich noch ter vlugt ,
Of 't heeft zich noch in 't wildt van mijn gebergt versteeken.
(B1.18.)Neen Spanje zal voortaan geen Herkules ontbreeken
Schoon dat de Roomers my belachen nu met smaat ,
Dat ik Alcides maar gelijk ben in gewaadt.
Ik ben tot schrik van elk , en haar verderf gebooren.
Ik ben Kurieen , die vaak een legioen van Mooren
Dee schrikken voor mijn komst , en deyzen dee te rug
Een blank geharnast heyr , en maakte mijne brug
Van d'opgeraapte buyt , en neergeslaage lijken.
Ik ben dien Bergsman , die d'uytheemse Koninkrijken
Beroerde door mijn naam , en dwong door mijne kragt
Van al dat magtig was , te buygen voor mijn magt.
'k Ben meerder dan godt Mars, ja feller dan de donder.
Ik keer de bergen om , ik ben dat oorlogswonder ,
In 't koude noorden lang voorzeyt in d'andre eeuw.
Ik ben die 't naare bosch van een verwoeden leeuw
Bevrijde , en het dier verscheurde met zijn jongen.
Ik ben die vaak een stier te barsten heb gedrongen ;
En kneusde met mijn arm het alderwreedste dier.
Ik voer in 't woest gebergt het opperste bestier ,
Ia d' aarde zelfs , die schijnt voor my van angst te baaren.
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1k ben Kurieen , die 't bloedt van Roomers en Barbaren
Zal tappers onder een , en , uyt een voile kroes ,
Doen zuypen elk in 't rondt een afgeregte roes.
Al wat dat schriklijk is , moet schrikken voor mijn woeden.
Mijn wetten zijn geweldt ; ik doem het al ten bloeden ,
En voer oen wreede leeuw voor mijne hofbanier :
Maar hoe ! wat zien ik daar , de bergspelonk vol vier ?
Alar. Neen , 't is Mileen die u komt in triomf onthaalen.
Kur. Zagt doof u toortsen uyt, en buyg u voor de straalen
Van die verheeve Zon , die daar ten kim uyt rijst.
Zy is 't , wiens voorhooft schijnt , als of het met een lijst
Van straalen is omringt ; ik nader haar. o Schoone ,
Zijt welkoom met een kus , gy dochter van Latoone ,
Die ons verheerlijkt door u goddelijk gezigt.
(B1. 1 9.)

Mileen. Kurieen. Matilda. Samoysa, met brandende fakkels.
Mil. Gy dappren Oorlogs-heldt , voor wien het alles swicht,
En wiens gevreesden arm de volkeren doet schrikken ;
Ik koom door al 't gevaar van 's vyants macht en strikken ,
En 't woest gebergte heen by naare duystre maan ;
D'afzondering van u die voert my herwaarts aan ,
En een gewaande vreugt , my in het hart gedreeven.
My dacht ik zagh u weer als koning nu verheeven
Van 't oude Rijk Leon , en uwen troon bezet
Met puyk van adeldom , die u gestrellge wet
Handhaafden t'uwer roem ; dan dacht ik dat de plaagen ,
U troffen in het veldt , met wreede nederlagen ,
En dat gy waart omringt dan dacht ik wederom ,
Dat gy my naderde , en mijne koets beklom
Met zeegen en triomf, en dat gy ondertussen
My steurde in mijnen slaap , met streelen en met kussen ,
En mijn vernoeging gaaft van zoo veel vrindlijkheen ,
Als gy my gunstigh waart. Dan zagh ik u weer treen ,
Door een gevolgh van staat , en bey de Roomse Raaden ,
Geboogen voor u neer, u smeeken om genaaden :
En dat gy , hun ten smaat , ontzeyde 't vreeverbond.
Kur. Wat godtheydt speldt ons dus 't orakel door u mond ,
Dat ooze heyrkracht stijft met een gewisse zeegen ?
Wy hebben 't Roomse heyr in ons gewelt gekreegen ;
En haare macht gekneust , ten trots der heerschappy.
De Hoofden zijn verdeeldt , door 't zaat van muytery ,
En 't morren neemt vast toe.

110
Mil.
Zoo moet m'er onder speelen,
Daar 't lot in twijffel hangt daar wint men met krakeelen.
Rechtschaapen dapperheydt bekleet zich vaak met list.
Kur. Daar d'uytkomst werd beraamdt , daar werdt maar tijd
(verquist.
(B1.20.)Wy volgen slechs de wegh die ons 't geluk doet baanen.
De arendstandaarts vlien voor onze halve maanen.
Wy hebben al 't gespuys doen ruymen ons gebergt ,
En wakker nagejaagt, al lang genoegh getergt
En smadelijk getrotst , door hunne dapperheden.
Zy hebben toch vergeefs mijn mogentheydt bestreeden ,
En al hun krachten op een ydle waan verspildt.
Nu -ben ik haar een schrik , een lantplaag , die in 't wildt
Van zijn gebergte woed , wiens Rijk aan alle kanten ,
Met rotsen is beset, en trouwe lijftrauwanten ,
Die mijne heerschappy verdeedigen in 't veldt.
1k ben een Vorst van wraak , een heerscher van geweldt.
Mijn scepter druypt van bloed. ik lath als andre weenen.
Dat bleek in zoo veel moorts , toen 't heyr der Saraceenen
Voor mijne voeten viel daar ik de goude Zon
Opofferde hun Vorst , ter eeren Salaron ,
De voorzaat van dit Rijk , in een speelonk gebooren.
0 gy doorluchte ziel ! gy kond my zien ., en hooren ,
Verdeedigt door mijn arm 't onsterffelijk geslacht
Van god'lijk zaat geteeldt , ik zal u in de nacht
Een heyligh liijkvuur op u swarte altaars rooken.
Mil. 't Heeft nooyt Kurieen aan macht noch dapperheydt
(ontbrooken.
Geen zeege werdt behaalt door konst van wichlary.
Hy strijdt gelukkig , die 't geweldt voerd op zijn zy.
Zoo doende , zoud gy noch de wereldt doen verwondren
Wanncer gy met u naam quaamt in haar ooren dondren :
Hoe dat Kurieen , met Macht en Schrik , en Roof verzeldt ,
Den oorloghsstandaart voert met zeegen in het veldt ;
En in triomf braveerdt van alle nederlaagen ,
Van die zijn heerschappy , en dit gewest belaagen ,
Met macht van dwinglandy , en zoo veel smaat en spot.
De volkren zouden u , gelijk een oorlogsgodt ,
Verheffen , en u naam doen door de wolken dringen.
Gelijk de Roomers nu , die hun triomf-liet zingen ,
Door d'overwinninge der stad Leon behaalt.
(B1.21.) Kur. Zy staat hun duur genoeg met zoo veel bloets betaalt.

111
Laat vry dat heyr die kans , en zeegen hoogh waardeeren.
Nu is 't der Roomers beurt , nu zal de kans verkeeren.
Men zie maar wakker toe op de d'uytkomst van 't verscheel.
Mil. Nooyt zagmen u zoo bly , in hof of lustprieel ,
Noch zoo vernoegt als nu , in schaduw van laurieren.
Kur. U komst die heeft mijn hart met meerder minnevieren
Ontsteeken , als wel eer , of als het is gewoon.
Mijn boezem blaakt op nieuw naar dat behaaglijk schoon
Dat in u weezen speeldt , door u aantreklijkheeden.
Wat godtheydt heeft u dus door zoo veel swarigheeden ,
En moeylijkheen gered , en lijfsgevaar behoedt ,
Dat gy voor my verschijnt , met zulken fieren moedt ,
Als of gy quaamt om my hier in triomf t' ontfangen ?
Mil. De liefde porde my , geprikkeld met verlangen ,
Om zoo veel swarigheen to draagen naar dien aardt ,
Uyt vreeze , of gy dood , of noch behouden waardt.
Nu zien ik u met vreugdt , nu mach ik adem haalen.
Kur. Wat wildt gy dat ik doe ?
Een kus kan 't al betaalen ,
Mil.
Die my verzeekring doet van u getrouwe min.
Kur. Ik maak u met een woordt des wereldts Koningin ,
Dat gy de scepter zult van alle volkren voeren ,
Of wildt gy door u naam het helse Rijk beroeren ,
En Prozerpijn van schrik doen rijzen uyt 'er stoel ?
Of wildt gy Venus zien-, in d'armen van haar boel ,
Daar Mars in wellust leyt van snoepery verdronkken ?
Of wildt gy hun ter sluyk met d'andre goon belonkken ?
Of wildt gy dat ik u onzigbaar maak voor 't yolk ,
En u ten hemel voer in een beslooten wolk ?
Of wildt gy uwe toorts aan 't vuur der Zon ontsteeken ?
Of wildt gy, dat ik u oorakelen doe spreeken ,
En voorts naar Delfos voer , en zet u aan de zy
Van 't goddelijke beeldt , beroemdt door wichlaary ?
Of wildt gy dat ik u onsterffelijk doe maaken
Alarr. 't Waar nodig uwe reen van liefde nu to staaken
(B1.22.)En dat 'er met verdragh van reeden wiert gelet ,
Hoe nodigh dat het waar met scharpe wagt bezet
Den ingang van 't gebergt , dien wy zoo los vertrouwen ,
De Roomers zijn to shoo, men zal ons laagen brouwen
Indien men zich in tijts niet hoede voor dit quaat.
Tanar. De Veldtheer treedt ons voor , als hooft van onzen Staat.
Wy zijn aan hem verpligt , en staan op zijn beveelen,
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Kur. Ik wil dat gy u magi in vieren zult verdeelen ;
Dat ieder met een troep gewaapende, te nagt ,
De weegen wel bezet , en met een Bubble wagt
De nauwe toegang zoekt te vryden voor meer schaaden.
En gy , 6 Tanarildt , beroemt door uwe daden,
Die standt houdt in gevaar , schoon dat de noodt u nijpt
Zie toe dat gy u zelfs niet al te licht vergrijpt
Met dezen aanslagh aan Romeinen voort t'ontdekken.
Gy zult haar (Alarrik) alleen tot hooft verstrekken.
Dat ieder uwe macht in als gehoorzaam zy :
En wie der tegens kant , die kant zich tegens my ;
En zal het met een straf, of wreede dood bezuuren.
MR. Waar heen zal ons 't geval noch endelijk bestuuren ?
Is dit omhelzen ? ach! is dit nu al 't vermaak ?
Kur. Treed in mijn lief, treed in, nu ik van liefde blaak,
Zal ik u weder als een nieuwe bruyt onthaalen.
Mil. Gy beyde , die gewoon zijt in 't gebergt te dwaalen ,
Kom sla met my dit bos en naare weegen in.
Matil. Ik zal gemoedigt dus , beroemde Koningin ,
Met mijne toorts , u door 't gebergt een leytsvrou strekken ,
En zoo der Roomers zijn , die zich voor ons ontdekken
Die zullen door mijn macht ter aarden zijn geveldt.
Samoy. Zoo zal Samoysa , als een dappren oorlogsheldt ,
volgen door gevaar van 's vyants list en laagen.
Daar yder een voor schrikt , zal ik het leeven waagen ;
En treeden zelfs 't Geweldt , op deze wijs te moet.
Zoo blinkt de Dapperheyt , door straalen en door bloet ,
Geen zeegen dierder , dan door vrouwen triomferen.
Kur. Heldinne , waardigh om de waapenen t'hanteeren ,
(B1.23.)Kom volgh Mileen , en my, tot in het naare woud.
Alarr. Zoo doen wy alle , op Wien gy al u macht vertroudt.

HET TWEEDE BE DRS'

Claudia. Domisio.
Claud. Ontroerd mijn zinnen niet , 'k en zal u nimmer hooren.
Dom. Zoo gy zijn gunst verliest , zoo hebt gy veel verlooren ;

Hy is een hooft van 't heyr , die dapper veel vermagh.
Claud. Hy zy een hooft van 't Becht , en rekke zijn gezagh
Naar maate van de deugdt, en toom zijn eygen zeeden.
Dom. Zijn oog bevaldt iet schoons by mind bevalligheeden
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En heeft die rijkelijk in Claudia bespeurdt.
Claud. In my bevalligheen ? daar heeft hy mis gekeurdt.
Wat schoonigheydt is doch in een slavin to vinden ?
Dom. U" oogen en de min , twee strikken die hem binden.
Verwerpt de eere niet , die gy zoo licht versmaat.
Claud. Wat eere ? die de deugdt door zulke weegen haat.
Ik slaa die weg niet in, ik mogt met schande keeren.
Dom. Men moet geen Furio by 't hooft des yolks waardeeren :
Hy is een onderdaan , hier is een groot verscheel.
Claud. En ik ben zijn slavin , zoo scheelen wy niet veel.
Dom. Versmaadt de hoogheydt niet, die u tot staat komt maanen.
Claud. 0 hoogheydt ! dien ik staagh betreuren zou root traanen.
Ik ben aan een verplicht , die blijf ik kuys en trouw.
Dom. En of 't geluk u dan nosh hooger heffen wou ,
Zoud gy u daar dan dwers en slinks dus teegen zetten ?
Claud. Natuur die leerde my to volgen doze wetten.
Wat luyster derft hy doch , die zich vernoegt in 't zijn ?
Dom. Daar komt Andronio , geraakt door u fenijn.
Claud. Ay my ! ik vlucht , waar heen ? waar zal ik my ver(schuylen ?
(B1.24.)

Andronio. Claudia. Domisio.
Andr. Verbergh u vry in 't bosch of onderaardtse kuylen ,
Daar 't gruwelijkste wildt , door gruwelen vermaard ,
Zoo wreede monsters , en zoo snoo harpyen baandt.
Vertrek uyt mijn gezicht , neen Claudia , waar heenen ?
Ay staa , en moordt my eerst , en helpt mijn dood beweenen.
Kom naderd my , en zoo gy my omhelst , ik zal
U neffens my , ter sluyk , naar Hieroos waterval ,
In dichte mastebos doen heymelijk vervoeren.
Geen godt zal ons , veel min een mensch , aldaar beloeren.
De liefde baandt u 't spoor , en d'ondergaande maan ,
Die maakt de schaduw bruyn , door ruygte en door blaan
En 't uytgespreyde loof dekt al de lustprieelen.
De Wellust lagt ons toe, om meerder vreugdt to teelen.
't Is veyligh over al , en Furio die voert
De heyrkragt in 't gebergt: wat zijt gy dan beroert ?
Kom Claudia, ay kom, kom laat ons derwaarts spoeden.
Claud. Dat lijdt de kuysheyt niet , dat wil den hemel hoeden.
Staa af, Andronio , schoon niemandt ons bespied,
Verberg het voor Iupijn die 't alles hoordt en ziet.
Andr. Iupijn vermaakt zich zelfs in zulke snoeperyen.
8
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Claud. Hy kust geen anders bruydt , dat wil geen godtheydt lyen.
Gy kreukt u achtbaarheyt , ay wagt u van die smet.
Andr. Die kreuk die heeft zijn ploy alree to diep gezet.

Wat moogt gy langer doch mijn lusten wederstreeven ?
Claud. Gy zijt to diep verzeylt , en van de wal gedreeven ,
En wend gy niet in tijts , gy word moor ramps gewaar.
Andr. Om u zoo lijdt het al , ja zelfs den Staat gevaar.
Claud. lic ben aan een verpligt , die voerd de prijs van alien.
Andr. Gy zijt het heyr alleen , en ons ten deel gevallen ,
Aan ons , die hoofden zijn van 't yolk en van den Staat ,
Daar zijt gy aan verpligt : een wakkere soldaat ,
(m.25.)Verrijkt zich met goon roof door zijnen arm verkreegen.
Hem past de dapperheydt , den Veldtheer komt de zeege ,
En d'overwinninge der schatten tot een buydt.
Zoo werdt aan Scipio een overwonne bruydt ,
Door zijn gewaapende , eerbiedigh opgedragen.
Claud. En wederom hersteldt , dat al de helden zaagen ,
Tot een onsterflijk lof en eere van dien heldt.
And. Hy zogt slegs roem voor 't yolk.
Gy zoektse door geweldt ,
Claud.
En past op eer noch roem : maar tragt door uwe zeeden
De kuysheydt en het recht dus met de voet to treeden ,
En hoopt niet als verdriet , en rampen op mijn hart.
And. Ziet toe , dat gy u zelfs niet in een strik verwart ,
Met u geluk , en my, dus trots de nek to keeren.
Claud. Indien ik my genoeg in 't mijn' , wat kan my deeren ?
And. Zoo blyt gy een slavin , verwonnen door zijn handt.
Claud. En ghy van uwe lust, die veel to heevigh brand.
Gy hebt u proof vergeefs alleen op my begonnen.
Verwindt gy Furio , zoo hebt gy my verwonnen.
Gy loopt slechs blindelings de rechte weegen mis.
Dom. Zoo vorderd haar van hem , aan wien zy eygen is ,
Dat hyze eerst ontsla , en veylig stel aan alien.
Andr. Zoo is z' onzeeker noch van my to beurt to vallen.
Dom. Men doe een proof aan hem , tot vordring van dit stuk.
Claud. Dat waar mijn dood.
Dat waar veel eerder u geluk ,
Andr.
En op de trap van eer , zoo spoedigh opgeklommen ,
Daar gy de Vryheydt dan , met al haar eygendommen ,
Zoud zien , wanneer gy dus verheeven waardt tot staat,
Hoe ruym zy is van toom , hoe breedt zy weyden gaat.
Men mag am vryheyts wil de smaat der banden vlieden.

115
Slavin te zijn , of zelfs te heerschen en gebieden ,
Is , mijn bedunkens , wel een goude keure waardt.
Zoo gy mijn min behelst , ik zal u als vermaart
Verheffen , en u naam de wereldt door verbreyen.
Gy zult u weelig dan , in 't midden van de reyen ,
(B1.26.)En al de Roomse jeugt , vermaaken : en alom
Vercieren met u stoedt gewelf en heyligdom.
IT keurs die zal van goud en hello steenen blaaken ,
En voord , van top tot teen , met purper en scharlaaken ,
Op 't heerlijkst zijn bekleet en als, een fiere bruydt ,
Zoo zult gy, waar gy treed, op 't cierlijkst munten uyt.
Al wie u ziet , zal u met lof en tijtels eeren ,
Gy zult beneffens my in Roomen triomfeeren
En sleepen achter u een staatsy rift van pracht ,
En schatten opgehoopt, wel eer door mijne macht
En dappre waapenen in dit gewest verkreegen.
Kan zulken hoogheydt u , noch eere niet bewegen,
En blijft gy noch verhard in dat opzetlijk quaat ,
Dat gy die waardigheyd zoo smadelijk versmaat ?
Geen schepsel , of het wierd door glans van staat bewoogen.
Ik buygh voor u , voor wien wel eortijdts heeft geboogen ,
In 't Asiaanse Rijk , de grootste Koningin.
Zoo gy gevoeligh zijt , pier ziet gy proof van min
Dat kan den hemel nu', en al mijn doen getuygen.
Claud. De Veldtheer rest, het past my voor hem neer to buygen ,
En, met eerbiedigheydt , dus t'eeren zijn. gezagh.
Andr. Zoo eert hem met een kus , nu 't u gebeuren magh.
Claud. 't En voegt slavinne niet naar glans van staat to hellen.
Andr. Men zal u dan eerst los , en in u vryheydt stollen.
Claud. Wat vryheydt , dien ik als al d'eer der hoogheyd vlie ?
Lepido. Lelio. Andronio. Domisio. Claudia.
Lep. 't Is Claudia , zy is 't , en schijnt verzeldt.
Lel.
Met wie ?
Lep. Met wie, met wie? naa recht , en uyt de standt kan ramen

Met Furio.
Lel.
Hoe ! zy , en Furio to zamen ,
Die flus zijn afscheyt nam voor 't ryzen van de maan ,
(131.27.)0m met een troop des yolks , in 't woest gebergt to gaan
Om ons geleden leedt , door wapenen to wreeken ?
Ik naader hem maar ach! ons laagen zijn besteeken.
Het is Andronio.
8*
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Zoo voegt u wat ter zy.
Nu vindt ik best gerahn , door konst van veynzery,
Met scharpe reen , hem trots en moedigb. aan te spreeken.
Men mach het leger nu wel spoedigh op doen breeken ,
Terwijl den Veldtheer zelfs zijn waagenburg verlaat.
Dus werdt men 't yolk ten spot, zijn vyand tot een smaat ;
Die ons gewapendt zien , maar flus met schande keeren.
Is dit het Rooms gezagh met titelen vermeeren ,
Dat elk ons smadelijk naar wijze met de handt ?
Dat zijnze , die hun recht , en eer , en vaderlandt ,
Verwaareloosden door het streelen van de vrouwen.
Dat zijnze , die den Staat verborge laagen brouwen ,
En voeden haar bederf, Dus heeft men 't oogh gewet ,
En ik werdt met dat vuyl, onschuldigh mee besmet.
Als amptgenoot van een gelijke waardigheede.
Past u , die eertijts placht deze eere te bekleede ,
En 't Burgermeesterschap met zoo veel glans bezat ,
Die tweemaal in triomf het Capitool betrad ,
En 't Rijk vermeerderde , toen gy haar heyrkracht voerde ,
Die Asien door dwang , en waapenen beroerde ,
Daar gy door gunst van 't heyr naar d'opperhoogheydt dong.
Toen al het yolk u lof op haare feeste zong ,
Om u doorlugte naam op 't heerlijkst te verbreyen.
Past u dus buytens weegs nu een slavin te vleyen ,
Te buygen voor haar neer , en , door zoo vuylen daadt ,
Te laaden op u hals een onverzoenbren haat ,
Die elk voor eeuwigh zal verfoeyen , en verdoemen.
Met wat een sehijn zult gy dit voor den Raat verbloemen
Wanneer men van u doen zal vordren daadt en blijk ,
Of gy u in de pligt ten dienste van het Rijk ,
Naar u geswooren trouw ook loflijk hebt gedraagen.
(B1.28.)Hoe heerlijk zal men u te Roomen op zien- daagen ,
Gelijk een reegenbuy bezet een heldre lucht ,
Zoo zult gy 't Capitool genaaken , op 't gerucht
Van 't ongebonde graauw , daar elk ten smaat zal roepen :
Dat is de Veldtheer , die wel eer de Roomse troepen
Verstrooyden in 't gebergt , en door zijn geyle min
De waapenen verliet , om d'eer van een slavin.
Zoo zal de Faam het radt van uwe gloory wenden.
Andr. En gy met uwe tong mijn naam en eer te schenden ;
En op mijn hals te lawn de haat der Heerschappy.
Dom. Misduydt gy dit voor quaat , zoo zijt gy zelfs niet vry.
Lep.
Lel.
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U laagen zijn bespiet wy hebben blijk en teeken.
Lel. Dat is gezeydt maar waar , en op wat tijdt gebleeken ,
Als gy, die haar alleen dus eerloos onderhoudt ?
Andr. Gy quaamt op hoop , dat gy haar eenig vinden zoudt.
Lel. Om u te stutters , daar gy waardt van 't spoor gedreeven.
Andr. Gy hebt met uwe tong u zelfs een steek gegeeven ,
Die gy ligt voelen zult , eer noch u brandt verkoelt.
Lel. 'k Heb smaadts genoeg , en spijt om uwe schandt gevoeldt.
U pligt te vorderen dat zou u beter passen.
Andr. En gy , u zelfs eerst vry en zuyver of te wassen
Eer dat men andere zoo reukeloos besmet.
Lel. Gy hebt u zelfs die kroon te vroeg op 't hooft gezet.
Andr. Wy gaan gy kondt dit vry tot uwen voordeel trekken.
binnen.

Wat kan de grijns al list en veynzery bedekken ,
Wanneer ze met een schijn van deugden is vermomdt ?
Hoe aardigh, Claudia, heb ik dit stuk verblomdt ,
Met u quansuys , by hem, zoo vuyl verdacht te maaken ?
Maar anders was het hart , dat met gedurig blaaken
Van vlammen was bezet , dat bleek genoeg aan my ;
Wat lonkjes schoot ik u al over van ter zy ,
Die uw ontdekte mijn verborge minnelaagen.
Claud. 1k heb op al uw reen in 't minst geen acht geslaagen.
Lep. Hy scheen , door uwe komst , in al zijn doen verwart.
(B1.29.) Lel. 1k trof hem aan de ziel. Claud. En my tot in het hart:
Waar door ik my helaas ! zoo dapper zie beneepen ,
Dat my meer swarighe'en noch schijnen naa te steepen.
Waar zal 't noch endlijk heen ? ay my ! wat gaat my aan.
Lel. Wat moogt gy 's hemels guest dus reukeloos versmaan?
Zy heeft alree de bron van u geluk ontslooten
De wellust vloeyt u toe , met weelde overgooten.
Al wat men ziet dat lacht , en schijndt gelijk verheugdt,
Als of men beezigh waar , in 't hidden van de jeugdt ,
U op het cierelijkst, in pronk en feestgewaaden
Op 't heerlijkst te bekleen ; daar gy , door u cieraden
En rijke staatsysleep , de zon zijn glans ontleendt ,
Door 't overlade goudt , en 't schitterend gesteendt
Dat met een helle gloed ons oogh verrijkt van verre ,
Als of men , waar gy treedt een hemel vol van starre
Zach tintelen , Wiens glans dat alle glans verdooft.
Zoo speldt ons 't voorspook nu , dat ons wat goets belooft ;
En wacht op u:geluk , in dezen staat te keuren.
Lel.

118
Dit kon u , zoo gy woud , met eene wensch gebeuren.
Wat leeft gy langer dus veracht , in smaat en leet ?
Verwerpt de banden nu ; aanvaardt het bruylofskleet,
Dat u met zoo veel roem en eer werdt opgedraagen.
Ik zal u, in triomf, op mijnen zeegewaagen
Doen voeren , en alom , met zoo veel eer en lof,
1Jytbrallen doen u naam ; ja zelfs het Roomse hof,
Schoon datze mine eer en u geluk benijden ,
Die zullen haar op 't laatst noch in u komst verblijden
En breyden overal , hoe dat , door kracht van min ,
De Roomse Lelio , ter liefd' van een slavin ,
Zijn ampt en waardigheydt , en glans van eer en staaten ,
Al t'effens om haar min gewillig heeft verlaaten ;
En haar verherelijkt met eere , pracht , en staat ?
Zoo hoort men Roomen , dat alreede swanger gaat
Van vreugde , dit gerucht verdubbelen met zeege.
Zoo ziet men 't yolk alom van blijdtschap zich beweege ;
En yder met een krans , op 't cierelijkst getooyt ,
(B1.30.)1J komen te gemoedt , veel prachtiger als ooyt ,
Het zy men jaargety , of blijde inkomst vierde ,
Of dat het Rooms gezagh haar helden lauwerierde
Tot een vergelding van getrouwe dapperheydt.
En twijfeldt gy dan noch aan mijn genegentheydt ?
Zoo neemt een proef aan my, om in de doodt te treeden.
Ik zal my noch met schildt , noch waapenen bekleeden ;
Maar vlieden in 't gevaar alleene met dit staal.
Claud. Beroemde Veldtheer , die wel eer zoo menighmaal
De vyanden met macht voor uwe komst deed schrikken ,
Hoe zijt gy dus verwardt in blinde minnestrikken ?
Keer om , ay zie te rugh ; gy zijt van 't spoor gedwaalt:
Gy gaat by trappen af; en zoo gy laager daaldt ,
Zoo zult gy traagelijk u hooghte weer bekoomen.
Zal dus een hooft van 't heyr, een Raatsheer binnen Roomen ,
Aan Wien de heyrbijl werdt , op eer en eed vertrouwt ,
Waar op den Staat haar macht en achtbaarheeden bouwt ,
Zich zelfs zoo reukeloos , en buyten plicht verloopen ,
En zetten voor het yolk zoo quaden toegang oopen ?
Dat hoed Iupijn , dat dit van u waarachtig zy.
Wat smeekt gy een slavin ? wat schoonheydt is in my,
In een , die noch tot staat , noch hoogheydt is gebooren ?
Lel. Fortuyn heeft u alree een hooger lot beschooren ;
Zoo gy 't Geluk de nek , noch my de rugh en keerdt.
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Claud. De beste gaaven , die men 't alderhoogst waardeerdt
Dat is zijn eygen drift met reeden te bepaalen.
Lel. Nu hebt gy keur van staat , of hoog , of laag te daalen.
Verwerpt dit voorstel niet , dat op u vryheyt ziet.
Claud. Een wegh tot meerder quaadt , een voorstel van verdriet
Dat my alree in 't hut zoo bitter op komt wellen.
Lel. Om u fontbinden van de banden die u knellen
En u te heffen , naar de macht van mijn gezag.
Claud. Verheft staatzuchtigen , maar geen van zulken slag ,
Die niet en zijn gewoon te heerschen noch regeeren.
(B1.31.) Lel. Ik zal u voor het yolk , als een goddin, doers eeren ,
Dat yder voor u buyg , waar gy u voeten zet.
Claud. Ik heb mijn kuysheyt nooyt met zulken vuyl besmet.
Lel. Hier ziet gy blyk van trouw , wat wilt gy meerder teeken ?
()laud. Een ben ik trouw, die trouw en zal ik nimmer breeken ,
Dat is aan Furio dien dappren oorloghsheldt.
Lel. Hy is in onze macht.
Claud.
En ik in u geweldt.
Lep. Men dreyg' haar met een straf, zoo zalze kleender zingen.
Claud. Wat hebt gy met my voor ?
Men zald'er u toe dwingen.
Lep.
Claud. Tot sterven eerder , dan tot zulken snooden daadt.
Lel. Hoe Claudia , noemt gy dit met de naam van quaat ,
Daar gy , gelijk een zon , zoudt komen opgereezen ?
Slavin te zijn , of zulk een vorsten bruydt te weezen ,
Die met zijn arm bereykt zoo groote mogentheydt ?
Claud. Zoo veel gevaars , daar t quaad noch in verborgen leydt.
Lel. Ach ! zijt gy dan van steen , en hebt gy geen gevoelen ?
Andronio. Domisio. Lelio. Lepido. Claudia.
Andr. 0 spijt! o smart ! aan wien zal ik mijn wraaklust koelen!
Dom. Zacht heer,, en naardert niet, 't en zy men klaarlijk zie,

Hoe Lelio zich draagt.
Isom naarder my , of vlie
Lel.
In naare bosschen als een schrikdier voor mijn oogen.
Neen Claudia , ay neen , zie wie hier leyt geboogen ,
En om u liefde smeekt : ontzet u wreedt gemoedt.
Wat tygerin heeft u , in dit gebergt, gevoedt ,
Dat gy de Min dus trots , en my derft teegenstreeven ?
Dom. Hy boogh zich neer.
En zy scheen hem gehoor te geeven.
Andr.
Claud. Gy kent mijn plicht , en weet aan wien ik eygen ben.
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(B1.32.) Lel. Nod] staat
Claud.
Dorn. Treed toe

de keur aan u.
Ik kan niet dat ik ken.
, eer 't quaat zich noch vry verder mocht
(verspreyen.
Andr. Wie zal de Veldtheer nu , in zijn triomf, geleyen ?
Dien dappren oorlogsheldt , zoo wijdt en breet vermaart
Een schrik der volkeren , die niet dan wondren baart :
En door zijn magt beheerst de grootste Vorstendommen.
Laat vry de Faam to post met deze maar nu brommen ,
En vlieden over al , de wijde wereldt door ,
En , als een donderslag , doers donderen in 't oor ,
Als zy voor 't Rooms gezag , in haaren Raadt, komt dringen.
Wie zal u heldenzang , op u triomfdag , zingen ?
En uwe heyrbjl nu verrijken met die glans ?
Waar is u staatsykleet , waar is de goude lans ,
En d'arendtstandaarts , die gy placht in 't heyr te voeren ?
Men steeke de trompet , men doe de trommel roeren ,
De koetsen zijn gereet , de pracht neemt zijn begin.
Dat 's een voor Lelio, en een voor zijn slavin.
Waar zijn de slavers nu , om deze praal te cieren ?
Waar zijn de reyen , die , met zangen en lauwrieren
De Vorst verheffen , en uytbrallen zijnen naam ?
Gy zijt een hooft van 't heyr ? gy zijt , dat ik my schaam,
Een schandtvlek van den Staat , een spot van alle Grooten
Een pest van 't Roomse Rijk , een smaat der bontgenooten.
Is dit dien heldt, die flus noch van den morgen vroegh ,
Braveerden op zijn trouw , en zorgen dien by droegh ?
Past u , die ziejt beroemt van zoo veel oorlogsdaaden
En vijfmaal in triomf, omringt met lauwreblaaden ,
Het hooge Capitool , met zoo veel glans , beklom,
Toen u doorluchte naam , In Cesars heyligdom ,
Met goude lett'ren wierdt , in 't hoog gewelf, geschreeven
Die 't moedigh Spanje deed voor uwe heyrkracht beeven
En kneusde haare macht voor d'ondergaande zon
Die thienmaal meerder buydt , in eenen slagh , verwon ,
Dan eertijts in 't gebergt , voor Kannas wierdt verlooren ?
(B1.33.)Past u beroemde heldt , zoo eedel , hooghgebooren ,
Te smeeken een slavin , to buygen voor haar neer,,
En uwe achtbaarheyt to kreucken , die wel eer
De Staat met gloory plag en tytels to verrijken ?
Lel. Gy hoeft met uwe tong geen Cicero to wijken.
Gy zijt , in doze zaak , met meerder vuyl bekladt.
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And. Dat Roomen nooyt u hooft gelauweriert en hadt.
Lel. En gy u eer , en eed, en trouw niet had geschonnen.
And. En gy u plicht.
Lel.
Ik ben van schaamten overwonnen.

0 helse brandt ! 6 pijn ! 6 gy vervloekte nijdt !
Die my het ingewandt, en schier het hart afbijt.
Waar berg ik my van schaamt ? mijn ontrouw is gebleeken.
Lep. Hy naardert herwaarts aan, die deze smaat zal wreeken ;
Den hemel , zoo het schijnt , heeft hem van pas gestuurt.
Lel. Wat werdt 'er smaat en spijt , om een slavin , bezuurt ?
And. 't Is Furio , hy is 't, die herwaart aan komt treeden.
Lel. Met wat een schijn zult gy nu dit bedrog bekleeden ,
Dat dezen handel noch met glans bewimpeldt werdt ?
Furio. Fabritius. Lelio. Andronio. Lepido. Domisio. Claudia.

My lag een swarigheydt , voor mijn vertrek , op 't hart.
Waar dat ik stout , ik scheen met zorg en vrees belaaden.
Maar zacht , Fabritius.
Het zijn de Roomse Raaden ,
Fabr.
En Claudia , die vast in 't midden staat en treurt.
Fur. Wat valt die kuysche ziel , en my , al ramps to beurt !
Ik spreek haar aan.
Fab.
Gy zult haar door u komst beroeren.
Fur. Men mag den oorlog wel , in dit gebergte , voeren ,
Terwijl de Veltheers nu de wachten gaade slaan ,
En dus , met mijn slavin , by nacht te raade gaan.
Zoo plag zich Cesar vaak naa 't strijden to vermaaken ;
(B1.34 .)En Scipio genoot , naar zoo veel zorghs en waaken
Een zelfde vrindlijkheydt , ter liefde van de goon.
Zoo plagh de Wereldt-Vorst , dien Grooten Macedoon,
De dochters Darius in zijne schoot te streelen
Als hy in 't eykenbosch , in dichte lustprieelen,
Met haar een zonnereys , in wellust , overbracht.
Wat reeden porden u , om my van deze nacht ,
Zoo spoedigh , met een troep in 't naar gebergt to zenden ?
Of zoekt gy mijne doodt ? of wildt gy dat d'elenden
Al t'effens storten neer,, en treffen mijnen hals ?
Zoo is u doen mislukt , dien aanslagh is to vals ,
't Bedrogh dat leyt te klaar , hier ziet men nu de blijken.
Zijn dit vergeldingen ? is dit dien prijs to strijken ?
Wat legt gy op haar toe ? bedek u eygen schandt
't Waar ,nutter iets beraAn , ten dienst van 't Vaderlandt
Fur.
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Zoo volgd' men plicht en trouw : maar feest op feest te vieren ;
Te volgen Venus koets , en onder haar banieren
Te strijden om de pros, is yder nu een heldt.
Maar ach ! ik voel mijn breyn en harsenen ontsteldt.
Waar zijn mijn waapenen ? waar zijt gy, oorlogsmannen ?
Op , op , men moordt my hier , in 't midden der tyrannen ;
't Za , vat dien booswicht aan , hy heefl myn bruydt geschent ,
Kom Claudia , ay kom verschuyl u in mijn tent :
Men zoekt u over al te schenden en te dooden.
Ik heb dien schelm al vast ; daar is hy my ontvlooden.
Ik ken hem door de grijns , en opgekrulde baardt.
Hoe Lelio ! zijt gy '0
Fab.
Zacht Furio bedaardt ;
En wildt uw veynzery met reeden nu betoomen.
Fur. Ik vorder dan mijn plicht , ter liefde noch , dat Roomen ,
Mijn dapperheyt en trouw , op 't eyndt , beloonen zal.
binnen.
Fab.
Andr.

Ik volgh hem naa.

Gy volgt u eygen ongeval.
Hoe dus , Fabritius , wilt gy dien dollen volgen ?
Fab. Hoe! is hy dol ? And. Ja dol , en raazende en verbolgen.
(B1.35.)Zaagt gy geen blijks genoegh ? wy hebben deze nacht
In zijne tent , de tijd met zorgen doorgebracht
Om eenigh toestel voor ons leeger te bereyen.
Gy moogt nu zijn slavin naar zijne tent geleyen.
0 hemel! dood my nu , of vorderd mijn geluk.
Lel. Wat is mijn hart vol vrees , en zorge , voor dit stuk ?
Fab. Ik zal, op u bevel , met deze vrouw vertrekken.
Claud. Wat heb ik u al ramps en laagen nu t'ontdekken ?
binnen.
Lel. Ik keer naar 't heyr , en stel daar order , naar den tijt.
Andr. Wat order steldt gy , die zelfs zonder order zijt ?
binnen.
Kurieen. Tanarild, en gevolgh.
Kur. De zon had nauwelijks de toppen van 't gebergt
Beschaduwt met haar glans , of ik wierdt weer getergt ,
Door eenigh spook , dat my de boezem deed ontvonkken.
Ik riep om waapenen , dat al de berghspelonkken
Wergalmden op mijn kreet , en schor en dof geluyt.
Ik hief my uyt mijn hol , met knots en leeuwenhuydt ,
Om dit gedrocht , vol moedts, in zijnen schildt te vaaren.

123
Niet weetende of gy 't zelf, dan of het Roomers waaren ;
Vermits ik uwe komst met smarten had verwacht.
Wat roof hebt gy ons nu veroverdt deze nacht ?
Dat yder spreek , hoe hem de reys nu is bekoomen ;
En wat hy heeft verricht , of eenighsins vernoomen ,
Die doe nu opening voor my in d'oopen lucht.
Tan. 1k vatten een Romeyn , die met een snelle vlucht ,
En flukse raddigheydt , zich zelven dacht t'ontzetten;
Dien ik terstondt den kop te morsselen verpletten ,
En heb door 't rauwe vlees mijn graage lust verzaat.
Kur. Zoo , dat 's een oorlogsman ; zoo werdt men een soldaat.
Zoo moet men zich , met lust , aan dwingelanden wreeken.
Een yder vaar zoo voort , en wie blijft in gebreeken ,
Die wil ik dat men 't vices van zijn gebeente rijt.
Tan. Wy missen Alarrik , en 't is al over tijt.
(B1.36.)Misschien is by 't gevaar der Roomers niet ontkoomen.
Kur. Zijt gy dan , Tanarildt, met vreezen ingenoomen ?
Hy is van eedler aardt , en meerder dapperheydt.
Zoo hy gesneuveldt is ik sweer haar mogentheydt ,
En al haar macht gelijk , en t'effens te verdelgen.
1k zal den afgrondt doen een zee van bloedt verswelgen.
En ben ik niet Kurieen , die onlangs , in een slag ,
Tien Koningen verwon voor 't ende van den dag ?
Ben ik niet , die zich in 't getal der gooden reekent ?
Wien godt Alcides zelfs voor 't voorhooft heeft geteekent
Dat ik een ieder een zou strekken tot een schrik.
Wie is 'er machtiger , wie krachtiger dan ik ?
Heb ik niet , door mijn macht , de steeden uytgeplondert ?
En werdt, mijn naam , met vrees , de wereldt niet doordondert ?
Wat zijt gy alle dan met zorge noch belaan ?
Gy zult , beneffens my , dwars door den Tyber gaan.
Ik wil nu Roomen tot een as- en puynhoop maaken ,
En 't hooge Capitool door vlam en vuur doen blaaken ;
En offren 't Salaron slechs voor een offer op ;
En wie lathartig blijft , die breek ik voort de kop.
Gy kondt , door dapperheydt , u al onsterflijk maaken.
Maar zacht , ik hoor gedruys , wat zal ons bier genaaken ?
Dat elk zich dicht in een , en alle toegang sluyt.
Tan. 't Is Alarrik , en schijnt gelaaden met den buyt ,
Die, met een bly gelaat , vast herwaarts aan komt streeven.
Tanarildt binnen.
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Kurieen. Alarrik , met Furio gevangen.
Alan Dat ik u voeten kus , lang moet den Berghgodt leeven.
Lang leef Kurieen , die ons en Spanjens toevlucht zijt ;
En ons van 't Roomse jok , en slaverny bevrijdt.
1k offer u den roof, tot teeken van mijn zeegen ,
En dees gevangen op , in u gebergt verkreegen.
( 31.37 )ilet is een oorlogsheldt , door dapperheydt vermaart.
Kur. Zijt welkom Alarrik , o eed'len helden aardt!
1k zal u trouwe daat op 't heerelijkst beloonen.
Zoo moet men zich in noodt , als kloeke helden toonen.
Staa af, dat ik hem eens van ver beoogen kan.
Wat zijt gy voor een Bast ? Fur. 1k ben een oorlogsman.
Kur. Geweest , toen gy ons heyr met onrust quam beroeren.
Fur. Dat ben ik. Kur. Zwijg , nu bier geen vlagge meer te voeren ;
Of anders staat gy hier by die 't u leeren zal.
Wat mompeldt gy ons naa ? Fur. 1k proef mijn ongeval.
1k ken u wreeden aardt , ik ben mijn heyr ontvlooden ,
Op hope dat gy my, met uwe handt 5 zoudt dooden.
Kur. Hoe ! wenst gy naar u dood ? Fur. Om dat ik weet gewis
Dat zy alleen het endt van al mijn rampen is :
Met zulken eer kond gy my heeden nu onthaalen
Kur. 1k zie een glans van deugdt in zijnen boezem straalen.
Hier schuyldt wat anders in : wel aan , ik schenk u 't
Mits dat gy my uw leet , uw handel , uw bedrijf,
En al uw 'evens loop , getrouwlijk zult verklaaren.
Fur. Onsterffelijken heldt , o eere der barbaaren !
1k heb het Roomse heyr veel jaaren gevoert ;
En uwe vesten vaak met waapenen beroert.
1k ben , die zelfs Leon , met haar onwinbre wallen ,
En tempels heemelhoogh , ter aarden heb doen vallen
En haare muuren zelfs , door mijne macht , gesloopt ;
1k heb haar straaten dicht met liken opgehoopt ,
En al de schatten , schier onmooglijk te waardeeren
Getrouw by een vergaart , en naar het heyr doen keeren.
Maar ach ! ten laatsten eens ter zijden afgedwaalt
Daar ik 't gebergte vondt , en weegen toegepaalt ,
Beklemde my het hart , niet weetende waar heene ,
Zoo hoorden ik een maagdt zoo naar en droevig steene.
1k naarderde de galm , die my aan 't harte gong ,
En vandt haar in een rots , daar zy haar handers wrong.
Het aanzicht was mismaakt , de stem was dood gekreeten
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(m.38.)Het hayr dat king gesleurt , de boezem opgereeten
Als ofze op heeter daad de roovers was ontrukt.
Geen schender had noch ooyt haar maagdebloem, geplukt.
Zy rees ; ik sprak haar aan , en zach haar schoone leeden ;
Mijn boezem blaakte voort , door haar aantreklijkheeden.
Ik namse neffens my , en brachtse 't leeger in :
Voort mompelde het yolk , dit s Furioos slavin.
Wy quamen 's Veltsheers tent noch nauwelijks te naaken ,
Of Lelio quam uyt , wens weezen scheen te blaaken ,
Als hy de schaduw zach van zulken standt en swier.
Straks volgd' Andronio , die , brandend als een stier ,
En oogen vol van vlam , haar van ter zy belonkte ;
Men zach terstondt , hoe hy in heete min ontvonkte ,
Als hij een straal ontfing van haar bevalligheydt :
Dus wiert toen d'eerste grondt van mijn verderf geleydt.
Toen heeft men mij geprest , dat ik my zou begeven
In dit geberght , om zoo te raken om het leven.
Zoo gy my dooden wildt , ik ben tot sterven reedt.
Fur. 'k Omhels u als mijn vriendt , my smart u hartenleedt.
Ik zal , dat sweer ik u , uw smaatheydt helpen wreeken.
Rijs op , o eedle ziel ! 'k en hoef geen meerder teeken ;
En tot verzeekering , zoo schenk ik u dien ring ,
Noch onlangs afgestroopt een Roomsche Iongeling ,
Die dit gebergte , en ook ons leeger quam bespieden.
Vereertse aan die, voor wien gy heeden nu moet vlieden.
Ik schenk u vryheydt , en daar neffens mijne trouw.
Fur. Ach ! dat den hemel my eens weer verheffen wouw ,
Dat ik u weldaadt mocht op 't heerlijkst- weer vergelden.
Dat ik u handen kus , o roem van alle helden!
Wiens macht zoo verre werdt, met lof en eer,, verspreydt.
Indien wy onze macht , en beyder dapperheydt
Nu smolten onder een ik zach de kans verkeeren ;
En u licht wederom in Spanje triomfeeren.
.fur. Wel aan , wij zulken zien wat ons 't geluk nu baardt.
Zoo werdt men door zijn deugdt en dapperheydt vermaardt.
(31.39.)Ga heen , u vryheydt zy u van mijn handt geschonkken.
Fur. Wat weldaadt heeft'er ooyt, met zoo veel glans, geblonkken ?
Furio binnen.
Kurieen. Tanarild. Alarrik, met gevolg.
Tanarild. Doorluchte heldt , nu staat een braave aanslag school',
De Roomers , afgemat , ten spot van al de goon ,
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Zijn beezig onder een , hun hoogste feast te vieren.
Kur. De vyandt magh nu vry in d'oopen velden swieren ;
En ongewaapendt dus verspillen zijnen tijdt.
Tan. Zy hebben met triomf hun staatsy ingewijdt ,
Het woeldt 'er over al , als wildt en uytgelaaten.
Men pronkt de reyen op. men swaayt de wierookvaaten ,
En geuren onder een , door een gewijde schaar ;
En Cesars pronkbeeldt staat verheeven op 't altaar.
't Gehoor dat werdt gedooft , door 't klinkken der cimbaalen.
De beekers die gaan om , men drinkt de wijn uyt schaalen.
Men wijdt het overschot d'onsterfelijke goon.
De prijzen hangen al op eene ry ten toon.
't Gedrang vermeerdert vast door duyzenden van zielen.
Kur. Wat houdt my , dat ik haar niet daadlijk gaa vernielen :
En haare vreugt verkeer in een volmaakt verdriet ?
Zy kennen noch de kracht van dezen Berg swan niet.
Is dit den oorlogh nu , met macht van waap'nen , voeren ?
Is dit dien helhondt nu zijn wreede muyl doen snoeren.
Ik sweer 't lafhartig heyr,, dat haar de blixem schen.
Ik ben Kurieen, zoo lang ik by my zelven ben :
Maar wie mijn moedigheyt , en wreetheyt komt te stooren ,
Zoo word ik Herkules , in krachten en in tooren :
Dan ben ik noch voor hel noch duyvelen vervaardt.
Dan dwing ik 't al, en ruk de boomen uyt'er aardt.
Ik zal dien laffen hoop dat snorkken haast verleeren :
En haar met schande doen in hunne vesten keeren.
Hoe gaat'er vorder toe ? Tan. Recht naar de Roomse wijs
(31.40.)Men rent'er met de speer , men worstelt'er om prijs.
De loopbaan staat voor elk , en al de Roomers oopen.
Men hoort'er niet dan vreugt , men doet'er niet dan loopen ,
En rennen onder een : en ieder is geciert
In 't beste feestgewaadt , de hoofden gelauwriert.
De tempels zijn vervult met priesteren en schaaren.
Men draagt het offer om , de goude kandelaaren
En wat de praal verrijkt , is om en 't om met groen
Op 't cierelijkst bekleet met bloemen en festoen.
Men proeft de waapenen , om oefening te leeren :
Men loopt malkandren toe met swaarden en met speeren ;
En midden in de pracht , zoo zingt de dartle jeugdt
Het lof van Cesar uyt , tot teekenen van vreugdt.
Geen tong en kan haar doen , noch blijdschap niet ontvouwen.
Kur. 1k moet die worstelaars van dezen dagh beschouwen ;
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Maar zijt gewis , dat ik haar blijdtschap steuren zal.
Tan. Tot onzer vrouwen leet, en kindren ongeval ,
Zult gy , dus reukeloos , u in 't gevaar begeeven,
En waagen, met u dood , ons aller lijf en leeven ,
Die , door u starke kracht , ons als een borstweer strekt.
Gy zijt te licht bespiet , en al te haast ontdekt.
Men zal zich aan u standt , en groove leen vergaapen.
U past een leeuwenhuydt.
Kur.
Nu wil ik ander waapen'.
Tan. Die zijn gevaarelijk.
Kur.
Wat blaft gy noch weerom ?
't Moet schrikken daar ik ben , 't moet siddren daar ik kom.
Ik laat my noch van u , noch niemandt niet beleezen.
Ik vrees de gooden niet , zal ik dan menschen vreezen ?
Dat waar mijn achtbaarheydt , en dapperheydt te naa.
Vertrek uyt mijn gezicht , dat u de donder slaa.
Ik zal my voort terstont in 't Rooms gewaadt bekleeden ,
En moedig door 't gedrang van al de Roomers treeden :
(B1.41.)En met een lauwrekrans versieren 't moedig hooft.
Geen Roomer is zoo koen , die my daar van ontrooft.
Ik zal een daat bestaan , daar Spanjen of zal waagen :
En door mijn macht alleen de prijzen weg gaan draagen ,
Dien ik , met pracht van eer , en staatsy naar den eysch ,
Zal offren aan Mileen , voor mijne helden-reys.
Zoo moet men zich somtijts verlustigen in 't stryen.
Tan. Wie zal dan dit gebergt , voor macht van inval, vryen,
En waaken voor uw Staat ? Kur. Ik sweer u , houdt u stil.
Ik wil niet dat ik kan, ik laat niet dat ik wil.
binnen.
HET DERDE BEDRYF.
Quintilius, Rooms pries/en Andronio. Lelio. Lepido. Domisio.
Fabritius, en gevolg van Staat: at 't zamen met lauwre
takken, en Romeynse soldaaten.
Quint. Men bouw triomf- en zeege-poorte ,
Om Cesars dagh , en zijn geboorte
Te vieren naar de Roomsche wijs.
Men strijde om eere , lof en prijs ,
0 Lelio ! 6 roem der helden!
Dus viert men nu , in d'oopen velden ,
Godt Cesars heylig jaargety.
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0 hooft der Roomse heerschappy !
Beklee u hellemet en lanssen
Met myrtheloof, en lauwrekranssen ,
Met populier , en eykenblaan.
Andronio , vat aan , vat aan ,
De lans en waapenen van eere.
Men oeffen zich met swaardt en speere.
De worstelstrijdt gedy tot eer.
Dat Roomen eeuwigh triomfeer.
Andr. Gy die Apolloos kerk , en hey ligdom bewaakt ,
En tot het vaderlandt , in trouw en liefde blaakt.
Dat deze vreugdt zich nu al om en 't orn verspreye.
(131.42.)Ontsluyt u tempelen , verdubbeld uwe reye
Wy vreezen nu Kurieen , noch zijne laagen niet.
De groote Cesar , die nu door de starren ziet ,
Zal uwe deugden met onsterflijkheydt bekleeden.
Rooms paadje.

Myn Neer, de worstelaars die komen herwaarts treeden;
En zijn gereet. Andr. Wel aan , zy koomen voor den dag.
Furio met een speer en gevolg uyt.
Fur. Myn handen sidderen , nu ik het Rooms gezag
Weer voor mijn oogen zie , die my zoo wreedt beloonen.
Andr. Zie daar is Furio.
Hy wil zijn kloekheydt toonen.
Andr. Het aangezicht , en al zijn weezen , schijnt ontsteldt.
Lelio. Hy voerdt een speer.
Andr.
Misschien op uwe borst geveldt.
Kurieen met gevolgh, alt'zamen in Romeynsche kleeden.

Pus verre onbekendt, door al de Roomers heen ,
Kom ik, door al 't gevaar, met afgesloofde leen :
Men hiel my daadlijk staan , en sprak, ik zou vertoeven.
1k drong 'er door , en zey : ik moet mijn krachten proeven.
Ili ben een Rooms soldaat , verplicht aan haar gezagh.
0 hemel ! starkt my nu. o lang gewensten dagh!
Nu is het tijt , om voor Mileen een prijs to haalen.
Wat snorker zal het nu eerst met zijn hals betaalen ?
Ruym op , gy helden: zeg wie is 'er onder u ,
Die met my worstlen zal ? hoe ! zijt gy alle schuw ?
Wat Roomer of soldaat zal nu den eersten weezen ?
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Dom. Ik zal nu d'eerste zijn. Kur. In worstlen, of in vreezen
Dom. In worstlen , en u straks doen proeven wie ik ben.
Kur. En gy zult daadelijk gevoelen wat ik ken.

?

(B1.43. )Wel aan , laat komen vry de moedigste van alien.
zy worstelen.

Dom. 0 ongehoorde kracht ! 6' hemel ! is dat vallen ?
Kur. Hoe ! legt gy al ter neer ? .Dom. Mijn leeden zijn geschent.
Lep. Wat Hercules is dat ? Kur. Ik ben noch onbekent.

Nu heb ik d'eerste proef van mijne wraak begonnen.
Lep. Gy hebt 'er een , maar noch Lepido niet verwonnen.
Ik ben een rots , waar op de kracht des donders stuyt.
Kur. Indien men my hier zagh met mijne leeuwenhuydt ,
Gewapendt met mijn knots , zij zouden al vervaaren.
Lep. Waar wacht gy naa ?
Kur.
Ik dacht , gy zoudt u noch bedaaren ,
Om dat u teere kracht zoo min op my vermagh.
Lep. Kom , naarderd my.
Kur.
Wel aan. Lep. 0 yselijken slagh!
Wat machtigen zal dees zijn krachten nu betoomen ?
Lelio. Van wat gewest is dees te voorschijn hier gekoomen ?
Lep. Hy is gelijk een bergh , in swaarten en in last.
Kur. Wel hoe ! gy zijt een rots , en staat gy dan niet vast ?
De donder heeft geen macht , om u ter neer te vellen ;
En stort gy door mijn handt ?
zindr.
Zijn wreede armen knellen,
En drukken 't ingewandt , zoo draa by maar begint.
Fab. Zoo gy Fabritius , in starkten , overwint ,
Zoo moogt gy u wel vry van groote kracht beroemen.
Kur. Beroemen ? 'k zal u haast ter hellen gaan verdoemen ?
En scheuren u het vices van 't raau gebeente af;
En maaken u mijn buyk tot een elendig graf.
Fab. Wat suft gy dan ?
Kur.
Vat aan. Fab. 0 macht van alle machten
Kur. Rijs op , beroemde heldt van zoo veel groote krachten :
Men geef aan u den prijs . gy hebt te lang vertoeft ,
Eer gy de krachten van een Bergsman hebt beproeft.
Maar zagt , 6 radde tong , gy mocht die kiank wel sinooren ;
Gy vordert u verderf, zoo zy die naam maar hooren.
(B1.44.) Fab. Een Bergsman ? hoe! wat 's dit ? Andronio, verraadt !
Andr. Hoe dus ? Fab. Een Bergsman.
Kur.
Neen , ik ben een Rooms soldaat.
Lel. Gy zijt een booswicht , die ons leeger komt bespieden.
9
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Men vat hem aan. Kur. Staa af; nu kan ik 't niet ontvlieden.
Ik ben een Bergsman , jaa , en in 't gebergt gevoedt ,
Van leeden ben ik groot , noch grooter van gemoedt.
Ik quam alhier om u triomfe te beoogen ;
Op dat gy Roomers zoudt mijn kracht beproeven moogen :
En wie ik ben , en zult gy nimmer niet verstaan ,
't En zy ik u alt'zaam eerst doe ter helle gaan.
Andr. Gy zult u deze komst , dat sweeren wy , betreuren.
Kur. En komt my niet te naa , of ik zal u verscheuren.
Lel. Men maak de pijnbank ree , dat by zyn naam ons meldt.
Kur. Ik ben een godt , die zelfs den afgrondt wetten steldt.
En lust het u mijn naam, uyt mijnen mondt , te weeten ?
Ik ben Geweldt , en Vrees , en Dwinglandy geheeten :
En wildt gy u vermaak nu hebben met mijn lijf?
Zoo zoud ik u dan raan , dan had gy tijtverdrijf.
Andr. Wat zou men met u doen ?
Gy zoudt my daadlijk dooden.
Kur.
Lel. 0 neen! men heeft u hier in 't leger noch van nooden.
Men zal u 't Roomse heyr en haare macht doers zien ,
't Gees. gy , zoo eereloos , zoud hebben gaan bespien.
Dan zal men u met vreugdt Apol tern offer doemen.
Zoo zal Kurieen zich zelf noch van u. dood beroemen ;
En prijzen deze daad , dat gy zoo eerlijk lijdt ,
En voor 't gewijde aldaar voor hem gesneuvelt zijt :
Op deze wijs zult gy 't rampzalig leeven enden.
Rooms paagie uyt.

Myn heere, Fabio , het hooft der lyschutbenden
Is vaardig , en verwacht met smart het Rooms gezag ,
Om zijn misdaadigers , verweezen dezen dag ,
In 't oopen schoutooneel hun zelve te verweeren.
(B1.45.) De leeuwen zijn gereet , de tygers , en de beeren ,
Die woeden op hun aan , als brandend naa den roof.
Lel. Andronio , my dunkt , en , naar ik vast geloof,
Dat hier wat meerder schuyld dan wy wel ligt vermoede.
Doch eer wy gaan , men zy wel wakker op zijn hoede ,
Dat eene werdt gekeurdt , die hem getrouw bewaardt.
Andr. Men geef hem Furio , die is in trouw vermaardt.
Lel. Wel aan , men proef zijn trouw , en geef hem te bewaaren.
Andr. Hy is een vriend van 't heyr , een vyand der barbaaren.
Den Staat heeft vaak op hem haar meeste macht gebouwt.
Lel. Hoort Furio , dien gast , die werdt aan u vertrouwt ;
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Dat gy hem wel bezorgt , op straffe van u leeven.
Fur. Ik dank het Rooms gezag voor d'eer aan my gegeven.
Nu zult gy zien , dat ik mijn trouwheydt blijken laat.
Andr. Wy gaan , en zullen voorts , met meerder pracht, en staat,
De dag van Cesar doen met schoonder glans verrijken.
binnen al t'zamen, behalven Kurieen, &c.
Kurieen. Furio. Fabritins.
Kur .
Fur.

Doorluchte Furio.

Mijn krachten die beswijken ,
Ik sterf van blijtschap , en gevoel een zachte pijn.
Kur. Zal ik dan , van deze uur,, dus u gevangen zijn ,
Daar gy noch nauwlijks zijt ontkoomen mijne banden ?
Dat ik u eerst omhels. Fur. Ik kus u strijtbre handen.
Wat ongeval heeft u in dit gewest gestiert ?
Pus in het Rooms gewaadt , en 't hooft gelauweriert?
En door bezette wacht, en laagen heen te breeken ?
Kur. Ik quam hier , om u smaat , en ongeval te wreeken ;
En alle plaagen af te schutten van u hals.
Ik heb a trouw gezien , en haar vergelding vals.
Fur. Gy blinkt in deugt.
Kur.
En gy in rampen menigvuldig.
(BI.46.) Fur. Ik ben de Roomers trouw, maar u mijn vrientschap schuldig.
De goden lijden niet , dat ik ondankbaar ben
Aan eene , dien ik zoo veel deugden schuldigh ken.
Fabritius , ziet hier, als uyt 'er aardt gereezen ,
Pit is Kurieen.
Fabr.
Het schijnt een oorlogsgodt te weezen.
Ik zie hem, als verbaast , met schrik en vreezen aan.
Kur. Wat hebt gy smaats om my op uwen hals gelaain ?
Fur. Ik zal u weldaat met een zelfde weldaat loonen.
Kur. Hoe zult gy dit voor 't heyr en 't Rooms gezag verschoonen ?
Fabr. Gy maakt u zelfs een strik , en vorderdt uwen val.
Fur. Een daad die Roomen treft , en eeuwigh smarten zal.
Dat yder vry braveer op dees genooten zeege ,
Ilw weldaadt zal haar praal , en alles overweege.
Ik stel in dit gevaar voor u mijn ziel te pandt.
Kur. Dat u den hemel spaar. Fur. Dat nu eeu vasten bandt
Van liefde , en van trouw , voor eeuwigh zy geslooten.
Ik heb mijn vryheyt eerst van uwe handt genooten ;
Ontfangtse nu van my. Kur. 0 heldt ! dat ik u roem.
Fur. Dat ik Kurieen mijn vriendt , en mijn verlosser noem.
9*
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Ga heen, verstrekt een hooft aan u verlaate benden
En troost Mileen in dees noch onbewust' elenden.
Daar zy met smarte zit , en uwe komst verwacht.
Ik zal my voort, om niet by 't heyr te zijn verdacht ,
Met deze handen zelfs in 't lijf een wonde geeven ,
En vlieden heen en weer , als woedende gedreeven
Door dolle wanhoop , en al raazende van spijt ,
Dat gy
hartenleet !) mijn macht ontkoomen zijt
En dus u smaat op my alleen nu hebt gewrooken
En , door u starke kracht , u banden hebt gebrooken.
Dit alles met een schijn van een geveynst gelaat.
Kur. Dat ik u noch omhels , o trouw ! o heldendaad !
Dien ik voor eeuwigh zal in mijn gedachten houwen. binnen.
Fabr. Gy hebt , tot uwen mondt , zoo bittren drank gebrouwen,
(B1.47.)Dien gy met smarten zelfs wel haastigh proeven zult.
Fur. Ik heb de maat van een genooten deught vervult.
Ik gaa , en vorder zelfs mijn smart, en mijn quetzuuren.
binnen.

Kond gy van dozen dag dien grooten storm verduuren,
Zoo zijt gy stark : maar ach! ik ben met u belaan.
Fabr.

Andronio. Domisio. Pabritius. Lelio.
Andr. Het is Fabritius , zijn vriendt , men spreek hem aan.
Fabr. Wat Balm verheft zich daar , met zulk gebaar van roepen?
van binnen wert geroepen.
Dom. Het zijn Fabritius , een deel der Roomse troepen ,

Die zich in een valley verzaam'len by malkahr,,
Terwijl men dezen dagh dien grooten worstelaar
Die ons door zijne kracht ter aarde neer kon vellen
Zal offren aan Apol. Fabr. Mijn hert begint te knellen.
Dien bergsman ?
Dom.
Zegt Kurieen , tot ons bederf geroemt.
Fabr. Kurieen ?
Dom.
Kurieen , die al tot sterven is gedoemt.
Andr. Gy zult hem daadlijk zien voor 't godlijk altaar slachten.
Lelio.. Indien hy machtigh is , hy toon dan nu zijn krachten.
.Fabr. In wiens geweldt is hy ? Lelio. Aan Furio vertrouwt;
Die hem , op zijne trouw , in starke banden houdt.
Fabr. Zoo zal hy zich wel haast voor u gezicht ontdekken.
Andr. Fabritius , waar heen ?
Fabr.
Waar heen ? ik zou vertrekken.
Lelio. En zijt gy niet belust dit monsterdier te zien ?
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Fabr. 0 Furio ! gy kondt dit schelmstuk niet ontvlien.
Nu is het heyi bevrijdt , nu zijt gy buiten schroomen.
Furio gequelst uyt.

Help Roomers , Roomers help , 't is met u omgekoomen.
U macht die leyt ter neer , de weereldt door gevreest.
Dien woedende Barbaar, dat groote oorlogsbeest ,
Is , door zijn starkke macht , mijn banden daar ontvlooden.
03].48.)0 hartenleet! o spijt! waar berg ik my ? o gooden !
En heeft my dus gewondt , en 't lighaam gants gesehent ;
En riep ; al vluchtende : ik ben Kurieen , ik ben 't ;
En zal de Roomers haast dien bittren smaat vergelden.
Andr. Op waapen , waapenen ! op , op , gy oorlogshelden !
Een yder jaag hem naa , tot midden in 't gebergt ,
En alle weegen door. Lel. Wat werdt den Staat getergt ?
Wat rampen schijnen ons al t'effens nu te volgen ?
Fur. Hy , snelder als een hart , en woedende verbolgen ,
Vloog al de rotsen op , en voort uyt mijn gezicht.
Andr. Hier schuylt een schelmstuk in : gy hebt u buyten plicht ,
En eer , en eedt en trouw , te trouwloos hier verloopen.
Lel. Hy heeft zich licht met geldt , of schatten om doen koopen.
0 smart ! die Roomen zelfs , en 't gansche heyr gevoeld.
Fur. Het gaa met my zoo 't wil , ik heb mijn wraak gekoeld.
Door my heeft by alleen zijn vryheydt nu genooten.
Tk heb , met deze handt , zijn boeyens zelfs ontvlooden
En hem dien weg gebaandt : men val vry op my aan ,
En zie noch wonden , noch ook mijn verdiensten aan.
Gy kondt my nu , in plaats van hem , ten offer doemen.
Andr. Gy schender , derff gy u noch van dit stuk beroemen ;
En voor het Rooms gezag verheffen deze daadt ?
Lel. 0 helsche list ! o ramp ! o goddeloos verraadt !
Andr. Men bindt dien booswicht vast, by mogt zich weer
vergrijpen.
Men zal hem 't schelmstuk voort uyt zijnen hals gaan nijpen.
binnen.
Claudia. Fabritius.
Claud. 0 ongeval ! o smaat ! o duldelooze smart !
Wat valt 'er bitterheyts al t'effens op mijn hart ?
Wat drukt ons nu al leet ! hoe lang zal ik verlangen ?
Ay zeg , Fabritius , is Furio gevangen ?
Of heeft men hem , in plaats van dien Barbaar-, geslacht
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De Nijdt heeft hem alree gekreegen in haar macht ;
Zy steekt bet hooft nu op van zoo veel heyls genooten.
Claud. Wel aan, zoo laat dit staal dan deze borst doorstooten ;
Zoo sterft 'er eon voor af, als oorzaak van al 't quaat
.Fabr. Men voer het op 't Gezag , en hoofden van den Staat ,
Die u vervolgers zijn , en dit bederf u brouwen.
Indien men nu barbaar , of vyandt mocht vertrouwen ;
En dat genoote deugdt ten halven wierdt voldaan ,
Zoo zach ik opening. Claud. Wat dacht u dan geraan ?
Fabr. Ik zou my zoo terstont , tot in 't gebergt , begeeven ,
En door bezette wacht van onze heyrkracht streeven ,
En dringen door 't gevaar , tot in het naare woudt ,
En holle rotsen , daar den Bergsman zich onthoudt ,
Die in 't gebergte voerdt het opperste vermoogen ,
En stellen hem 't gevaar van Furio voor oogen.
Hoe die beroemde ziel , die hem zijn vryheyt gaf,
Is roots ter doodt gedoemdt , om nu de zelfde straf
Te lijden , die voor hem zoo smaadlijk was beschooren.
Claud. Gaa peen , doorluchte heldt , tot mijn geluk gebooren ,
Vervorder nu een daad tot onzer beyde nut.
Fabr. Dit is het eenigste , daar al mijn hoop op scut.
Ik zal hem dan , door kracht van reeden , zien to dwingen ,
Dat hy van deze nacht ons leeger komt bespringen ,
Dat nu als zorgeloos , en zonder order leyt.
Hoe dat de troepen zijn vast hier en daar verspreydt :
Noch dat m' er niets beraamd , dan deze daad to wreeken.
Hoe ieder hopman is in zijne tent geweeken ,
En alles leydt verstrooydt en onder een verwart.
En hoe 't noch mooglijk waar (indien dat hem de smart
Erbarmde van zijn vriend) hem van de doodt to vrijden.
Claud. Heeft hy een straal van deugt, zoo zal hy voor hem strijden;
En komen daadlijk af, op zoo veel schijns en blijk.
Fabr. Hy is van eedlen aardt , van starkte goon gelijk.
Hy kan door zijn gebaar , en 't spalken van zijn blikken ,
(B1.5o.)De gantse Roomse macht , en zelfs zijn heyr doen schrikken.
Hy is gelijk een leeuw,, die hulp nodh bystandt hoeft.
Het aardrijk werd beweegt , daar hy zijn krachten proeft ;
En al 't gebergte dreundt , wanneer by is aan 't wooden.
Claud. Vaar wel , doorluchte ziel, den hemel wil u hoeden ;
Dat gy , tot ons geluk , met heyl en zeege keert.
Fabr. Zoo werd het quaat van u , en zijnen hals geweert.

(B1.49.) Fabr.

hinnen.
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Kurieen. Mileen. Tanarildt, met gevolg.
Mil. Met wat een helsche pijn hebt gy mijn hart gekneldt !
Ik dacht , dat u al lang een Roomer hadt geveldt ;
En dat u naare geest in mijn spelonk quam waaren.
't Gebergte , dacht my , schier begon van angst te baaren.
Een doodelijke vrees beklemde mijn gemoedt.
1k borst in traanen uyt , en heb my zelfs gevoed
Met klachten , en bynaa mijn oogen uytgekreeten.
Hoe , dacht ik , heeft Kurieen dan dus Mileen vergeeten?
En is de liefde dus tot zijne vrouw verkoeldt ,
Dat hy geen smart om haar , als zy om hem , gevoeldt ?
Heeft hy ons in 't gebergt' dus eenzaam dan verlaaten ?
Kur. Zoo moet my zelfs den dagh, en al de gooden haaten.
En storten op my neer al teffens haare macht ,
Indien ik immer ooyt dien gruwel heb gedacht ,
Om onze trouw aldus op deze wijs te schenden.
Ik heb een kans gewaagt , en heb de Roomse benden ,
En haare macht bespiet in 't midden van haar feest.
Ik ben, in 't Rooms gewaadt, in haar triomf geweest ;
Ik heb de worstelstrijdt met haar om pits begonnen:
Ik hadt de moedigste der Roomers overwonnen.
De prijzen wierden my alreede toegeleydt.
Maar ach! tot mijn bederf, en al te moedigheydt ,
Quam ik (als onbedacht) mijn eygen naam te melden.
Straks viel men op my aan , met vloeken en met schelden.
(B1.5 .)Men riep om waapenen , het heyr was vol verraat.
Men doemde my zoo voordt ten offer , om dat quaat.
Men gaf my daadelijk , geboeydt en vast geslooten ,
Aan eene , die wel eer zijn vryheyt had genooten
Van my , in dit gebergt , die my bewaaren zouw ,
Op straffe van zijn lijf, en proeve van zijn trouw :
Dees , door de straal van een genooten deugdt gedreeven,
Heeft my ter zelver tijdt mijn vryheyd weer gegeeven:
Een daad die nimmer zal versterven door de tijt.
Mil. Nu is mijn hart verheugdt , nu gy behouden zijt.
Nu schrik ik voor geen macht , nu vrees ik niemants laagen.
Die dus gewaapendt is , die kan een storm verdraagen.
Wie heeft mijn ziel zoo lang van haare glans berooft ?
Alarik. Mileen. Kurieen. Tanarildt, met gevolgh.

Een moedigen Roomeyn , door 't rennen afgeslooft
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En uyt het Roomsche heyr in u gebergt geweeken ,
Verzoekt Kurieen van lets gewichtigs zelfs te spreeken.
Mil. Wie derft ons hier zoo stout in dit gewest bespien ?
Kur. 0 Furio ! zijt gy 't ? dat u mijn oogen zien
Dat by te voorschijn komt.
Mil.
Wat wil hier weer uyt broeden ?
Fabritius. Kurieen. Mileen. Alarrik. Tanarildt met gevolgh.
Pabr. Den hemel spaar Kurieen , dat u de gooden hoeden ,
0 machtigste van al wat macht van waap'nen voerdt !
G-y weet met wat een schrik ons leeger is beroerdt ,
Nu gy haar banden zijt, tot u geluk , ontkoomen.
Indien de wraak hier mee een eynde hadt genoomen,
Zoo waar mijn komst by u van geen belang geweest.
Maar 't ongebonde grauw , dat honderdhoofdigh beest ,
Heeft zich te zaam gerot , als woedende bezeeten.
De heyrkracht is verdeeldt , de hoofden zijn gespleeten.
(B1.52.)Zy hebben Furio , zoo edel en beroemt ,
Alree , door hunne drift , tot sterven nu gedoemt.
Men rukt het al by een , men hoort een ieder momp'len ,
Om u van deze nacht al t' zaam te overromplen.
De wreede Lelio , van alle deugdt vervremdt ,
Hoeft deze voorslag zelfs , en zijne doodt bestemdt.
Ach! dat dien droeven standt u immer kon beweegen ,
Dat gy , (van wien gy eerst u vryheydt hebt gekreegen ,
En nu, om uwent wil , zoo veel versinaatheydt lijdt ,)
Kondt redden uyt de macht, en kaaken van de Nijdt.
Dit is het enigste , daar ik op steun , en hope;
Zoo gy dit met my staat , ik zie de toegang oope' ,
Die ons nook doze weg tot zijn verlossing wijst.
Kur. De lucht valt my te nauw , en al 't gebergte rijst
En schijnt zich in mijn oog nu om en 't om te keeren.
Zal dan de Nijdt dus trots , dus dapper triomferen ?
Kan dit den kernel dan gedoogen met geduldt ,
Dat hier d'onnoosle lijdt , voor d'andere zijn schuldt ?
En zal Kurieen dien smaat dus in zijn boezem kroppen?
En zien de wraak met hem haar heete bloedwel stoppen ?
Zal die beroemde ziel , die my mijn vryheydt gaf,
Zich buygen voor een beul, en doze wreede straf
Beproeven voor zijn vriendt , zoo moedigh , zoo geduldig ?
Neon , neon ik blijf goon trou, veel min een weldaad schuldig.
Ik rust niet voor ik hob mijn wraak ten eyndt gebragt :
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En zoo by sterft , zoo sterft met my haar gantsche maeht.
Gy hoplien, nu waar 't tijt een dappre kans te waagen.
Indien gy uw getrouw , als helden, nu wildt dragen ,
Zo sweert my weer op 't nieuw te strijden voor die smaat.
Zy sweeren alle gelijk.

Wy sweeren u getrouw te wreeken deze daadt.
Kur. Een ieder spoedig zich. wy zullen voort te zaamen ,
Al wat ons noodigh is tot dezen tocht beramen ;
En pressend al by een wat dienstig is ten strijdt.
Mil. 0 Furio ! die my een helsche furi
hinnen.
(B1.53.)

HET VIEIME BEDRYF.
Andronio. Domisio.
Andr. Zaagt gy daar Claudia niet voor my henen sweeren ,
Die wreede tijgerin dat monster aller dieren ?
Die d' eerste steen van al dit onheyl heeft geleydt.
Dom. 1k heb haar , uyt de naam van uwe achtbaarheydt ,
U voorstel aangedient , en dat g' er hadt te spreken.
Andr. Terwij1 dat Lelio naar 't leeger is geweeken ,
Om eenig oproer , in dien laatsten schrik ontstaan ,
Te slechten door zijn macht , zoo vond ik nu geraan ,
In 't afzijn van dien heldt , mijn wraak haar voor te stellen ;
Op hoope , door de vrees , haar op mijn zy te hellen.
Hy kan ons niet bespien Dom. U macht die is te teer.
Maar zacht , zy naarderd ons.
Claudia. Andronio. Domisio.
Claud. Wat was u last , mijn heer ?
Andr. Ondankbre Claudia , ik hadt u hier ontbooden ,
Dat gy mijn swakke hoop zoud stutten , of zoud dooden.
Is noch de wreedheydt niet van uwen brandt verkoeldt ?
En vreest gy niet mijn macht ?
Die heb ik lang gevoeldt.
Claud.
Andr. Kan ik nu Furio tot sterven niet gebieden ?
Claud. Hy is in u geweldt ; wie kan 't geweldt ontvlieden ?
Andr. Zijn ontrouw blijkt aan ons. het schelmstuk leyt te klaar.
Claud. Uw ontrou blijkt aan elk , zoo loopt gy mee gevaar.
Andr. Gy kortd hem noch door my van deze smaadt bevryden.
Claud. Waar me6 , met waapenen ? wie zal 'er met my strijden ?
indr. Indien gy lang er niet mijn lusten wederstreeft ,
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(B1.54.)En u terstond aan my gewillig overgeeft
Zoo zal ik hem u vry en veyligh overgeven.
Claud. Hy sterf veel liever, dan ik eereloos zou leeven.
Nooyt pasten zulken kroon op Claudia haar hooft.
Indien gy Furio van 't leeven nu berooft,
Geen booswicht zal d'er ooyt mijn kuysche leeden schenden.
Ik zal , op 't koude lijk , dan voort mijn leeven enden.
Ik ben , tot stervens toe , aan zijne trouw verplicht.
Andr. Zoo haat gy dan den dagh ?
Claud.
Gel ijk als gy het Halt
Van alle deugden haat , die van den hemel straalen.
Andr. Ik zal u tong wel haast met nauwer macht bepaalen.
0 hemel! voed mijn wrack , dat ik my wreeken magh.
Gy schendtbrok van den Staat.
Claud.
En gy van 't Roomsch gezagh.
Andr. Gy zijt in mijn geweldt.
Claud.
Iaa, door geweldt verkreegen.
Dom. Gy zult 'er nimmer niet tot deze daad beweegen.
Men boeydt haar neffens hem , en vaar met beyde voort.
Dom. binnen.

Andr. Gaa , haaldt hem
Claud.
Andr. Men gaa zijn gang

voor den dagh.
0 gruwel ongehoordt !
met hem, die ooze macht verstoorde,
In 't straffen van dit quaadt.
Claud.
In schenden en in moorde ,
Daar zijt gy al op uyt. kan dit den hemel zien ?
Andr. Hy zal ons niet ontgaan.
Claud.
Ik zal u niet ontvlien.
Andr. Is dan u hart van steen , en werdt gy niet bewoogen
Hem daadelijk to zien hier sterven voor u oogen?
Daar gy , in uwe handt , zijn dood en leeven draagt ?
Claud. Zijn leeven waar mijn doodt , geen leevens meer gewaagt.
(B1.55.)

Domisio, met Furio yevangen. Andronio. Claudia. Lewacht.
Dom.
Andr.
Dom.
Andr.

Hier hebt

gy

Furio.

Men breng hem hier wat naader.
Treed herwaarts met hem aan.
Gy schantvlek , gy verraader !
Die zich zoo eereloos verloopen hebt aan 't quaadt.
Pur. Men noemdt my Furio : nooyt heb ik aan verraadt ,
My zelfs , in mijne plicht , verloopen, of vergreepen.
Andr. Daar wierdt gy op gevat , daar waart gy op gesleepen ,
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Toen gy dien dwingelandt , de pest van 't Roomse Rijk ,
IT handen liet ontgaan : en wildt gy meerder blijk ?
Zoo hoordt het gantsche heyr , wiens val gy hadt beschooren.
Die zich door kuypery en geldtzucht laat bekooren ,
En 's lants verderf den toom van zijne vryheydt geeft ,
Die noch 't genooten goudt aan zijne vingren kleeft ,
Die zou men met de naam van geen verrader noeinen.
Of meent gy dat men dit noch zal voor 't yolk verbloemen ;
En u ontschuldigen , daar gy zoo schuldigh zijt ?
Zoo wierdt het Recht gekreukt.
Fur.
Heb ik niet, eer de Nijt
Dit wreede schelmstuk quam op mijnen hals te laaden ,
IJw eerenkrans verrijkt met mijne oorlogsdaaden ?
En uwe praal verrijkt door mijn gevreesde macht.
Heb ik u ontrouw niet bespied van deze nacht ;
En beyden u beloerdt ? daar gy noch met krakeelen ,
En twisten beezigh waart , om mijn slavin te streelen ?
Om u vervloekte brandt te blussen op die daadt.
O helse lust ! o smaat ! o bron van al dit quaat !
Met wat geweldt komt gy ons teffens nu bestryen ?
Wy voelen uwe smart. Andr. Dat zijn u schelmeryen ,
Die nu , als opgehoopt , beklemmen 't eerloos hart.
Zoo valt men in zijn strik. Fur. Daar zijt gy in verwart ;
(B1.56.)En zult u zelfs zoo Edit door geen bedrog ontwarren.
Andr. Zoo vorderdt men zijn zaak , met ons geduldt te sarren ?
Fur. Zoo vorderdt men zijn wraak.
Andr.
Zoo bouwt gy zelfs u graf ,
Fur. Ik vorder maar mijn recht.
Andr.
Zoo vorderdt gy u straf;
En zult die daadelijk , door mijne macht , bezuuren.
Claud. Zoo sterf ik neffens hem.
Fur.
Wie kan 't geweldt verduuren ?
Zijt gy ach Claudia! die my in 't spreeken steurt ?
Hoe ziet gy zoo beschreydt? hoe zijt gy zoo betreurt ?
Is nu dan al de glans , en al 't cieraadt verdweenen ?
Dat nu 't gebergte weendt , dat alle bosschen weenen,
En treuren om u leedt , en naakende ongeval.
Dat uw , naa mijne doodt , zoo bitter treffen zal.
Wie zal u uyt de macht van haare klauwen rukken ?
Wat schender zal nu eerst de bloem der maagdom plukken ,
En zich verheffen in dat overheyloos quaadt?
Claud. Geen Roomer zal zich ooyt beroemen op die daad.
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Tk zal het wreet Gezag niet om mijn leeven maanen ,
Noch mijn benauwde borst doorweeken met mijn traanen ;
Noch wreeken uwe dood , noch al 't vergooten bloedt ,
Maar stappen moedig dus de wreetheydt in 't gemoedt :
Op dat zy haare wraak mag aan mijn leeden koelen.
Zoo zullen wy 'te saam een zelfde smart gevoelen.
Zoo wacht men , naar een mist , een schooner zonneschijn.
Ik vrees het sterven niet , de gooden zullen mijn
Met een onsterflijk lot , beneffens u , vereeren.
Al lijt men hier geweldt , daar zal men triomferen.
Zoo sterft men in zijn plicht.
Zoo werdt de trouw gebaardt.
Fur.
Andr. Zoo sterft gy beyde dan doorluchtig en vermaardt.
Wel aan , bereydt u dan voor ons gezag te buygen.
(B1,57.) Fur. 0 hemel !
Roept die vry , en gooden tot getuygen.
And.
Van binnen geroepen.

De dappre Furio die leeve.
And.

Wat gerucht ?
.

Van binnen.

Dat Furio niet sterf.
llet schijnt de gantsche lucht
And.
Weergalmden op die kreet , door 't overdaadig roepen.
't Gedruys dat naardert vast , ik hoor gewelt van troepen.
Op waapen , waapenen , een ieder tot zijn plicht.
Zoo werdt het heyr behoed , dat voor geen vyant swicht.
Fabritius. Alarik ; met gevoly van Wilde Bergsmannen. Andrionio.
den kleinen Kurieen. Domisio. Lepido. Furio. Claudia.
Fab. De Veldtheer vaar niet voort , met deze straf te wreeken ,
Of hoor noch eerst de mond des grooten Berghgods spreeken ,
Die nu van 't hoog gebergt' tot zijn verlossing komt.
Alar. Den machtigen Kurieen , wiens naam zoo machtigh bromt ,
En al de wereldt door gevreest , om zijne daaden,
Die groet het Roomsche heyr, hy groet de Roomsche Raaden ;
En al wat zich ten strijdt met waapenen bekleet ,
Die zy van hem gegroet. hy heeft met hartenleet ,
En bittre smart gehoordt , hoe dat gy houdt beneepen
Een moedigen Romeyn , als hadt by zich vergreepen
In schennis van het Recht der Roomsche achtbaarheyt.
Wy komen tot u af, om zoening van dit feyt ;
En u doorluchtigheen met daaden te doen blijken ,
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Dat dees zich nimmer heeft met schatten doen verrijken ,
Noch ooyt door geldtzucht zy gekocht tot deze daat.
Veel min u heerschappy beleedigt door verraat ,
(B1.58.)Dat tuygt by zelfs , die dus u laagen is ontsprongen ,
Hoe by , door zijn geweldt , zijn handen is ontwrongen ;
En zijne banden is ontkoomen door zijn macht.
Wie voor zijn vryheyt strijt , die strijt met dubble kracht.
En om u wreedtheydt nu , in haaren loop , te stutten ,
Zoo komen wy noch af, om dezen slagh te schutten ,
Die dus d'onnoozelheydt, door uwen yver , dreygdt:
En zoo gy u gehoor naar recht noch reeden neygdt ,
Zoo hebben wy dan last u t'offren deze gaaven ,
Beneffens zijnen zoon , noch tweemaal honderd slaaven ,
Al t'zamen in 't gebergt en rotsen opgevoedt.
Zoo gy u wreeken wilt , zoo wreekt u aan zijn bloedt.
Dit is zijn eygen kroost , van wien 't oraakel spelden ,
Dat dees een schrik zou zijn van al de Roomsche helden.
Hy zy in plaats van dien gy schuldigh houdt gesteldt.
Andr. Is dit dien kleenen ?
_Tong. Ku.
Neen ; maar zegt dien grooten heldt ,
Geboren tot een schrik , en elks verderf en schaade.
Men schaf my Roomers op , ik moet mijn lust verzaade.
Mijn hart dat brandt naar roof, wat houdt my , dat ik uiet
alle hier verscheur ? den genen die gy ziet ,
En is geen kindt , maar een die waapens derft hanteeren.
Ik ben de zoon van die de wereldt derft braveeren ;
En wie maar lustigh is, die neem een proef van my.
Alar. 0 spruyt van eedle hoop ! hoe weynigh noch weet gy ,
Wat deze komst bediet , hoe zult g'u noch vervaaren ?
Andr.
Aanvaard hem van u handt , met alle die barbaaren ,
En stel nu Furio weer vry, en ongeschendt.
Domisio , geley dien Bergsman naar mijn tent ,
En wildt hem, met zijn stoet, doen eerelijk onthaalen;
De slaaven zult gy voort , met nauwe macht , bepaalen.
Men boeytze twee aan twee met ysre banden vast.
Gy Lepido , dien knaap die werdt aan u belast ;
Maak dat men op u trouw zich veyligh mach verlaaten.
Bezorgt hem in u tent , met lijfwacht en soldaaten ;
Dat niemandt daar ontrent geweld noch moetwil drip.
(B1.59.) Fur. De Veldtheer die gedoogh , dat deezen jongen blijft ;
En Lepido vertrekt. ik had noch iet t'ontdekken.
Andr. Zoo moogt gy Lepido , met d'andre wel vertrekken :
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En maakt dat alles wert bezorght , met goede wacht. binnen.
cellar. Den hernel u behoede , en al de Roomse macht. binnen.
Dom. Wy gaan , en zullen ons naar u beveelen spoede. binnen.
Fur. 0 heyligh voorbeeldt van zoo eedelen gemoede !
Hoe blinkt u weldaadt nu met zoo veel glans , en blijk.
Waar vintm'er een voor heen , of tweede zoo gelijk ?
Kan ik door overdracht , van haar aan hem to geeven
Niet hoeden deze straf, en spaaren zoo het leeven ,
Van dozen jongen telgh , die nu alreede 't spoor
Van zijne dood betreedt ? ik draagh hem dit eons voor.
Beroemde Veldtheer , die my heeden Debt ontslaagen ;
Indien men Claudia u veyligh op quam draagen ,
En dat gy haar van een in eygendom ontfing ;
Wat gunst zoudt gy hem doen ?
Andr.
Ik zou, o jongeling !
Hem niet alleen de trap van eere doen betreeden ;
Maar hem met waardigheyt en luyster doen bekleeden
En voeren doen den toorn , in 't opperste gezagh
En al gebieden 't geen mijn mogentheydt vermagh.
Hy zou beneffens my , met eere en tytels pronkken;
Fur. Zy werdt u dan van my , op doze wijs , geschonkken ;
Mits dat de wraak hier mee ten vollen zy voldaan ;
En dat gy daadlijk zult d'onnoozelheydt ontslaan,
En in zijn vryheydt werdt door u to rugh gezonaen.
Andr. Dien voorslagh zy by ons met eeden vast verbonden.
Dat leder , op zijn trouw , volvoere deze daad.
Ontfangt hem weer van my, ik zal mijn eygen zaadt ,
Indien de noodt ons dreygdt , voor hem ten offer geeven.
Fur. Ik hob , o Claudia , in hoogheydt u verheeven ;
Gy zyt op heeden nu ontslaagen van u plicht.
Nu rijst u star om hoogh , en geeft een schooner licht
Van straalen , zoo gy 't oor naar glans van staat wilt neygen.
(B1.6o.)Gy zijt niet meer aan my , maar nu den Veldtheers eygen.
Ik heb , om beeters wil , ontslooten dozen bandt.
And. 'k Ontfang haar op die wijs eerbiedigh van u handt.
Claud. Hebt gy gebied aan my , gebied my dan to sterve ;
Dat ik dit treurgewaat met bloedt en tranen verwe.
Zoo werdt de wreetheyt noch in haare wraak gestuyt.
0 toeval van meer quaats ! o gy vervloekte spruyt !
Wat houdt my , dat ik u niet daadlijk doe vermoorden ?
long. Kur. Ik schrik voor geen gebaar , veel minder noch voor
woorden.
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Wert lichtlijk haast u beurt , zoo gy u tong niet snoert.
Domisio uyt.

Ik heb Andronio , u last in als volvoert
En Lepido heeft voorts de zorg op hem genoomen.
And. Gy zijt , Domisio , te recht van pas gekoomen ,
Om Claudia te zien in mijn geweldt en macht.
Ik heb haar voor dit kindt , by will'gen overdracht
Van Furio , nu zelfs in eygendom genooten.
Nu rijst mijn heyl in top : nu werdt de bron ontslooten
Nu vloeydt de wellust my met vreugde te gemoet.
Gaa heen , geleyd haar voort naar mijne tent , en doet
Haar wel verzeekeren , doch zonder iet te melden
Aan hoplien , noch soldaat , veel min aan Wander helden.
't Is noodig , dat dit stuk een wijl verborgen blijft.
Dom. Koom herwaarts aan , zoo lang in u verderf gestijft.
Nu zult gy 't einde haast van al u ramp beschouwen. binnen.
Clau. 0 Furio ! wat hebt gy my al leets gebrouwen ?
Fur. Ik heb , door noodt geparst , een grooten slag • gestut.
And. Ik gaa, en wensch dat dit gedyen mach tot nut.
Fur. yV y mosten al , of een die most voor alien lijden.
Wat rijst daar voor my op ? wie komt my hier bestrijden ?
Wijk spooken , wijk te rug, wijk gruwelen , en swijg ,
Tot dat ik , met dit staal, mijn boezem eerst doorrijg.
Fab. Zacht Furio ! laat los.
Geen man zal my beletten.
Fur.
(B1.61.) Fab. Laat los ! wat hebt gy voor ?
Ik zal 't met bloet besmetten ,
Fur.
Zoo werdt de wraak voldaan , ik zegh u andermaal ,
Laat los.
Ik laat niet los , 't en zy dat ik het staal
Fab.
U handen eerst ontwring , rampzalige , gaa heenen.
Fur. Fabritius , ay hoor , en hoort gy daar niet weenen ?
't Is Claudia , zy is 't , en vult de nacre lucht.
Neen , neen , het is Mileen , die om 'er zoontje zucht ,
En in haar traanen smelt , door 't overmaatig schreyen.
Gaa heen , en wilt dit kindt weer naar 't gebergte leyen
En schrikt gy voor gevaar ? ik zal u voor gaan treen.
Gaa, groet er uyt mijn naam , en bootschapt aan Kurieen ,
Dat Furio de macht der Roomers is ontsprongen.
En hoe my 't Veldtheers ampt alreede is opgedrongen.
Dat ik Andronio vermoordt heb in zijn tent ,
En dat hem hier Iupijn zijn Ganymedes zendt ,
.Dom.
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Om hem op z-ijnen dis de kroezen vol te schenkken.
Gaa heen , ik zal u deugdt en weldaat weer gedenkken.
Ik vlie voor uyt. binnen.
Fab.
Ay staa, 'k zal zonder u niet gaan.
Staa Furio! waar heen?
Furio weer uyt.

En blijtt gy hier 'loch staan?
Of zoekt gy door bedrog dit leger te bespieden ?
En weet gy niet , dat ik gezag heb te gebieden?
Ik ben iet staat bekleet, men heeft my op de trap
Van eere nu gevoerdt, en 't Burgermeesterschap
Met al zijn waardigheydt , nu t' effens opgedraagen.
Is Spanjen nu belust een oorlogskans to waagen?
Het waapen zich ten strijdt. gants Roomen is beroert.
Men heeft my in triomf haar straaten door gevoert.
Al 't yolk is op de been: het Kapitool, de stijlen
Beweegen zich: zie daar, zie daar de bondel
Mijn staatsytabbert sleept , zacht , wijkt u voor 't gedrang.
0 Lelio! gy schelm , ik sweer u ondergang,
(B1.62.)Gy zult my nu niet meer , met u gezag, braveeren.
Ruym op, ruym op, ruym op, en laat uw Vorst passeeren.
binnen.

0 heylloos vuur! (5 min! hoe hebt gy u verspreyt ?
Wat mengt gy al vergif in zoo veel teegenheydt ?
Hoe wenteldt gy in 't quaadt , om Staaten to beroeren!
Wel aan, dat ik u dan weer naar 't gebergt gaa voeren
En 's moeders hart verheugh, tot troost in haar verdriet ,
binnen.
Die zich verblijden zal, nu z'u behouden ziet.
Fabr.

Lepido. Lelio.
Lep. Hy heeft haar door die list in zijne macht gekreegen.
Lel. Daar zet ik mijne macht , en listen weder teegen.

Men zie wat macht dat dan het meeste wel vermagh.
Hy voer hier niet alleen, maar neffens my , 't gezagh.
't Bevel des krijgs hangt niet alleen aan zijn beveelen.
Lep. Zoo raakt gy licht oneeus , in twisten en krakeelen.
Hy maakt een eind van 't quaat, door 't gene dat by drijft.
Lel. Die 't quaatdoen voeten geeft, en in zijn moetwil stijft,
Die moet men in zijn loop zijn krachten zien to toomen.
Lep. Het is alree te ver, met haar en hem , gekoomen.
Lel. Zoo verre niet , of ik zie middel in die zaak.
Lep. Wat middel ziet gy toch aan eene, die de wraak
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Op zijne zijde voerdt? wat heyl is hier to hoopen ?
Lel. Daar hy een deur ontsluyt zet ik een venste l! oo pen.
'k Verstaa my op bedrogh noch ruym zoo wel als hy.
't Geen hy door list verkrijgt, zal ik door. schelmery
Beletten , en dit stuk , met loosheydt, zoo doorsteeken ,
Dat hy zich haast zal zien....
Lep.
Wat woudt gy doen ?
Lel.
My wreeken
Met schijn van godtsdienst , en door een verzierde maclit.
Lep. Hoe legt gy dit best aan ?
Lel.
Ik heb een vondt bedacht ,
En daar m.ee moet het door , die missen kan noch faalen.
zult my daadelijk Apolloos priester haalen ,
Dien grooten Mario, zoo lang en breedt van baardt,
By ieder een gezien, en als een godt vermaardt,
Wiens weezen staat gezet op veynzen en bedriegen
Die daaglijks is gewoon het yolk in slaap to wiegen.
Van wien men 't al gelooft, of 't waarheydt is, of droom.
Gaa heen, dat hy terstondt voor my ten voorschijn koom.
Ik had de vader zelfs iet noodigh voor to draagen.
Le_p. Hoe, Mario alleen ? :i11111U11.
Lel.
Alleen. terwijI de -waagen
Aan 't hollen is, hy holle , en alles gaa zijn gang.
Is zy in zijn geweldt hy is in mijn bedwang.
't Is my genoegh, kan ik hier slegts een schot oar schieten,
Dat hy maar derft, het geen dat ik niet kan gonieten ;
Zoo ben ik best vernoegt , en hoe ik 't overlegh,
'k En vind geen naarder pad, dan door dien breeden weg ,
Die my ter zaaken leydt. hip dan niet op to slaapeii.
Een die zich wreeken wil, die zoek slechts heul ann paapen
Dat yolk is afgerecht , en ieder een to snoo.
Mario. Lepido. Lelio.

De blonde Febus die behoede Lelio ;
Zijn godtheydt zy met u, en al de Roomsche benden.
Lel. 0 Mario! de scut van ons gemeene elenden,
Op wien het Roomse heyr haar laatste toevlucht bouwt.
Gy die , door u vernuft , d'oorakelen ontvouwt ,
En al 't geheym doorkruypt van Febus wichlaryen;
Die elks geluk voorzeyt , op stonden en op tyen;
En 't jaargety verdeelt, in planten en sayzoen.
't Waar noodigh dozen dag een offerhandt Le doen.
Mar.

lu
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Gy koomt te recht van pas, om met my 't overweegen
Een stuk, daar 't Vaderlandt, en 't heyr is aangeleegen.
Wy hebben veel to lang gesioft in deze zaak.
Mar. Wat offer hebt gy voor ?
Een offer , daar de wraak
(131-64-)Zich mee genoegen zail , tot heyl en troost van alien.
Mar. Het heyl dat dient gezocht.
Zoo weert men d'ongevallen ,
Lel.
En plaagen , die den Staat dus hangen over 't hooft.
0 Mario! gy die geeert werdt en gelooft,
En alles met den naam van godtsdienst kont verbloemen;
Ontzegt my nu geen hulp.
Waar in?
Mar.
Lel.
Met eon to doemen.
Die d'oorzaak is van 't quaat.
Mar.
Gy-maakt mijn hart beklemt.
1k staa dit toe, indien 't zijn godtheydt mede stemt ;
Doch zoo het leeven kost , dien gruwel zoud ik schouwen.
Lel. Het geld 'or eon, en dat om duyzend to behouwen.
Hoe! treed gy nu to rug?
Mar.
Ik schrik van 't geen gy meldt,
En heb dit onweer u al lang voor heen gespeldt.
Mijn macht, on mijn gezag, rust op 't gebied der gooden.
Lel. IT wijsheydt , en gezagh, die heeft men hier van nooden.
Mar. Wat reeden porren u to vordren deze daad?
Lel. Een langgelede spijt, en ingekropten haat ,
Dien ik zoo bitter nu ten boezem in moot swelgen.
Mar. Hoe zijt gy dan geraakt , of zoekt men u to belgen?
Dat ik daar van voor al eerst d'oorzaak mag verstaan.
Lel. Zoo haast Andronio zijn handen liet ontgaan
Den schender Furio, die 't recht der heerschappye
Gekreukt hadt, en den Staat, door zijne schelmerye,
Beledigde, toen hy het hooft van 's vyants macht
(Waar mede al hun hoop nu scheen ten val gebracht,)
Zijn vryheyt gaf, ik schrik dit schelmstuk noch eherhaalen,
Had ik dien booswigt doen met nauwe macht bepaalen.
Den hemel zelfs , die scheen om daze daad gesteurt ;
Dees heeft hy, teegens recht, in alles vry gekeurt
Van straffe, en hem zelfs uyt ons geweldt ontslaagen;
Mits dat hem zijn slavin hier voor wiert opgedraagen,
Dien hy alreede heeft genooten tot mijn leet;
(31.65.)En zich verheft , als of hy 't ampt alleen bekleet ;
En al mijn doen misduydt, het geen ik dry of vorder
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Die niet een stip vermag , als met mijn stem , en order ,
Waar door mijn achtbaarheyt , en mijn gezag dus smelt ,
Nu dat hy dees Slavin met list in zijn gewelt
Verkreegen heeft, die my zoo brandend had bezeeten.
Dit 's d'oorzaak , dat ons heyr gescheurt leydt en gespleeten.
't Is billijk dan , dat dit door u gehandthaaft wort.
Mar. Zijn godtheydt heeft u dit van boven ingestort.
Men zoekt geen ander weg , dit zy alzoo gewrooken.
Lel. Zoo veynst u dan , als hadt gy Febus zelfs gesprooken ,
En dat hy mondeling u dit te kennen gaf,
En Claudia nu eyst , tot zoening van de straf,
Die 't leeger anders heeft , om deze daad , te wachten
En dat gy haar nu zelfs zult voor'ziejn aldaar slachten.
Zoo volgdt men d'Oudren wijs. men spiegel zich voorheen
Aan Agamemnons kroost , d'onnoosle Iphig een :
Of Griekse loosheydt , of aan al Ulysses vonden.
Mar. 't Waar noodig dan dit stuk op 't spoedigst te verkonden
Eer alles meer versmelt , en buyten plicht verloopt.
Lel. Zoo werdt hy noch gestijft , die op verlossing hoopt.
Pit gaa dan nu zijn gang , en blijft aldus besteeken.
Gy zult dit voort in 't heyr het y olk in d'ooren preeken ,
Eer alles zig te vroeg , en klaarder noch ontdekt.
Mar. 't Is dienstig dan voor al , dat gy zoo voort vertrekt ,
En u in 't leeger gaat bij d'andre helden voegen ,
En toonen u aldaar de meesten in misnoegen
Als of u deze zaak alleenig trof aan 't hart ,
En dat gy 't meeste leedt gevoelden om die smart.
Zoo blijft gy buiten 't oog, en buyten elks vermoeden.
Lel. Zoo doers ik , zoo doet gy en wildt u vaardig spoeden.
binnen.
(B1.66.)

Mario alleen.

O helsche min ! o brandt ! o ramp ! o heyloos zaat !
Wat broeyt gy al verderf, en laagen voor den Staat ?
Hoe weelig schijnt u loof ons boven 't hooft te groeyen?
Nu zal men uwe rank tot aan de wortel snoeyen.
Zoo werdt het quaadt noch in zijn quaden loop gestut.
Zoo zoekt men 't heyl des yolks. zoo vorderdt men haar nut.
Zoo gaat m'er slegts mee voort , die uwe macht verkleynen.
Op helden , helden op , op moedige Romeynen ,
Pat yder zig vertoon , en hoore nu den eys ,
Die Febus van om hoog in 't opperste paleys ,
10*
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Door mijne mondt gebiet , als door de wraak gedreeven ,
Dat gy hem Claudia nu zult ten offer geeven.
Furio. Mario.
Fur. Wat zegt gy Mario ? heeft u zijn godtheyt zelf
Dien gruwel aangezeydt ?
1k zag hem door 't gewelf
Mar.
Des tempels , in een wolk , tot op den altaar daalen.
Zijn blinkend aangezicht , omringt met goude straalen ,
Getuygen dat hy was van een gesteurden geest.
Fur. Zi.jt gy dan in den Raadt der gooden ook geweest ?
En was dien haat daar met geen reeden by te leggen ?
Of heeft Apol alleen , en d'andre niet to zeggen ?
Voerdt hy daar meer gezag, dan Mars , of andre goon ?
Staat dit alleen aan hem ? lijdt dit Saturnus zoon
Kan dat dien hemelvoogt , en dondergodt verdraagen ?
Dat hy zig maar bemoey met zijnen zonnewaagen ,
En niet te reukloos weer , 'tgeen hy verhoeden kon ,
Zoo los den Loom vertrouwt zijn bastard Phaeton ,
Die , door zijn dolle drift , zoo dapper quam te hollen.
Mar. Vertrekt gy raazenden , ik zeg van hier , gy dollen;
Gy tergt zijn godtheydt , en gy schendt zijn hoog altaar.
Fur. Dit hebt gy zelfs verdigt , vervloekte wighelaar.
(131.67.) Mar. Dat zult gy anders haast met reeden ondervinden.
Fur. Dit dringt gy door , met elk slegts d'oogen te verblinden.
En wat of Febus doch zig zelven innebeelt ?
Is hy een godt , zy is van godlijk zaat geteelt.
'k Herroep dien eysch , en zal dien offer doen beletten.
Mar. Op Romers , Romers op , gehoorzaamt deze wetten.
Men levert Claudia zoo voort in mijne macht
Op dat zy , door mijn handt , tot zoening wert geslacht.
Zoo zullen van u heyr geweldt en plaagen vlieden.
Lelio. Andronio. Domisio. Furio. Mario. Lepido.
met gevolg van Romeynsche soldaten.
Lel. Wat hebt gy , Mario , aan 't leger te gebieden
Wat zegt gy nu , die nooyt als met u zeegen quam
Fur. Dat gy een tyger zijt , en Claudia een lam
En gy een beul , om haar met uwe handt te dooden.
Mar. 1k zeg noch eens , vertrekt , gy schender van de gooden,
Die elk in 't aangezicht zoo vuylen laster smijt.
Gy helden , koomt van pas , en op de rechte tijt ,
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Om 't vaderlandt en 't heyr te zuyveren van plaagen.
Andr. Waar mede , Mario ?
Mar.
Met eenen slag te waagen
Die Febus , door mijn mondt , van uwe handen eyst.
Hoe! treft dit ieder een , dat elk te rugge deyst ?
't Gedy tot ieders nut, en besten van ons alien.
Zoo werdt het heyr behoedt voor meerder ongevallen.
Lel. Men schort dien offer op , en ziet dit stuk wat in.
Mar. Wat is 'er aan verloeurdt , al sneuvelt een slavin ?
Hij vordert Claudia, wie derft hier tegens blaffen ?
En keurt het leeger vry , met haar alleen te straffen.
Andr. Wat teeken geeft gy ons , dat gy dit komt gebien ?
Mar. Ik heb zijn godtheydt zelf in 't heyligdom gezien ,
En hem van aangezicht tot aangezicht gesprooken,
Fur. Quam Febus dan om laag , of was hy uytgebrooken ?
Zoo heeft hy zelfs verbeurt.
Lel.
0 ouden wighelaar !
(131.68.)Is Febus dan belust , om zijn gewijd altaar ,
Met dit onnoozel bloedt en traanen te besprengen ?
Mar. Al wat zijn godtheydt wil , dat moeten wy gehengen.
Andr. Men offer hem een Stier , tot boete van die schult.
Mar. Hier mede werdt den eysch der godtheyt niet vervult.
Lel. Is dan 't verderf van 't heyr alleen in haar gevaaten ?
Mar. Men snoeyt het eene lidt, om 't ander te bewaaren.
Lel. Gelooft men dit zoo licht , op zulken lossen schijn ?
Andr. Men leevertze dan voort. ik zal de moorder zijn ;
En haar met deze handt , voor zijn altaar doorstooten.
Mar. U naam zy eeuwiglijk geroemt by alle Grooten ;
Die haar , tot heyl van 't Rik, gewillig overgeeft.
Lel. Ik stem dien gruwel af.
Wie dat hier wederstreeft
Mar.
De macht der priestren , steekt de godtheyt naar zijn oogen.
Lel. Zy is in onze macht.
Mar.
Gy zijt in zijn vermoogen.
Ziet toe , dat gy hier door geen swaarder straf verwacht.
Andr. Kam , gaan wy dan , op dat het offer werdt volbracht.
Lel. Zoo gaat het naar mijn zin ; zijn hoogheydt is aan 't daalen.
binnen.
Furio alleen.

Terwijl dat Claudia zal sterven , dat de straalen
Van 't eeuwig zonnelicht vry eeuwig gaan ter schuyl
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En haare fakkel dooft in d'onderaartsche kuyl,
Daar nimmer dagstraal heeft noch starrelicht geblonken,
Of 't aangezicht verberg in haare bergspelonken.
O hemel! stort op my u bulderende kracht.
Herschep dien dagh nu in een eeuwig duystre nacht.
U donkre schaduwen en zal ons niet verveelen.
Den afgrondt opent zig en spalkt haar wijde keelen ,
Om dit vervloekt gedrogt te laaden in haar buyk.
De Wraak, nu aangehitst , met haar bebloede pruyk ,
Heeft al haar gruwelen den vryen toom gegeeven.
(B1.69.)De Nijdt is op haar troon nu hemelhoogh verheeven.
De wreede godtheydt, lang getergt, en dus gesteurt,
Heeft d'allerkuyschte zie] ten offer uytgekeurt.
Men is vast beezig haar ten altaar te geleyen.
Daar komt d'onnoosle duyf,, verzelschapt met haar reyen.
Gelijk de starren, die ontrent de nieuwe maan,
In 't rond, als in een kring, om haar te pronke gaan.
Wat booswicht derft haar daar zoo wreet en trots genaaken?
Ruym op , wat hebt gy voor ? men doe het offer slaaken.
Het vonnis is verdicht , de Rechters die zijn vals.
Zacht Mario, houdt op , en kapt door dezen hals.
Men moet d'onnoozelhayt om haare deugd verschoonen.
Zijn godtheydt is vernoegt: hy wil dat gy de zoonen
Van Lelio hem voort zult offren voor die schult.
Zoo werdt de wreetheydt noch in haare maat -vervult.
Verzoent het wreet altaar met die vervloekte telgen;
En laat de Wraak haar vry aan bloedt te barsten swelgen.
Hoe! aarzelt gy ? ay zie dien godtvergeeten schelm:
Hoe kitteld hem die moordt: hoe grijnsd fry door zijn helm?
En kan zich nauwelijks van iachen noch onthouwen.
Gy schender van den Staat , ik heb u val doen brouwen;
En 'I gantsche Rijk beroert. zoo Kurtius , vaar voort,
Ontsluyt de koopre deur der Palatijnse poort,
En wilt d'uytheemse macht ter sluyk nu binnen roepen.
Bezel het Capitool met d'ingelaate troepen.
Herstel het Roomsch gezag, en hoofden van den Staat.
Vermoordt Andronio, verdelgt al 't heyloos zaat ;
En al wat uyt dien stam zijn oorsprong heeft genoomen.
Verwerp hun marm're praal , en beeltenis , dat Roomen
U naam verhef, gelijk een tweede Brutus; zoo,
Verwerp hun handvest vry,, verplettert Lelio.
Erbarmt u nimmer niet aan , janken noch aan huylen.
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Ik zal my onderwiji in bosch en berg verschuylen.
binnen.
(B1.70.)

Kurieen. rabritius. Alarrik,, met gevolg van Bergsmannen.

Kur. 1k beb , op uwe komst , trompet en from getoert ;
En al by een gerukt wat speer of llamas voert:
Om deze smaat en trots op 't alderfelst to wreeken.
Zoo zal de deugt geparst in noot geen huip ontbreeken.
1k heb my vaardig dus gespoecligt , naar den tijdt ,
En yder hopman aangemoedigt tot den strijdt.
Mijn heyrkracht staat gereet, om feffens , met hun alien,
De Romers onverziens en plotsling eovervallen.
Terwijle dat w' ons zien bevrijdt van alio noodt,
Wat toeft men imager dan ? wy vreezen straf, noch doodt ,
Noch laagen , noch verderf, noch waapenen , noch machten ,
Noch alles wat 'en leeft , hoe stork beroemt van krachten;
Dien brant dient met het bloet der Romers zeifs geblust.
Fab. Gy zijt alleen de hoop , daar 't al op steunt en rust.
0 eedle heldt! zoo groot van machten en van moede.
Kur. 1k zal, gelijk een leeu-w,, op hunne aitaars woede
En rukken 't al om ver,, en keeren 't om en 't om
Gewijcle en ongewijde , altaar en heyligdm.
En al wie my genaakt , zal ik de kop verpletten.
Fab. Gy zult , door uwe komst , hun gantsche maeht ontzetten.
Kur. Gy helden volgt my dan vry zonder schrik en schroom.
Maar zacht, wat man leyt daar , in schaduw van dien boom,
Ter zijcle van die rots , en veynst zieh daar to slaapen ?
Alarrik , tree voor uyt , bespie hem aan zijn waapen ,
En wekt hem daadlijk op ; op dat men klaarder zie.
Fab. India]
een Roomer is , zoo is 'I gewis een spie.
Alar. Op , holla , holla , op ; wat Debt gy hier to leggen ?
Op, op, en meldt u naam.
Fur.
Hebt gy hier iets ie zeggen!
Misgunt gy my de piaats, die my den hemel gunt.
Fab. Wie zijt gy ?
Fur.
'k Ben een mensch.
Fab.
't Is Furio, mijn vrunt!
(B1.71.) Kur. Hoe! Furio ?
Fab.
Hy is 't.
Kur.
0 luyster van mijn oogen!
Fur. 0 heldt vol deugdts, vol trouw, vol vrientschap , vol
vermogen!
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Dat ik u voeten kus , ik werp my voor u neer.
0 edelmoedigheydt! wie velt op u zijn speer ?
Hoe blinkt gy boven my , in deugden menigvuldig !
Wat ben ik u al trouw ?
Kur.
En ik al weldaad schuldig ?
0 Furio ! laat los.
1k zal u niet ontslaan ,
Fur.
Voor dat u weldaad zy in zijne plicht voldaan.
Kur. Laat los , gy hebt voldaan.
Fur.
Ach! laat u doch beweegen ;
1k heb , in u te zien , mijn zinnen weer verkreegen.
Kur. Doorluchte heldt , aan wien dat trouw noch weldaad kleeft,
Die dus zijn halve ziel voor mijne vryheyt geeft ;
En in het naar gebergte als zinneloos gaat vlieden.
Fur. Die zinnen zoon voor haar ten offer quam to bieden ,
Heeft my voor eeuwiglijk aan zijne trouw verplicht.
Kur. Rijs Furio , en zie een aanslag van gewicht.
Wy hebben aan 't geval het alles opgedraagen ,
En zijn gereet , om nu den laatsten storm te waagen :
Om Claudia met macht te vrijden van 't altaar.
Het geldt het Roomsch gezag , het geldt den wighelaar ;
Ja Febus zelf, en al wie ons geluk benijden.
Fur. Wie voor haare eere striejdt, die zal met zeegen strijden ;
En hechten aan zijn krans eon eeuw'ge heldenpraal.
Fab. Een leder moedigt zig.
1k beli berooft van staal ,
Fur.
En waapenen ; waar ranee zal ik mijn plicht betrachten ?
Kur. Zorgt gy om waapenen , en kendt gy niet mijn krachten ?
Of waant gy dat Kurieen vermindert in gezag ?
Begeert van my al 't geen het oog bereyken mag.
(B1.72.)Het werdt u voort vergunt, wy zullen haar outzette-n ,
Of alle sneuvelen , men steeke de trompetten.
Men val' er nu op aan , ik tree u moedig voor.
Fur. Wie uwe schreeden volgt , betreedt het heldenspoor.
binnen.
HET VIJFDE BEDRIJF.
Andronio. Lello. Mario. Qui/nights. Domisio. Lepido.
Claudia naar den offer , meL gevolgh.
Andr. Wat werdt dit treurspel nu ten wreedsten afgebeeldt!
Cloud. Daar Claudia de rol aldus naar 't leev en speelt ;
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En vaardig staat , om haar ten offer nu te geeven ?
Mar. Het is der gooden wil wie derft ze wederstreeven ?
Claud. Is dit der gooden wil ?
Lel.
Dat blijkt aan deze zaak.
Claud. Dat blijkt aan al u doen , en 't hollers van de wraak ,
Die ons dien weg tot zoo veel gruwelen komt baanen.
Lel. Men wijdt zijn godtheydt dit , die ons dit of komt maanen.
Gland. Wie heeft zijn godtheydt dan getergt en dus gesteurt ?
Lel. Die d'oorzaak was van 't quaat , en 't noodlot viel te beurt,
Om met dat bloet de smet van andren of te wassen.
Claud. Zoo steldt men vast , het quaat zijn godtheydt toe te
passers.
Lel. Zijn wil zy onbepaalt ; men keurt het al voor goet.
Gland. Kom , vorderd dan zijn wil , zoo werd de schult geboet.
Zoo maakt mijn dood u vry van al dees ongevallen.
Andr. Het treft ons hooft voor hooft.
Claud.
Maar my het meest van alien.
0 Furio ! die zich in zoo veel quaats beroemt;
En my voor een barbaar ten altaar hebt gedoemt ,
IJ zy voor eeuwiglijk deez' bloetschuldt toegeschreeven.
Andr. Ik zie , in haare dood , mijn vyandt nu verheeven ;
En al het heyr beroert : den Raad door muytery
(131.73.)Van een gescheurt. Dom. 't Gedy tot heyl der heerschappij.
Men moet zich in 't besluyt der godtheydt vergenoegen.
Mario. Wy zyn gereedt wel aan , wilt u ten altaar voegen.
Andr. Kom, stopt met mijne dood de bloetwel van de nijdt.
Mario. 't Ooraakel eyst 'er een , en wil dat deze
Andr. Zoo lijdt 'er een , en gy gehoorzaamt zijne wetten.
Quint. Wie derft dit heyligdom met onrecht bloed besmetten ?
Hy zy door geen bedrog maar met dit bloed gepaayt.
Andr. Hoe dikwils heeft men met dien schijn een zaak verdraayt.
Dom. Hy wil al wat by wil; wy staan in zijn vermoogen.
Claud. Gy toondt u alle nu met mijne dood bewoogen ;
Terwij1 men hier voor my noch uytkomst ziet , noch heul.
Daar ieder my wel eer verstrekte tot een beul ,
Toen . eer , en eedt , en trouw , al teffens storten neder.
Hoe gaat het sterflijk op ? hoe plotsling daalt het weder ?
Hoe neemd aanzienlijkheydt , en hoogheydt , haare keer ?
Ik buyg my , Febus , nu voor uwen altaar neer.
Kom Mario , en maak een einde van mijn klaagen.
Mar. Wy offren u Apol , tot zoening van de plaagen ,
En heyl van 't Roomse heyr , u dees slavin nu op.
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Quin. Zoo werdt de Roomse naam verheeven weer in top.
Mar. Buyg u dan nederwaarts.
0 al t'onmenschlijk woeden!
Andr.
Mar. Dien slag zal 't leeger nu van ongeval behoeden.
Van binnen gerucht van waapenen.
Lel. Wat onrust steurt ons hier , op dit bedroefde feest ?
Andr. Wy zijn , o Roomers! veel te zorgeloos geweest.

Zijn dit de gooden , die voor onze welstandt waaken ?
Houdt Mario , houdt op , men doe den offer staaken.
Men volg my naa , en elk doe van zijn daaden
Dom. Zoo doet Domisio. Lep. Zoo doen wy al gelyk :
En zijn getroost met u het alles nu te waagen.
Binnen met eenige gewapenden.

Gaa Lelio , en . zie wie ons hier komt belaagen
(B1.74.) En dees gewjde plaats met waapenen beroert :
Op dat weer op u komst den offer werdt volvoert.
Lel. 1k gaa , gy kondt my hier dan onderwijl verwachten.
Mar.

binnen.

Rijs Claudia , terwijl dat alle aartsche machten
Zich kanten tegens een , om u behoudenis.
Claud. Hoe rijzen daar mijn dood aan elk behaaglijk is.
Mar. Bestemt , maar niet vervult.
Dat stood aan u gebieden.
Nu zietmen dat die geen , die 't leeven zoekt te vlieden ,
Dus werdt in zijne hoop verzet , daar by op bouwt.
Mar.

Kurieen.

Fabri1ius, met gevoly.

Kur. Alhier , zoo zegt men dat zich Claudia onthoudt.
Fabritius , tree voor , en wildt het al doorzoeken.
Fur. Den hemel Bunt ons heyl.
Die wil u komst vervloeken.
Mar.
0 Febus ! red my nu uyt hun geweldt en macht.
Fur. 0 Claudia! '6 roem van 't sterffelijk geslacht!
Wy komen hier , om u uyt hun geweldt t'ontzetten.
Claud. Hoe werdt zijn godtheydt dan verzoendt en zijne wetten
Gehoorzaamt ? en den eys volvoert van deze straf?
Kur. Men paaydt hem met het bloedt van die dit vonnis gaf.
Fur. Die u , en my , helaas ! op 't alderwreetst beloonen.
Claud. 0 Furio! derft gy u noch voor my vertoonen ?
Kur. Wy komen al om u.
Of licht tot meerder smaat.
Claud.
Kur. 1k ben Kurieen dien gy zoo bitter scheldt , en haat,
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Die machtigh is, om u van dit altaar te vrijden.
Claud. Ik ben aan u verplicht , en al wie voor my strijden.
Fur. Had dan de wreetheydt hier u droeve dood bestemdt ?
Claud. De vreeze hadt mijn hart alreede nu beklemdt;
En elk scheen in mijn dood verwekt tot mededoogen ,
Ik had my nauwelijks voor dit altaar geboogen ,
En 's Priesters arrem stondt verheeven tot den slag ,
(B1.75.)Of uwe waapenkreet beroerde -t Rooms Gezag ,
Die zich , op dat gerucht , al t'zaam ter vlucht begaaven.
Kur. Ik maak u vry , en al de Roomers nu tot slaaven.
Staa , gy vervloekten schelm.
Men houdt dien booswicht vast.
Fabr.
Claud. Dit is hy,, wien mijn dood en sterven was belast.
Fur. Zijt gy 't , die voor het yolk dien gruwel kon verbloemen ?
Gy schender , 'k zal u voort ter hellen gaan verdoemen.
Kur. Men were hem daadelijk te barsten van een rots.
Ruym op , dat ik hem voort verpletter met mijn knots.
Fabr. Men wacht zich doze plaats met bloedschult te bevlekken.
Bedaard , eer wy den haat van Febus meer verwekken.
Men zy vernoegt terwij1 wy overwinners zijn.
Kur. Men vaar dan vlijtig voort.
Fur.
Kom voeg u neffens mijn ,
0 Claudia! Kur. Men doe van alles haar bezorgen.
Men zoek nu voort waar dat de rest zich houdt verborgen.
binnen.
Mario alleen.

Vervloekte , en eerelooze , en schandelijke smaat !
Heylooze schellemen ! 6 pesten van den Staat!
0 gy lafhartigen ! o bron van alle plaagen!
Niet waardig , om de naam van helden meer te draagen.
Waar heen vervoert g' u zelf, door u vervloekte min ?
Nu zal men u , ten spot en trots van een slavin ,
By alle volkeren de weereldt om gaan voeren.
Hoe zal zich Roomen nu op deeze maar beroeren ,
Die zoo veel glooryen verwachten van u lans ?
Hoe is het loof verweikt van uwe lauwrekrans ,
Dien gy wel eer verworf , tot pronk van uwe daaden ?
Wat hebt gy nu al schandt op uwen hats gelaadeu
Al wat nu lijdt , dat lijdt alleen om uwe schuldt.
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(B1.76.)

Van binnen ?Der& dapper gevochlen; daar op Lelio met een
blooten deepen uyt.
Lel. 0 Mario ! helaas ! ik sterf van ongeduldt.
Verberg u Mario.
Hoe hebt gy 't heyr gelaaten ?
Mar.
Lel. Men kon door al het woen , noch hoplien , noch soldaaten.
Den Bergsman , als een berg , heeft alles overheerdt
En 't moorden neemt geen eindt , en Furio bi'aveerdt
Met d'uytgetooge. kling , en doet het al vervaaren.
Het woelt 'er onder een , van Romers en barbaaren
Zy rukken 't al by een , en naardren deze plaats.
Wy doen wat tegenweers doch al met luttel baats.
De wreede godtheydt schijnt het alles t'overgeeven.
Mar. Zoo sterft veel liever , dan rampzaaliger te leeven.
0 Lelio ! braveer nu niet op macht , noch moedt ,
Noch dapperheydt , noch eer , noch staat , noch ampt noch bloedt ,
Noch trouw , waar op wel eer de Roomsche heyrkracht rusten.
Nu stort het al om ver , door u vervloekte lusten ,
En snoode schelmery , en overgeyle Brandt.
Gedenk u waardigheyt , gedenk u vaderlandt ,
En diergesworen trouw , van plichten en van eeden.
Nu walgt den hemel zelfs van u afgrijslijkheeden
En delgt met eenen slagh u beyder achtbaarheydt
Ik ben door a bedrog , en schelmse list verleydt
En heb dit stuk , door u geperst, dien schijn. gegeven.
'k Verlaat u dan , en om niet eereloos te leeven ,
Zal ik mijn eygen dood gaan vordren voor die schuldt,
binnen.

Lel. 0 Mario ! zijn noch mijn rampen niet vervult ?
Kondt gy die gooden niet , tot mime hulp verwekken
Zoo laat den afgrondt dan my voor een borstweer strekken.
(B1.77.)0 Lelio ! zijt gy dien Lelio gelijk ,
Die voormaals waart een zoon , nu bastaardt van het Rijk
En een verworpeling van vaderlandt , en allen?
Wel eer zoo hoog in staat , en nu zoo laag gevallen.
0 min , vervloekte min ! waar hebt gy my vervoert?
U honig is met gal en bitterheydt geroert.
Weg , weg , die kellik stinkt , u dranken zijn my teegen.
Binnen werdt dapper gevockfen. Andronio gequetst uyt.
Andr.

't Is al vergeefs gestram de 'vyand heeft de zeegen.
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Nu verder niet, dees plaats zy met mijn dood bevlekt :
Terwijl my 't lauwe bloedt nu langs de leeden lekt ,
Zal mijn bedroefde ziel haar uytgang hier verwachten.
't Vergif dat heeft alree veroverdt mijne krachtem
Waar zijt gy, Lelio ? 6 deelgenoot aan 't quaat !
Waar zijn de holden nu , en hoofden van den Staat ,
Waar op het Rooms gezag wel eer hun macht vertroude ?
Lel. Die leggen al ter neer , dalr zy vergeefs op bouwde.
Andronio , waar heen , waar vluchtge voor 't geluyt ?
Andr. Een woedende Barbaar , met zijne leeuwenhuyt ,
Quam af, en had bynaa een heele troep verslonden ;
Dees heeft my 't lichaam schier verplettert , en geschonden.
't Werdt alles door hun macht mishandelt en mismaakt.
Wy zien 't verderf te moet , 't is al vergeefs gewaakt.
Zy zullen 't al in 't kort nu t'effens overheeren :
En op dat zich dien hoop niet zou te hoog braveeren ,
Zoo heb ik door vergif mijn eygen dood bepaalt.
Lel. 0 wreedtheydt al te wreedt ! wat werdt dit duur loetaalt !
Met wat al spijt en smaat komt gy ons nu vergelden ?
Andr. Hier ziet men 't einde nu van die beroemde helden.
Lel. Waar draagt gy dit vergif?
In dien beslooten ring.
Andr.
Lel. Neen Lelio , weg , weg , dat u beroemde kling
(B1.78.)Die eere draag , en u 't rampzalig leeven ende :
Zoo , vat het moedig aan , en rijg het in u lende.
hy doorsteekt zich.

snode Claudia! O helsche pijn ! 45 min !
Heylooze toveres ! vervloekte bergslavin !
Andr. In u is al dit quaat geeindigt , en begonnen.
0

Van binnen werdt geroepen.

Lang leef Kurieen , hy leef; de Roomers zijn verwonnen.
Lel. Verwonnen! hemel ach ! O algemeen verderf !
Andronio , ay my ! ay my ! ik sterf, ik sterf!
Andr. 0 , smadelijke doodt ! waar einden noch mijn plaagen ?
Rurieen. Patric). Claudia. Fabritius. Alarrik. Tanarildt.
Lepido, met gevolgh.
Kur. Hier leydt Andronio.
Fur.
Hier Lelio verslaagen.
J'abr. Den eenen die is dood , en d'and're roert zich
Andr. C) helsche afgoddin ! vol schennis en bedrog ,

noch.
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Moet ik u , voor mijn dcod , al stervend noch beoogen ?
Claud. Waar is u hoogheydt nu ? waar is nu art vermoogen ?
Nu werdt de maat van al u schendery vervuldt.
Andr. Wy lijden hier om u.
Claud.
Gy lijdt om uwe schuldt ,
En goddeloos bedrijf, en snoode sehellemstukken.
Andr. 1k sterf, kom wildt dit staal voort in mijn boezem drukken.
Fur. Maar zacht , ik hoor gerucht , en 't spoeyt zich herwaarts aan.
Quintilius. Domisio , met gevolgh van ongewaapende Romeynen.
Quin. Gy helden , die , gelijk het groeyen van de maan ,
Nu aanwast in getal , van heerlijkheyd , en daaden ,
Die nu de zorg van 't heyr hebt op u hals gelaaden ,
Ontfangt ons in u scharm : wy zijn van u verheerdt.
(B1.79.)En gy beroemde Mars , wiens naame triomfeerdt ,
En dapper werdt verbreydt , door tromlen en trompetten
Gedoog, dat wy het recht van uwe oorlogswetten
Deelachtig zijn , nu gy zoo veel gebiedts vermach,
Kur. Aan wien waardt gy verplicht ?
Quin.
Wel eer het Rooms gezag ,
Dien wy , in dit gebergt hier hadden trouw geswooren.
Kur. Hoe komt gy tot u val ?
Door reukloosheydt verlooren.
Quin.
Kur. Ziet hier de hoofden nu van uwe heerschappy ,
Beroemt door zoo veel quaats in moort en dwinglandy.
Nu gy verwonnen zijt , zoo buyg u alle needer.
vallen alle voor hem neder.

Nu schenk ik u het lijf, rust nu dan alle weder ,
En volgdt u trouw wel eer geswooren 't Roomse Rijk.
Dit wil ik dan van u , en van u algelijk ,
Dat Furio , beroemt in trouw en dapperheeden ,
Het Burgermeesterschap als Veltheer zal bekleeden ;
En dat Fabritius gebiede neffens horn.
Men keur die keur voor goedt , en ieder geef zijn stem ;
En sweer hun beyde trouw in dozen staat verheeven.
Zy sweeren al gelijk.

Wij sweeren Furio , fang moot Fabritius leeven.
Kur. Terwijl dit onweer nu , en alles is gestilt ,
Men voer hun beyden om in 't leeger , op eon schildt :
En elk die volgt zijn plicht in 't ampt hun opgedraagen.
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Fur. Terwijl de wereldt nu van zulken stuk zal waagen ,
En dat u weldaad bloeydt , door daaden , en door blijk
Men draag u dan weer op de kroone van dit Rijk :
Dat gy , gelijk voorheen , in Spanje moogt gebieden
En uwe Scepter voerdt by alle slag van lieden.
Dat yder u erken voor Opper-majesteyt.
Zoo veel vermag de deugdt , de trouw , de dapperheyt
Schoon dat zij van 't geweld verheert werdt , en bestreeden.
Kur. Dus werdt de Room se naam , en haare moogentheeden
(Bl.80.)Verheeven in zijn standt: en nu de wraak hier stuyt ,
Ontfang nu Claudia , uw langbeloofde bruyt.
De blijde Hymen wil u minnelijk onthaalen.
Fur. Om dan die vreugdt , in haar volmaaktheydt , of to maalen ,
Is 't nodig dat Mileen ons met haar straalen siert.
Kur. Wy hebben nimmer dag , noch blijder feest geviert.
Men spoey zich derwaarts aan.
Fur.
0 minnelijke banden !
Dus werd de deugd behoed , ten smaat der dwingelanden.
U Y T.

DE MOORT TOT LUYK
DOOR

DEN GRAAF VAN WARFUSEE
AAN DEN BURGERMEESTER DE LA RUELLE ,

(VOORGEVALLEN IN 'T JAAR 1637).

T REURS P EL.

AAN DEN E.A. HEER

M r . DIRK SCHAAP,
SECRETARIS DER STADT AMSTERDAM.

Mijn Heer,
Onder de doorluchtighste verstanden , die ooyt pen op papier
hebben gezet , zijn de verheevenste (mijns oordeels) die , welke
de gronden ter Regeeringe , en 't recht der volkeren beschreeven
hebben; want zoo wy met ons verstandt hun wijze staat-lessen
doorloopen , wy zullen bevinden , hoe dierbaar zy de vryheydt
des yolks hebben geschat , en dezelve zoo onwaardeerlijk gehouden , dat zy gevoelden , met die te bewaaren , het aanwas en 't
vermeerderen van alle staaten bestondt , en dat kleene begin selen
daar door zich hebben uytgezet , en geworden zijn tot machtige
staaten en volkeren. Ook zoo stellen ons Grieken en Romeynen
geen kleen getal van voorbeelden , die de grondtleggers en voorstanders der zelve d'onsterflijkheydt hebben toegewijt , en tot
hun gedachtenisse pronkbeelden en gedenkteekenen opgerecht.
Lucius Brutus , naa 't vernietigen der Koninklijke linie , en
(B1.4. 1) 't uitroeijen der Tarquinen , door welke tyrannische regeering de
heerschappy zoo veel jaaren was gedrukt , is geweest d'eerste
die , naa 't verkrijgen der vryheydt , den Roomschen staat heeft
hersteldt, en 't bestier der gemeene zaaken gebracht aan de
stemme des yolks , en de zelve zoo vestighde , dat by zijn twee
zoonen (als hebbende eenige onderhandelinge met d'uitgedreevene
vyanden , tot naadeel van 't gemeene best) liet dooden , en korts
daar naa (Burgemeester en opperste Veltheer zijnde) neffens den
zoon van den verworpen Koning in een open veltslagh quam te
sneuvlen , laatende zijn mede-amptgenoot Valerius Maximus de
zeege , die daar over triomfeerende binnen Roomen quam , stellende alzoo aan de volgende eeuwe , een onvergelijklijk voorbeeldt , om de verkreegene vryheydt te bewaaren , en die ten
uytersten te verdeedigen.
Maar waar toe gegaan tot de oude ? laat ons komen tot deze
groot-achtbare en van elk gevreesde Staat , die naa 't schoppen
') Deze aanwijzing der bladzijden is naar den druk van 1671.
11*

164
van een Graaf' (nyt oorzaak zijner overtreedinge der voorwaarden
op zijne hulding geswooren , en 't verbreeken van 's Landts gerechtigheden) de waapenen voor de vryheydt heeft aangenoomen.
Is de zelve niet geweest den grondt , waar op onze beroemcle
vooroudren gebouwt hebben? die , (om to verkrijgen 't gecn hun
uit de natuur was aangebooren , en door de Graaflijke regeering
was ontweldight) door hulp der Bontgenooten , het zoo ver hebben
gebracht, dat zy naar een tachtighjaarigen oorlog zijn verklaart
geweest voor vrye heerschende landen. niet tegenstaande zy in.
(BL 5.)den beginne , door d'aangenoome beschermers , ten uitersten bederve is gedreight geweest. Pe eerste was Francoys de Valoys ,
Hartogh van Anjou , broeder van Henrik de derde , Konink van
Vrankrijk , zijnde aangenoomen voor Hartogh van Brabandt , en
teffens opgedraagen 't bewindt van, den gantschen Staat , die ,
door 't opwellen zijner grootheidt , (als ziinde van een Koninklijke rank, en verlekkert op de smaak van een opperhoofdige
regeering) de vryheydt naa 't hert heeft gesteeken, ter oorzaake ,
zoo zommige meenen , hy zich vondt to nauw bepaalt in zijn
gezagh , en de voorrechten der landen zoo voordeeligh tot hun
gemeene best, dat hy niet to gemoedt zagh , dan alle versmaatheydt en kleenachting in zijn persoon , smeede by zich zelve
(naa 't overtreeden der opdracht zijner waardigheidt) dien verfoeijelijken aanslagh op Antwerpen , met inzicht om Brabant en
Vlaandren , die hem als Hartogh en Grave hadden gehuldt to
brengen erflijk aan de Fransche kroon , en de rest des bewindts
onder 't zelve gebiedt. Welk heylloos voorneemen , ten verderve
der landen , endighde met een rampzaaligen uytgang.
Naar hem, is de zelve gedrukt geweest door den Grave van
Licester,, die t'zijner aankomst ook bestondt de wettelijke regeering
(strijdigh teegens zijn bestelling) to verandren : verzettende in
verscheyde steeden de Magistraat , en daar in dringende andre
uitheemsche nation , zijn factie toegedaan , recht teegen der zelver
handtvesten en privilegien. Poch ziende dat zijn voorneemen
mede vruchteloos of zou loopen, door dien eenige getrouwe voor6,)standers der vryheydt , (toen in dienst van Staat zijnde , en
naderhandt door d'ondankbaarheydt van hun vaderlandt , de
uyterste bitterheydt hebben moeten bezuuren) laagen geleyt
wierden , om hem de voet dwars to zetten , verliet al heymelijk
de landen , laatende in de gemoedren des yolks de zelfde nadruk
van den voorgaanden.
Zy , °door 't prangen dozer neepen , is echter (naa dat zy tot
meermalen toe schipbreuk heeft geleeden) tot zoodanige hoog-
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heidt geklommen , dat Koninkrijken en machtige Vorstendommen
zich aanbieden om aan de snoeren van hunne bontgenootschap
te mogen werden gehecht.
Verschoont ons, mijn Heer, zoo wy in 't uytbreyden dezer
stoffe, U E. A. gedult te veel hebben gevergt , door 't stellen
van deze voorbeelden ; zy zijn van ons bygebraght , als een
inleyding, en toepassing op ons Treurspel , 't welk wy met alle
eerbiedigheydt U E. A. koomen aanbieden , gemerkt de twee
hooftpersonaadjen , die wy daar in ten tooneele voeren beoogen
een en 't zelfde wit ; den eene Burgermeester zijnde , en een
dappere beschermer der vryheydt , en voorrochten des yolks ; en
den andren, by onderhandeling gestelt, om 't gezagh des Prince
('t welk door d'achtbaarheydt van den gemelden Heer quam te
krimpen) door zijn macht wederom te herstellen. Waar uit
gevolgt is het beleydt van dien verfoeijelijken en afgrijslijken
moordt.
De besehrijving daar van , ons ter handt gestelt door den Heer
(B1. 7.)T. van Domseler , Regent der Schouburgh , en voornaam liefhebber der Poëzy , met verzoek van zijn E. dat wy onze gedaehten
daar over eons wilden laaten gaan , en zien of de lust ons
konde prikkelen , om (als zijnde een waarachtige geschiedenisse ,
en voorgevallen by onzen tip.) de zelve te schikken tot een
bequaam Tooneelspel : 't welk wy , ten dienst der Schouburg , en
uit liefde der konst , naar ons vermoogen ook hebben volbraght.
Doch alzoo de stof in zich zelf zoo veel veranderings niet begrijpt , of het konde in een deel gevoeglijk getrokken werden ,
hebben wy die met een tusschenspel verrijkt, 't welk zich door
de de4len heen slingert , en eindigt in 't vierde bedry. Wy
weeten , dat wy onze berispers (als zijnde U E. A. onze pennestrijdt ten deele bekent) nieuwe stof hebben gegeeven , om ons
over te haalen , ten opzichte der wanschikkinge daar in begaan ;
ten eersten om dat wy eon wijze van verkraghting invoeren ,
tussehen den vloekverwant Grandmondt, en de dochter van den
Graaf ; alleens of die geene , die zich laat inwikklen tot het uitvoeren van zoo vervloekt een sehelmstuk to goedt zoude zijn
om uit te werken zoo een euvle en eerlooze daadt ; ten andren,
dat wy in 't vijfde bedrijf, over de maaltijt voor 't uitvoeren
der moordt, (alzoo eenige stilzwijgentheit werdt vereist) beneffens
een muzijk , een dans hebben gevoegt , en andre tegenstellingen ,
die onze aanteekeniuge niet waardigh zijn. Niet , mijn Heer,
dat wy zoo verwaant zijn , dat wy ons geen bezaadigt oordeel
zouden onderwerpen , om onze begaane misslaagen te bekennen
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8.)geensins. Wy hadden ook wel gewildt , gelijk wy meenighmaals
hebben doen blijken , dat zy (die niet anders beezigh zijn als
met Fransche speelen over te zetten , en , van andre berijmde ,
naa te maaken) deze stof, die geen vertaaiing onderworpen is ,
by der handt hadden genoomen , om alzoo hunne weetenschap
en kennisse , die zy (zoo zy zelfs zeggen) in de konst hebben ,
te laaten blijken op dat wy , onze feylen ziende , die in toekomende mochten verbygaan, wy zouden ons niet schaamen ,
ziende dat wy overtuygt wierden , in 't minste van hun te leeren.
Maar zy te vast geankert aan al die laffigheden , en niet dervende van stoelen en banken afslaan , leggen nu toe , met alles
door een dichtkonstigh onderzoek te heekelen , en daar in te
verwerpen al teffens het goede en het quaade. Zoo heevigh is
de bitterheydt deezer partye , dat zy buyten hun niets versehoonen.
Mijn Heer , om U E. A. gedult dan niet te veel te rekken ,
zoo onderwerpen wy ons U E. A, beseheyden oordeel. Wy
hebben getracht , in de verdeeling van dit ons Treurspel , de
Tooneelen aan malkandren te hechten , en elk Bedrijf op zijn
plaats te doen afspeelen , en in de reedeneering , elk te doen
spreeken naa de karakter of hostelling daar voor by werdt
ingevoert : hebben wy hier in gezondigt , wy zijn niet alleen
bereydt , (zoo men ons die aanwiize) te bekennen , maar ook gewilligh , in toekomende , ons voor die te hoeden. Ontschuldight
ons dan , mijn Heer , dat wy het zelve in U E. A. bescherminge
geven , die (gelijk wy bekennen , geoefent zijt in de kennisse en
(B1. 9.)konst der Poezy) behoorde van een geleerder pen ontmoet te
werden; dock uwe heusheydt gelieve onze vrymoedigheIdt te
verschoonen , welke hoopt dat , zoo niet in 't geheel U E. A.
ten deele zal behaagen, 't welk bemerkende , zal my verplicht
houden van altoos te zijn ,
(B1.

Mijn Heer,
UE. A.
Amsteldarn , den 6 van
Grasmaandt , 1671.

alder-ootmoedighsten dienaar
T. ASSELYN.

AAN
NIL VOLENTIBUS A RDIJUIVI.

Gelijk 'er niet schandelijker is , voor die Beene die zich ten
strijdt begeeven , dan zijn vyanden kleen te achten , en zich der
overwinninge te verzeekeren , zoo is het zelve ook niet min gevaarlijk, 't zy om overrompeldt te werden , ofte , in plaatse van
de zeege niet dan rampen naa zich te sleepers. Deze Verwaantheidt heerscht in veele ; maar op uwen Parnassus , order U E.
Kunstgenootschap , zit zy geduurigh als spreekster boven aan ,
en werdt door deezen geest dat groote werk gedreeven. Zoo dat
eenige daar door niet alleen poeetizeren , maar ook beginnen te
profeteren ; gelijk ons is 'voorgekoomen in d' antwoort op het
Voor- en Naabericht , by d' Antigone gevoeght , als of het zelve
uyt ooze pen was voortgebraght. 't Welk , mijns oordeels , een
stoute onbedaghtzaamheyt is , iemandt aan te randen , daar men
geen genoeghzame verzeekering van heeft , alzoo 't wat anders
is een zaak ten deele toe te staan , of geheel daar van de maaker
te zijn doch wy laaten 't daar , en zullen slechts komen tot de
aanteekening, door U E. Kunstgenootschap daar op gedaan.
Wy werden dan doorgaans spottelijk ingevoerdt voor een
uytsteekent licht der Dichtkunst , een beschermer der Regenten ,
en andre voorname eertijtlen ; doch wy zijn daar veel minder
van ontzet , dan ons walght u te hooren roemen , van uwe
groote geleertheyt , en uytsteekende kennis in de kunst der Poky.
(B1.11.) In de vijfde verdeeling , van u antwoort op het Voor- en Naberight , schijnt ghy u zelfs dapper te kitlen , en ons t' overtuygen , als dat wy uwe werken zoo hoogh hebben geroemdt , en
dat een Treurspel by ons onderhanden zijnde , wy het hadden
geschikt , in zijn behoorlijke verdeelinge , de tooneelen in een
bedrijf aan een gehecht , en dat gy een goede zaak voor had ,
maar die met al te groote heevigheyt dreef: wij staan deze, ten
deele , als noch toe , de hevigheyt is het verschil , en zeggen , dat
ghy de Franse taal wel verstaat , en dat uw overgezette speelen ,
zoo ghy die , naar ouder gewoonte , de Schouwburgh quam aan
te bieden , niet zouden werden gewraakt ; maar die verandering
(B1.10.)
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van daar toe te willen zijn verzocht , is de grondt van al uwe
bitterheyt : indien 11W Kunstgenootschap waar opgerecht, gelijk
de zelve in Vrankrijk werdt geoefent , dat is , alle misslagen met
een bezadight oordeel aan te wijzen , de Schouwburgh de handt
to bieden , en de kunst te veeden ; wy zouden niet alleen , maar
veele met ons , tot u overkomen , daar wy nu , in tegendeel, door
al het lastren , schelden en raazen (dat niet , dan alle verwarringen en onordren in de kunst voortbrengt) van u afgeschrikt
werden.
En in de neegende verdeeling brengt ghy by , als dat snorrende
vaarzen , zoo weynigh zouden voegen in 't spookent Weeuwtje,
(daar den Berighter van had aangeteekent , niet groots in to
steeken) dan in do mondt van een Visscher,, en appelwijven van
Napels. Wy vertrouwen , indien zy wat lught hadden , van dien
gezeyden Visscher,, en Napelse appelwijven , zy zouden wat zouter,
en wat srnaaklijker op de tong zijn , daar zy nu , door hun laffigheydt , verwerpelijk zijn.
Voortgaande, zeght ghy, dat dien heer (zijnde den Berichter)
.12.)altijt roept om eygen vindinge indien uwe bottigheydt niet grooter
was , dan uwe geleertheyt , ghy zoudt in doze uwe thiende verdeelinge zoo groflijk niet zondigen. Wie zal niet oordeelen , dat
eon spel, uyt eygen vindinge voortgebraght , en zijnde in alle
zijn deelen wel geschikt en onberispelijk , den prijs niet zal behaalen tegens een wel overgezette , wy spreeken ten opzichte van
den maaker,, en den vertaalder,, ja schoon de zelve in 't berijmen
van veel misslaagen wierden gezuyvert ; to meer, , terwij1 de
gantsche Poezy in verdichtselen en vindinge bestaat , doch ghy
brengt hier by een trefilijke vergelijkinge; en zeght , dat het
viecrder kunst is een qualijk gesleldt Spel,
overzetten /6 verbeetren ,
als een geheel Spel van nieuws op le slaan , gelijk het meerder kunst
is, een nee! mislimmert , dat doorwaalert en ingerot is , met de
zelfde of weynigh nieuwe stolen tot een cierlijk , gemaklijk en sterk
huys le maaken, ale een ander heel van nieuws op le bouwen. Indien

ghy zelve niet to vast waart geankert aan het overzetten , (niet
dat wij de veftaalde speelen verwerpen ,) ghy zoudt moeten bekennen , dat het kunstiger is een geheel huys van de grondt op
to bouwen , het zelve in zijn afmeetinge to verdeelen , en alle
vertrekken , naa de behoorlijke ordre , uyt to -voeren ; dan een
out vervallen huys , dat alreede van outs zijn verdeelinge heeft,
door 't lappen to brengen tot die waardije, dat het genoeghzaam
weder kan werden gebruykt ; wy twijfelen niet , ofte een ieder
die ooze stelling aanmerkt, zal die voor goet keuren.
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Komende tot de N eertiende verdeeling. Hier zijt ghy ten hoogsten
verwondert , als dat den Berichter uwe tooneelstukjes uitkrijt
voor monstreuse gedaanten, de kunst meer hinderajk dan nut. Maar
(31.13.)flaar ik den zin kan vatten , is dat zijn meening niet, en terwijle
dan dat ghy verzoekt , om u opening daar van te doen , zoo
wil hy, mijns gevoelens , daar mede zeggen , en voorstellen , of
de Verwaantheyt , en eygen inbeelding niet is een monstreuse
gedaante ? als stellende u eygen zelfs zoo hoogh in top van
kennis, en u oordeel zoo veerdigh hebt , om eene , die maar by
geval van de kunst met ordre spreekt , of een reegel twee dry
op papier heeft gebracht , de gaaven van een goedt Poeet toeschrijft. En daar by zoo gereet zijt in 't uytdeelen van die karakter,
als Hopman Roemer is in 't begeeven van zijn kornels , kapiteyns
en luytenants ampten.
Ten tweeden , of de Vermeetenheyt niet is een monstreuse
gedaante? dat blijkt klaarlijk , wy behoeven ons maar te keeren
tot de Opdracht van uwe Orondates en Statira , aan den weleedlen
Heer Geraardt Bikker,, Heer van Swieten , etc. daar ghy wel
wist dat den Heer Blasius het zijne voor af aan dien zelfden
Heer lied opgedragen , en ghylieden , om te toonen dat ghy
zulke geleerde luyden waart , en beeter ervaaren in de Fransche
taal , dan dien gezeyden Heer -, komt naar hem , en offert het uwe ,
met inzicht , om dien weleedlen Heer door uw zwetzeryen , daar
het vol van steekt , om te zetten , en uw verheffing daar by te
vinden doch op wat een versmaadelijke en verachtelijke wijze
u die is te rugh gezonden , is u best bekeudt.
Ten werden , of de Nijdt niet is een monstreuse gedaante ?
terwij1 ghy , nicest alle , schier van spiit berst dat de Schouwburgh , (die noch de reformatie, maar zaeht 't most Duytsch zijn ;
de hervormde zuyvering niet heeft aangenomen) tegens al uw
woelen aangroeyt , in t vermeerderen van haar inkomsten ; niet
tegenstaande, daar niet als vodden , zoo gy zegt, werden vertoont.
(B1.14.)Dit, naar ik bespeu p , is den zin van den Berichter, 't geen hy
voor monstreuse gedaanten aldaar stelt , de -welke uyt uwe t' zamenkomste voorticoomen. Wy stellen dit dan iii uw eygen oordeel
of deze de kunst niet zijn meer hinderlijk dan nut ?
Wy zien voorders in de zeventiende verdeeling dat ghy ons
eenige toezegging schijnt te doen , om te koomen tot het Regentschap der Schouwburgh , en voeght daar noch by, daar hy zoo
long een .17:jdt near pi edoelcP Dat zulks onwaar is , en nooyt
by my is gedacht geweest , blijkt klaarlijk, veel min dat ik aan
iemandt zoude opening gedaan hebben , die het zelfde zoude hebben
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konnen bewerken. Maar dat een uwer voornaamste beschermers ,
doenmaals Regent zijnde , voor had, om twee, (zijnde als nu
medeleedcn van uwe Kunstgenootschap;) den eenen om de voet
dwars te zetten van die weerdigheyt niet te bereyken , en den
anderen met alle kracht daar in te dringen , om een plaats te
vervullen die leedigh stondt. Doch niet denkende , dat zijn val
zelfs zoo naby was , uyt den stoel met armen wierdt gebonst ; is
altoos zeeker en waar. En vertrouwe dat dien Heer van dien
onverwachten slagh noch eenighsins gevoeligh is.
Dit dan dus verre uyt genegentheyt t' uwaarts , wensche dat
ghy in heevigheydt af- en in verdraaghzaamheydt mooght toenemen , 't welk doende , zal ik altijdt blijven U Kunstgenootschap zeer toegeneegen
THOMAS ASSELYN.

PERSOONA ADJEN.
(B1. 6.)De Wraak.
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Marchant,
Nies,
Broer Peeter.
Nicolaas, Burger-hopman van Luyk.
Gevolgh van Soldaaten.
Gevolgh van Munnikken.

DE MOORDT TOT LUYK ,
DOOR

DEN GRAAF VAN WARFUSEE.

EERSTE BEDRYF

in 't Salet van de Graaf.
EERSTE TOONEEL.

Warfusee op zun ledekant. de Wraak van ondren op komende met
een brandende toorts in de vuyst , en gevoly van helsche geesten.

Van ond'ren , door een korst , van solpher en van koolen ,
En yselijk gevaar , van putten , donkre hoolen ,
Koom ik als afgezant , voor af in dit gewest.
Ik ben de Wraak , en volg het spoor der veege pest
Die 't al verwoest , en zaay mijn zaat in alien oorden.
Wie lust in schennis schept , ik groey in loflijk moorden ,
In branden , blaaken , en in and're afgrijslijkheen.
Vorst Pluto zondt my af door 't logge aartrijk heen ,
Om hier , ten dienst zijns Rijks , iet heylzaams uyt te werken.
Nu schudden voor mijn komst , paleyzen , toornen , kerken ,
En wat de rust bemindt dat neemt voor my de vlucht.
Wat zoo , nu schep ik ahm , en voel een ruymer lucht.
Mijn hofstoet , die ik al geschat had als verlooren ,
Die arrebeyden vast om opwaarts deur te booren
Tot mijnen dienst , dies zoo geen toeval hun belet ,
(Bl. 2.)Noch dat een uytgehoiden berg hun heeft verplet ,
Zoo moeten zy hier straks voor mijn gezicht verschijnen.
Wel op trouwanten , die met my de duystre mijnen ,
En woeste Tarter zijt vrymoedig door gegaan.
Wat mart gy noch ? ik sweer by 't licht der zon en maan
Daar gy voor gruwt , en by al d'onderaartsche gooden ,
(B1. 1.) De Wr.
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Dat ik (zoo gy mijn doen verricht als trouwe booden)
IT zal verheffen tot een hooger waardigheydt.
En dit staat schoon, ik heb den toegang al bereydt
En 't uur bestemdt, om daar mee rustig voort to vaaren
Verlaat dan voor een wijl al uw berookte altaaren
En stijft mijn arm , die dus tot wooden werdt geprest,
En handthaaft zoo met my ons algemeene best.
Maar zacht, ik hoor gedruys, en voel hun komst genaaken.
Het aardtrijk dreundt, de vloer die rijst , de wanden kraaken,
Ik zelve sweet van angst op 't naadren van dat spook.
Daar weld een swarte damp , gemengt met vlam en rook
Van ond'ren op; nu is het tijt mijn work to vord'ren,
Zy rijzen eon voor een, en stellen zich in ordre,
Elk hijgt naar adorn, door 't beswalken van dien gloedt ,
En zijn van slijm bemorst, van koolswart, stinkent roet,
Dat hun aan vel en been op reys is blijven hangen.
Gy geesten, die om laag met droeve lijkgeza-ngen
Beweent de dooden omgekomen door mijn handt.
Wy zijn hier in de zaal voor 's Graven ledikant,
Alwaar hy rust, treedt toe , maar zacht met traage schreeden,
Hou stant, hy offerdt my inwendig zijn gebeeden
Een kracht ontgaat my , die hem in zijn opzet stijft.
Zoo gy my hulpzaam zijt, in 't geene dat hy drijft ,
Wy zullen hellewaarts met dubble zeege keeren.
Hy heeft iet voor , waar door ons rijk staat to vermeeren.
Dat diendt gevordert , en dit hangt aan eene zaak.
Zijn wit is , om in schijn van een gereehte wraak ,
Hen die hem haatlijk zijn, ten grondt toe uyt to roeijen,
(BI. 3.)En niet alleen de stam, maar rankers ook to snoeijen,
Als zijnde onder een 't verderf van dozen Staat ,
En dit 's de vrucht, waar m.ee hy heeden swanger gaat.
Dies staat ons errenstlijk wel op zijn doen to letten ,
En zetten by al wat wy hebben by to zetten,
Op dat den aanslag hem niet qualijk en beslaat.
Dit 's dan mijn overleg, en veylig mijne raadt ,
Terwij1 wy zien, hoe elk hier toe zich schijnt to reppen,
Dat wy onzichtbaar ons hier in der ij1 herscheppen
En ellik stijven, eer de vreeze hun benart ,
Op dat een ieder in zijn opzet blijft gehart,
En r.-1 Annelijk zich draag in 't oeffnen van zijn plichten,
En niet en wa-nkele , noch aarzele , noch swichte,
Maar moedig treeden toe, tot een gewenst besluyt.
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Gy stemdt dit dan ? zeer wel , men voer het rustig uyt.
Nu sweer ik Acheron , noch 't woeste rift t' aanschouwen ,
Voor alles is volvoerdt , 't geen by ons is gebrouwen.
Wel aan gy geesten , dat 's u voor , elk volligt my.
Ontwaakt , mijn zoon , vaar voort ; de wraak is op uw zy.
Warf. Hou stant, wie daar? wel op mijn lijfwacht, hoftrouwanten
Schiet toe , en redt my hier, men heeft aan alle kanten
My vast omringt , bezet die schelmen, daar , hou daar ,
Zoo mannen , dat gaat wel , zoo komen wy 't gevaar
Te boven , dit 's de weg om hun gewelt te toomen.
Vaar voort , en Fiat dien hoop u handen niet ontkoomen.
Maar hoe! I zie niemant niet ; waar toe dees ydle reen ?
De deuren zijn wel dicht geslooten , ik alleen ;
En nochtans schijnt 'er iet voorby my heen te snorren.
Waar ik my keer of wend , een drom van helsche torren
Verzellen my, en schoon dat spook niet heylzaams werkt ,
Nochtans vindt ik my zelfs daar door gelijk versterkt ,
En 't het weleer zoo groots , voor min gevaar besweeken
Dat schijnt als met een toorts tot feller wraak ontsteeken.
Al 't geen my walglijk scheen , en haatelijk verwoedt ,
Dat 's heeden nu de stof, daar ik mee werdt gevoedt.
(B!. 4 )Dus heeft een zeltzaam spook my innerlijk bezeeten.
Geen wroeging knaagt my meer,, gewissen, en geweeten
Die geef ik van nu of den losse en vryen toom ,
steek , gelijk een schip in zee , voor windt en stroom.,
Houw alle zeylen blank; en wie my komt to vooren ,
Die is (al luyt het schelms) een vreeslijk lot beschooren.
Zoo vindt ik my gehardt , en gy mijn arm, vaar voort
In 't oeffnen van u plicht , en 't vord'ren van de moordt.
Dsar is geen wegh om weer tot hoogheyt to geraaken
Dan door Ruelles bloedt , zijn dood voor alle zaaken
Dient dan gevordert , en zoo voort in 't werk geleyt.
Den Heer Grandmondt , die my zijn hulp heeft toegezeyt ,
Op wien ik al mijn hoop gesteldt heb , en vertrouwe ,
Die heeft zich al een wi.j1 bedektlijk hier onthouwe
In deze stadt , daar by al heymlijk het bestel
Der aanslag brouwdt , en wacht alleen op mijn bevel ,
Om uyt to voeren 't geen wy hebben t'zaam beschreeven.
En ik , inwendig door een heeter wraak gedreeven
Dan ooyt voorheen , vindt nu de rechte tijt en stondt
Om aan to vangen , zoo ik my maar op Grandmondt
Verlaaten mach , die vaak to rugge schijnt to deynsen.
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Maar hier is breyn van doen , om naar de kunst te veynsen.
Ik weet hoe dat de min zijn boezem heeft doorgrieft,
En hy op Klarimeen , mijn dochter , is verlieft ;
Dies zal ik , om te meer hem op mijn zy te troonen,
Hem uyterlijk, in schijn, daar in mijn gunst betoonen:
Hoewel dat ik de zaak als by my zelven haat ,
Door d' ongelijkheydt zoo in bloedt, en stam en staat.
En hier in valt noch toe, 't geen ik tot voordeel reeken,
Dat zy hem noch mach zien , veel min mach hooren spreeken ,
En hoe ik sterker dring, hoe zy meer aarzelt ; want
Ik weet wat dat 'er schuyldt, een heimelijke brandt
Heeft hare boezem met een ander vuur ontsteeken;
1k weet hoe Morosin, door zijn verliefde streeken ,
Haar hert alree bezit , doch deze werdt van my
(B1. 5.)Met meerder recht versmaat, en schoon genoomen hy
Met hear , het zoo wel heeft beleyt , en ook besteeken ,
Zal ik noch echter zien dien toegang of te breeken,
Op dat zy afstant doet , van t' offren haare schoot
Aan een , zoo na in bloedt, dien ik vervolg ter doodt.
Dus zal ik my hier dwars en slings gaan teegen zetten ,
Om zoo, door scharpe reen, dien handel te beletten.
Doch eer ik daar toe koom , is 't noodig, zoo terstont
Dat ik mijn dienaar zendt , met brieven aan Grandmondt,
Waar uyt hy mach verstaan , wat ons staat te betrachten ,
En dat ik naar den noen hem zal in 't bosch verwachten
Hier achter aan de wal , om 't werk te vangen aan.
Mijn dienaar, hou.
TWEEDE TOONEEL.

Gobbert. Warfusee.
Gobb. Mijn Heer ?
Warf.
Gy zult zoo daadlijk gaan
Ter herberg van den heer Grandmondt, die gy beneeven
Mijn groetenisse, zult in eygen handen geeven
Dees brieven, ga te post , en spoed u daadlijk heen.
Doch eer dat gy noch gaat , zoo zegt aan Klarimeen ,
En aan Margriet, dat zy zoo straks alhier verschijnen
Voor my.
binnen.
Gobb.
Zeer wel , mijn Heer.
Nu zal ik my verpijnen,
Warf.
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En teffens mijn gemoed eons uyten , en daar by
Eons zien wat ik vermach , met ernst en veynzery
Te mengen onder eon , om zoo haar drift to toomen.
(B1. 6.)

DERDE TOONEEL.

Klarimeen. Maryriet. Warfusee.
Klar. Hoer vader ! ach! wat is 't , dat gy ons hier doet koomen
Dus in der yl to post ? wat is 'er gaans ? ik dacht
Gewisselijk , dat u eon toeval onverwacht
Getroffen hadt , ik staa als noch versteldt , mijn leeden
Die siddren noch van angst.
Warf.
Met veynzen to bekleeden
Een zaak daar van gy zelfs zijt overtuygt door blijk ,
Speelt gy de rol zoo wel , als eon van uws gelijk.
Gy zijt quansuys begaan , 6 afgerechte s preeken ,
Hoe anders is het hert , dan gy de mondt doet spreeken.
Ik haat u van nu af; en 't goon my daar toe drijft ,
Is dat ik zie , hoe gy noch in u opzet blijft
Verhardt , en van het padt van eer zijt afgedreeven
Met uwe tochten dus den lossen toom to geeven ,
Als eene die verhit , uyt dertelheyt van bloedt ,
Holt langs de weg , en schopt baldadig met de voet
De luyster achtbaarheydt , van zijne stam en looten ,
Tot quetsing van het bloedt waar uyt by is gesprooten ,
En zulk eon kroon , zoo vuyl , bezoedelt en besmet ,
Hebt gy uw huys , en my , nu mee op 't hooft gezet,
Dat nooyt en heeft gekreukt van smetten noch gebreeken ,
Maar staag in glory heeft en hoogheydt uytgesteeken
Tot dat , 6 schandtvlek , gy van uw beroemdt geslacht
Daar in, door uw bedrijf, eon smet hebt in gebracht.
Gelijk wy dan noch zien , hoe gy veraardt van zeeden ,
U zelven overgeeft tot alle dertelheeden :
En schoon m' op deeze wijs u daaglijks leydt aan boordt
Gy noch (lichtvaardige) vaardt echter daar in voordt.
En doze spijt en hoon , hob ik nu jaar en daagen
(B1. 7 .)Verkropt met hertenleet, en door gedurig knagen
My zelven als verteert doch 't zy gy hoordt of ziet
Gy lacht slechts in de vuyst, daar gy de rug my biedt.
Doch nu zoo heb ik voor , waar op u staat to letten ,
My tegens uw besluit , op 't allerscherpst to zetten.
Laat dan eons zien , of niet het vaderlijk gezagh,
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Waar aan gy zijt verplicht , zoo veel hier niet vermagh ,
Om uw (hertnekkige) stijfzinnigheydt te weeken.
En blonk in u een straal van deugdt als van gebreeken
Gy zoudt dat eeren daar gy 't nu de nek toe keert.
Hoe ik steets heb getracht , om u te zien vereert
Met een , die met uw bloedt en stam mogt evenaaren
Is zelven u bewust , dus doedt gy mijne haaren
Verouderen van zorg, terwij1 gy als verblindt
U eygen lusten volgt , mijn raadt slaat in de windt.
En ik gevoel vast , wij1 ik daaglijks suf, en quijne ,
De smeii van u, en gy hebt geen gevoel van mijne.
Doch ik heb voor aan u , staat gy niet willig af,
Te doen mijn laatste plicht , of wel mijn eerste straf.
Dies rand ik, zoo gy wildt mijn wraak en gramschap mijden ,
Dat gy aan Morosin den toegang af zult snijden ,
En daar by noch dat gy (wilt gy zijn wel beraan)
Hem nimmer spreeken zult , veel min te spraak hem staan.
Doch heerst in u een brandt van teerende quetsuuren ,
En gy niet machtig zijt u tochten te verduuren
Wel am , het raakt my ook , zoo volgt dan raadt en daadt.
Daar is den heer Grandmondt, van hooger stam. en staat
Dan die gy mindt , hoewel by d'uw niet te gelijken
Dees heeft al lang voorheen zijn liefden u doen blijken ,
Waar in by noch volherdt , en mijn bewill'ging heeft
Dien gy zoo smadelijk , zoo trots , zoo onbeleeft
Begroet , daar by niet tracht , dan door geduurig smeeken
Uw hert te winners , en als ik mijn grondt zal spreeken ,
Ik stem zijn oogmerk toe: aanvaardt dan zijne trouw,,
Of anders wacht van my dan, tot u naberouw ,
(B1. 8.)Dat u te keuren staat, dies wilt u wel beraaden ,
Dees aan te neemen, of zoo niet mijn ongenaaden.
Dit 's mijn besluyt. doet gy, naar u de lust vervoerdt.
Klar. Hoe gy my hebt gequetst , en innerlijk ontroerdt ,
Gevoel ik best , met my dus naar het hert te steeken.
Graf ik u stof, om ooyt dus teegens my te spreeken ?
En uyt te vaaren met zoo bittren euvie moedt ?
Gy rand my aan , als een die vol van gal en roet
Uytzinnig raadt , en voerdt niet dan vergalde reeden.
Zoo braakt gy teegens my , al uwe bitterheeden
Nu teffens uyt , die al met lastren zijn vervult,
En met die tytelen werdt ik van u gehuldt
En zulk een kroon ontfang ik heeded in uw tooren ,
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Niet die van peerlen (maar van neetelen en dooren
Te zamen is gehecht , waar mee gy (als verrukt
Van vaderlijke zorg) dit hooft nu mede drukt.
Gy scheld en lasterd my, (zelf om uw quaat te beelen)
Als of ik daaglijks my in kuffen en bordeelen
Veel weer liet zien, dan wel ter godtsdienst in de kerk.
En daar by noch, als maakten wy ons eenig werk,
Van door een geyle drift , staag buyten spoor te hollen
Alleens , als of mijn koets steets warrem was van pollen,
En dat ik door dit doen , en overvuyl beleydt ,
My zelven overgaf tot alle dertelheyt ,
Het welk den hemel weet , die met doordringende oogen
Het binnenste beziet, of 't waarheydt is , of loogen
Waar op ik my beroep , dat die, indien my raakt
My hier van overtuygdt , en voor u schaamroodt maakt.
Noyt is uyt mijn gemoedt de deugdt zoo ver geweeken ,
Dat daar d'onkuysheydt kon de minste vonk ontsteeken ,
Veel min door geyle zucht doen blaaken 't ingewandt.
Ik min dien Bidder, ja, maar met zoo kuysehen brandt
Als ooit een eedle ziel , in barning van die vlaagen ,
Ooit liefde heeft gezet , of minne heeft gedraagen;
En gy dan noch wijt my , als of ik tot u kruys
(BL 9.)Beswalkt had , door mijn doen , de glory van uw huys,
Dat eenmaal eens genoeg gesolt is heen en weder ,
En noch zoo wanklich staat, dat, stortte het ter needer,
Ten wonderde my niet , zoo zien wy het te moedt.
liw onbesprooke scam , en overaadlijk bloedt,
Dat in doorluchtigheyt zoo hoog was opgeklommen ,
Dat het de waardigheydt van andre Vorstendommen
Bereyken mogt , hebt gy , zelfs reukloos , onbedacht ,
Door uw bedrijf, dus naa geheel ten val gebracht.
Dat wy als ballingen , ten spot van ieders oogen ,
Gehuysvest werden hier , alleen uyt mededoogen.
Dus proeven wy dan mee , als spruyten uyt dien rank,
Het zelfde grondtsop van dien alsem-bittren drank ,
By u , tot ons bederf, en ondergang gebrouwen.
Zoo gy uw huys in standt , en eere hadt gehouwen ,
Wy mochten ongekreukt , van smetten en van blijk ,
Ons voegen by die geen , met ons in staat
Daar wy , in tegendeel , met zoo veel smaats omvangen ,
Nu achter moeten staan , en laaten 't hooft vast hangen :
En gy komt noch hier op, als raazende verwoed,
2
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En doet den laatsten storm, (helaas) op mijn gemoedt
Met my te dwingen , om te offerers mijn leeden
Aan een niet waardig onze schaduw naa te treeden.
Een vremdeling , by my gelijk de pest gehaat ,
Een vleyer van u doen , een raadtsman tot u quaadt.
1k heb , heer vader , dan alreede my beraade.
'k Verwerp hem , en neem aan hier voor uw ongenaade ,
Stelift dan u wraak te werk , geen straf is my te groot ;
En heb ik keur van straf, wel aan , ik kies de doodt ,
Op dat z' een eynde maak van alle ons bedrijven.
Warf. Gy derft , al wat gy denkt , ons in het aanzicht vrijven ,
Uw onbeschaamtheydt trotst mijn gramschap , en mijn spit.
En gy, doortrapte hoer, die hier van d' oorzaak zijt ,
En door uw kopplery , waar op gy zijt bedreeven ,
(131.10.)Aan deze zaak , den eersten toegang hebt gegeeven
'k Verzeeker u , dat ik , CO bron van al mijn kruys)
U zal naar dezen dag voort ruymen doen mijn huys.
Had ik u nooyt gekendt , wy kenden min gebreeken.
Margr. Waar in ? .. .
1k raad u zwijgt , 'k wil u niet hooren spreeken.
Warf.
Vertrekt zoo t' zamen voort , genoeg van deze zaak.
Ik zeg noch eens vertrek , eer ik u voeren maak ;
binnen.
En u eens wijs den weg , om mijn gezach to eeren.
Al wat ik zie , dat schijnt zich om en om to keeren ,
Wat zal ik ? 'k staa versteldt , ik sidder , en ik beef,
't Zal best zijn , dat ik my noch wat te rust begeef.
TWEEDE BEDRIJF

in 't Bosch.
EERSTE TOONEEL.

Warfusee. Grandmondt.
Warf. Dat moot 'or zoo mee deur, Grandmondt, 't beleydt der zaake
U toevertrouwt , vereyst dat wy ons vaardig maaken ,
Om 't stuk , voor lang beraamt , te vatten by der handt.
Zoo deezen dagh , heeft my den Keurprins Ferdinandt
Verwittigt , om daar meed' op 't spoedigst voort te vaaren ,
Om 't erfrecht , teegen dees halstarr'ge Luykenaaren ,
Te brengen wederom , door uw en mijn beleydt ,
Aan 't Vorstelijk gezach van zijn Doorluchtigheydt ;
Dies zoo gy zijt gezindt , noch voet by 't stuk te houwen ,
Om uyt te voeren 't geen dat by ons is gebrouwen ,
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Zoo wert'er niet vereyst dan slechts maar tijt gesteldt.
Een aanslag vol gevaar is steets met vrees verzeldt.
(Bisi 1.)Dies houdt ik niet van Tang te sloffen of te sleepen.
Den Graaf by zich zelve eenige brieven doorleezende.

1k voel my zelf geprangt met doodelijke neepen ,
Nu lacht my dan weer toe , beloninge van staat.
Dan gruw ik weeder van zoo vuyl vervloekten daadt.
Hoe , zal ik iemandt die met werken , noch met woorden ,
My ooit beleedigt heeft , zoo ysslijk doen vermoorden ?
Een man , noch onbewust van eenig quaadt noch erg.
Ay my , wat zal ik doen ? het haar rijst my te berg ,
En voel, terwijl ik vast staa sidderen, en beeven ,
My zelfs , voor windt en stroom , ten afgrondt ingedreeven.
Min Heer,, terwij1 ik schrik en gruw van dit beleydt ,
En zelfs 't gemoedt my knaagdt , 'werdt u mijn hulp ontzeyt.
Hoe, in een vryen staat, daar 's yolks beschreeve wetten
Gehandthaaft werden , die tot morslen te verpletten ?
Te roeijen uyt , die d' eer en 't recht der staat bewaardt
En als een Brutus by een ieder is vermaardt ?
Voor wien 't gemeen zich steldt te leeven en te sterve ?
O neen, ik leen geen handt den vroomen ten bederve,
Maar is 'er schijn van doen, of 't alderminste blijk
Dat hy zich heymelijk , aan Vont , of Koninkrijk
Verbonden heeft , of tracht door vuyl vervloekte laagen ,
Dit wettig erfrecht aan uytheemsen op te draagen ,
Of houdt met anderen bedektelijk verstandt ,
Tot naadeel van den Staat , of van zijn vaderlandt
1k zal alleen niet zulk een heyloos stuk verfoeijen
Maar toestaan , hem met al zijn aanhang uyt te roeijen.
Doch nu , in tegendeel , en blijkt niet als zijn trouw.
Warf. Dat is gezeyt , maar zoo men dit bewijzen zouw ,
Zegt my , Grandmondt , wat blijk zou dock te voorschijn komen ,
Als slechts een straatgerucht , van 't yolk dat ingenoomen
Tot die , wiens lof het staag geduerig roemdt en krijt ,
(B1.12.)En vaak verheffen die waar door 't landt schipbreuk lijdt
En and'ren in hun eer , en achtbaarheydt te schennen ,
Wiens doen , den Staat voor goedt , oprecht en trouw erkennen ?
Een schoon bewijs , niet waar ? gegrondtvest op de zucht
Des Minden yolks 't is waar , hy is alom berucht
By elk , als waar hy vry van veele staat-gebreeken
Maar hoe , dien schelm is loos , 't zijn Machjavelse streeken.
Grandm.
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Hy weet , wanneer een staat inwendig smeuldt en Brandt ,
Hoe nodig 't is het yolk to hebben op zijn handt.
Dus blijkt zijn trouw, een trouw die wy ten afgrondt vloeken ,
En met die grijns , weet hy een ieder zoo te doeken ,
Dat elk (zoo verr' is 't al , gaat vry van hooft tot hooft)
Toestemt het geen hy drijft , en wat hy zeyt , gelooft.
Doch dat 's gedaan, men zal daar nu een schot voor schieten ,
Den hemel zelfs , die dit schijnt eyndlijk te verdrieten ,
Heeft my nu opgewekt , om mannelijk vol moedt
Dit quaat te stuyten. gy moogt aarzlen , keurt gy 't goedt
En houdt u vry verzet door praatjes , beuzelingen ,
Een die zijn wettig Heer tracht uyt de vuyst to wringen
Den erffelijken toom , en geeven hem de schop ,
En draagen 't Vorstlijk erf uytheemse Princen op ,
En door geweldt en macht van buytenlantse troepen,
Den Fransche Konink tot bescherm-heer in to roepen ,
Tot nadeel van zijn Prins , en wettelijk gebiedt ,
Is dat geen schelm ? ik ken to recht een schelm dan niet.
Zoo rondt gaa ik , en noeh tot meerder blielk en teeken ,
Daar,, leest dees brieven, zelfs de lettren zullen 't spreeken.
Ziet zelver dan, hoe hy aan al dit heyloos quaadt
Niet wert met schijn beticht , maar hooft is van 't verraat.
Doorleestze vry, jaa zelfs tot d' alderminste reegel.
Grandm. Is dit zijn eygen handt , en onvervalst zijn zeegel ?
En waar , 't geen ik hier zie , verstaa , en werdt gemeldt ?
(B1.13.)Zoo is 't een schelms verraadt , nu staa ik weer versteldt.
Is dit niet blijks genoeg ? o neen , schoon dat mijn oogen
Pit zien , en weer herzien , noch kan men zijn bedroogen.
Hoe zijn dees brieven , heer , gekomen u ter handt ?
Warf. Den Keur-Prins selfs heeft my die door een Afgezant
Bedektelijk ter sluyk , en sal ter handt doen komen.
Grandm. Maar heeft men boven dien ook enigsins vernoomen ,
Dat iet vervaardigt wierdt, tot dit vervloekt beleydt ?
Of middelen beraamdt , om zijn Doorluchtigheyt,
Op deze wijs, alhier de voet dus dwars to zetten ?
Warf. 0 ja , en 't zal geschien , zoo wy 't hun niet beletten.
En dit staat heeden nu zoo juyst in zijn geboort.
Den Fransen Afezant werdt dagelijks gehoort.
Men raatspleegt vast met hem , en 't is alree beslooten
Om Vrankrijk , als wel 't naast , voor andre Bontgenooten
Te neemen aan , tot hun Bescherm-heer , lang belooft ,
En van dit hels beraadt , is la Ruelle 't hooft
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Die vast volhardt met elk tot scheuring op te wekken ,
En niet dan Franschen tracht in dienst der stadt te trekken ,
Waar door by zich verheft , en werdt zich zelven op
Tot hooft des yolks , is sterk, geeft andere de schop ,
En houdt , door vuyle zucht, en drift tot heyloos muyten
't Onwettig krijgsvolk in , zijn wettig Heer daar buyten.
Is dit noch niet genoeg? heeft dit bewijs geen kracht ?
Zelfs brieven van zijn handt ?
Grandm.
Hy werd by my verdacht.
Het schelmstuk leydt te klaar. mijn aadren zijn aan 't zieden.
En ik vindt my verplicht den Graaf de handt te bieden.
0 ja , en dat zoo voort , al lang genoeg gemart.
Warf. Wat zegt gy nu Grandmondt ?
(81.14.) Grandm,
Dat ik my vindt gehardt,
En overtuygt door blijk , van 't geen my komt te vooren.
Dies zweer ik andermaal , gelijk ik heb geswooren ,
Als onverzetteliik , te blijven by 't besluyt ,
Om neffens u het stuk op 't wreetst' te voeren uyt.
War/. Zoo rest 'er niet , dan slechts maar midd'len te beraamen.
Grandm. Zoo doet het , breng maar by , en ruk vry al te zamen
't Geen dienen mach tot nut , en vordring van 't beleydt.
War/. Wat zoo , dat stijft mijn arm met nieuwe dapperheydt.
En mijn gemoedt , wel eer afschuwlijk te betrachten
Dit heylzaam werk , vindt zich versterkt met nieuwe krachten ,
En pordt my aan , om zoo te vordren deze zaak.
Een eedelmoedig hert , vermag gerechte wraak
(Indien 't den Staat vereyst) tot heyl des yolks , te pleegen.
En stadt dit vast ? wel aan , wy doen 't van 's Princen weegen ,
Die in zijn achtbaarheyt , en tijt'len werdt verkort.
En zoo dit uyt zijn naam, door ons gehandthaaft wordt
Wat is 'er dan , 't geen ons gewisse kan doen wroegen ?
Grandm. Gants niet , ik ben bereydt in alles my te voegen.
Wat raat , om dit gespuys te krijgen in bet net ?
War!. Op morgen heb ik doen bereyden een banquet ;
Daar op genoodigt zijn de hoofden al te gaader.
Den Abt Mouzon , Zaysans , beneffens den verrader
Ruelle , met Nies , Marchandt , en meer van pracht ,
En om by geen van alle op 't minst te zijn verdacht ,
Zal ik , op morgen vroeg my zelven noch verkloeken ,
Met ieder hooft voor hooft , op 't vrindlijkst te verzoeken ;
En elk betoonen , dat lees dagh tot vreugdt bereydt ,
( 131.15.)Niet zijn dan teekenen van mijn oprechtigheyt.
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En met een zelfd' gelaat , zal ik , vermomt van weezen ,
Den Burgemeester zien op 't minlijkst te beleezen ,
Die , schoon by 't my voorheen ontleyt heeft meenighfout ,
Op 't minst geen quaat en denkt , veel min iet quaats vertrout.
Voorts heb ik, waar op gy u veylig moogt verlaaten,
Omtrent de tsestig wel geoeffende soldaaten
By een , of, naar ik gis , wel ruym zoo veel in tal.
Dees zult gy langs de Maas , ter zijde by de wal ,
Naar 't ondergaan der maan , bedektelijk doen koomen
Van acht'ren in mijn hof, omtrent de lindeboomen ,
En 't oudt vervalle slot , al waar ik u te nacht ,
Als alles is in stilte , en naar bezette wacht
Met toortslicht in de vuyst , by een zal komen vinden.
Tragt gy, hun onderwij1 by eeden te verbinden ,
Om uyt te voeren zoo een mannelijke daadt.
Steldi voor , beloningen van ampten , eer en staat ,
Voor die volhardt in doen ten eynden ons bedrijven.
Belooft al wat gy denkt , om ieders hart te stijvtn ,
En aan te moedigen , tot wakkerheydt en moedt.
Laat niet, 't geen werdt vereyst , wat vordren kan, dat doet.
De zugt tot staat maakt sterk , en geeft een ieder spooren.
Wie om beloning strijdt , wil naa beloften hooren.
Doet alles vorder 't geen gy dienstig vindt gerahn.
'k Verlaat my op u trouw
Grandm.
Laat alles op my staan.
't Beleydt gevalt my wel , ik zal mijn pligt betrachten.
Warf. En naar het is verricht , hebt gy van my te wachten
't Green u is aan mijn handt op trouwe toegezeyt ,
Mijn dochter Klarimeen , schoon zy met trotzigheydt
Uw komst bejeegent , en te rug kaatst uwe reeden.
1k heb aan Morosin den toegang afgesneeden ,
En scherp belast , van hem niet meer te spraak te staan.
(B1.16.)Dus kond gij , zoo gy 't vindt tot uwen dienst geraAin ,
Haar, noch voor af, een wiejl met smeeken onderhoude'
Grandm. Heb dank Heer voor de gunst , betoont aan uw vertroude.
1k hoop mijn heyl hier door te werken.
Warf.
Zacht mijn Heer ,
My dunkt wy zijn bespiet , ziet gy daar niet van veer
Twee komen op ons af, en na dat ik kan gissen
En ramen uyt de. standt , en van gelijkenissen ,
Zoo is het Morosin, verzelschapt met Margriet.
Mijn bloedt werdt weer ontroert , 6 pest , 6 huysverdriet
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Die my zoo haatlijk is , als zelfs de dood het leven.
't Zal tijt zijn , dat wy ons zoo straks van hier begeven.
Vaar wel.
Vaar wel , mijn Heer, vertrouwt my het beleydt.
Grandm.
1k wagt u dan ter plaatse en 't uur als 't is gezeydt.
binnen.
Morosin. Margriet.
Mor. Zeg my , Margriet , ga rondt , hoe heeft zy zich gedragen
Naar mijn vertrek ?
Mijn Heer , geen oogen ooyt en zaagen
Marg.
Stantvaster ziel, gehart in zoo veel tegenspoet.
Zy (schoon de zuster raast , en op het felste woedt ,
En trouweloos haar zoekt met valsheydt te betichten)
Houdt echter standt, en weet van aarzelen noch swichten ,
Maar blijft volstandig in 't verduuren van die smaadt.
De wrede vader zelf, vol bitterheydt , en haat,
Gelijk een haagelbuy de bloesem in de lente
Neerslaat , zoo gaat hy haar met felle dreygemente'
Te keer, dien zy gestaag ook teffens wederleyt.
(B1.17.)Wat zeg ik dreygen ? peen , maar met handdadigheyt
Begroet hy haar , om zoo haar opzet te beletten ;
Toch al vergeefs, zy laat in 't minste zich verzetten ,
Maar houdt geduurig standt , gelijk een rots in zee ,
Wat spijt haar werdt gedaan , wat pijn , wat hartewee
Haar drukt , zy schijnt het al gewillig te verduuren ,
En dees zoo pijnelijke en diepe hartquetsuuren
Lijdt zy om een, om een lijdt zy die smaat en smart;
En dat is Morosin , die ley€ 'er in het hart.
Gy zijt het, Heer,, dien zy voor and're heeft gekooren ;
En of Grandmondt haar smeekt, zy mach hem zien noch hooren ,
Schoon dat hy zich op staat, en 's Vaders guest verlaat:
Hy heeft wel 's Vaders gunst , maar niet aan haar als haat,
En onverzoenbre wraak ten eynde te verwachten.
Mor. Zoo ik u lijden met mijn lijden kon verzachten ,
En u kon redden uyt dees barning van de noodt ,
Geen druk was my te swaar, geen lijden my te groot ,
Stantvaste Klarimeen. Ja schoon dat alle plaagen
Zich kantten tegens my , ik zouze willig draagen ,
Zoo 't u maar strekken mogt tot veyligheydt en rust.
Maar peen , de nijdt , te zeer op hertevlees belust ,
En noch niet zat van woen , die zou gewis zich belgen ,
En eer er balg vol bloet tot barstens toe verswelgen
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Eer zy zou afstant doen , en geven zoo veel bot
Dat maar een luchje quam om u rampzalig lot,
En 't mijne neffens uw, een weynig te verzachten;
Dies is 't vergeefs gehoopt , vergeefs zijn al mijn klachten :
Al 't geen ons drukt strekt haar tot weliust en vermaak ,
Dus steekt zy 't hooft nu op , dus werdt zy van de wraak
Gestijft , om noch op ons met feller kracht te woeden.
0 hemel ! sterkt my doch in zoo veel tegenspoeden ,
Dat ik verduuren mach dees ingekropte smaat.
En gy , 6 zuyvre zon ! die als den daageraadt
Mijn ziel begroet , en dus in d' uchtend van u jaaren ,
(31.18.)Gelijk een rots in zee , gegeesselt van de baren ,
Vast storm op storm verduurt; uw lijden en uw smert ,
't Geen gy lijd in de ziel, ljd ik ook in mijn hert.
Ach , ach ! wat zal 't noch zijn? waar wil dit endlijk heene !
1k zie mijn dood te moedt , mijn hoop die is verdweenen.
Ach hemel ! staa my toe dees beede eer ik noch sterf,
Dat ik (om wien ik ly) noch eens mach zien , verwerf
1k deeze gunst , 't zal my verzachte noch mijn wonde.
Marg. Geen beter uur als nu , mijn Heer ik ben gezonden
Om uyt te zien in 't bosch , of iemandt ook , of gy
Hier waaren mogt ontrent , en op 't bericht van my
Dat ik 't hier veylig vondt , en niemandt heb vernoomen ,
Zoo is 't bestemdt dat zy zoo daadlijk hier zal komen.
Mor. Aileen?
Marg.
0 neen mijn Heer,, verzelschapt met Grandmondt.
Mor. Zwijg , zwijg Margriet, ay zwijg, of zegt dien wreeden hondt ,
Wiens hels vergift men ziet als uyt zijn oogen blaaken.
Maryr. De Vader draagt hem zeer,, en hebben groote zaaken
Te zarnen voor,, daar is noch dagh noch nacht geen rust :
Doch wat er schuyldt , of niet , dat is my onbewust.
Hy is zoo daadelijk uyt 's Graven naam bescheyde ,
Om haar , op zijn verzoek , wat boswaard in te leyden
Op hoop of d' eenzaamheyd , en 't smeeken van zijn mond ,
Kon vord'ren zoo veel heyls , en zetten zulk een grondt ,
Dat zy , ofschoon z' hem haat , noch endlijk mogt behaagen.
Maar ken ik haar te recht , hy leyt vergeefsche Jaagen :
Zy schouwt hem als de pest, en zoo z' hem hoord of ziet,
Zy schijnt een stervend
, dat smelt in zijn verdriet.
En om haar naar uw wens , en veylig te beschouwen ,
(B1.19.)Is 't nodig u ter sluyk hier ergens wat t' onthouwen ,
't Zy in het maste Bosch , of schaduw van 't laurier,
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Of achter dien bemorste en oude popelier
Rontsom met ruygt begroeydt , van waar gy (dus versteeken)
Haar hooren zult en zien. , bey wat zy doen en spreeken :
En zoo 't geval u diend , dat hy zich haast vertrekt,
En gy geraaden vindt dat gy u zelfs ontdekt ,
'k Verzeeker u, gy zult haar zoo gemoedigt vinden ,
En zoo gehardt , dat wat gy t' zaam zult onderwinden ,
Zy u zal hulpzaam zijn , hier op verlaat u .vry,,
En houdt u zoo lang schuyl ; 't zal tijdt zijn dat ik my ,
Om niet te zijn verdacht van enig quaat vermoede ,
Zoo in der yl te post , my weer gaa derwaarts spoede ,
Om door een looze trek te maaken hun bekendt ,
Dat ik 't hier veilig vondt en niemand zag omtrent,
binnen.
Mor. Naar dat ik endlijk scheen gegrondtvest in mijn hoopen
En schier ten einde was ter loopbaan ingeloopen ,
Waar by ik zag het lot alreede my bereydt ,
En dat my wierdt den prijs van and're toegezeyt ,
Zoo komt een donderbuy gereezen uyt den Noorden ,
En rukt al teffens t' zaam , uyt alle vier der oorden ,
Stormwinden , blixemen ; en velt my , zoo ik zach
Mijn hoop gebooren , noch voor 't eincle,n met een slagh.
Ay my rampzaalige ! hoe dus ter neer geslaagen ?
Te leeven zonder hoop en t' eindigen mijn daagen
In naare klachten , steets met hartewee verzelt ?
0 ja , ten zy ik weer werdt in mijn hoop herstelt.
Maar ach , hersteldt ? ô neon ! ik zie mijn doodt eer nader ;
Dc wreetheydt van een onverzettelijken Vader,,
En zusters minnenijt , met bitterheydt gevoedt ,
Is d' oorzaak 't geen my druid, en dat haar lijden doe.
Wie wijt ik dit ? mijn lief, ô neen ! het zijn mijn oogen ;
Zoo ik bedroogen ben , ik ben van haar bedroogen.
Maar hoe ? bedroogen ? neen geensins , noch ook verleyt.
(Bi.20.)Maar eerder als verrukt door die behaaglijkheydt ,
En 't schoon 't geen in my wrocht zo aangenamen weelde ,
Dat ik , terwij1 de min in my die wellust teelde ,
My zelven zach vermandt door een verborgen vuur,,
Gevoedt door 't leevend zaat der teelendo natuur,,
Waar door ik machteloos , van dit te wederstreeven ,
Bestondt my zelven als vrywillig t' overgeeven.
0 hemel ! sterkt my dan en zet my krachten by ,
Dat ik mijn wit bereyk , of niet , geduldig ly.
Helaas ! waar berg ik my ? ik ben als opgenoomen.
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Maar zacht , ik hoor gerucht 't geen herwaarts schijnt te koomen ,
O ja, en 't nadert vast ik zie iet in 't verschiet ,

't Zal Klarimeene zijn naar 't zeggen van Margriet.
Best dat ik my verschuyl hier achter deeze blaaden.
DERDE TOONEEL.

Ilforosin. erandmondt. Klarimeen.
Grandm. Hoe lange , Klarimeen , zult gy dan noch versmaaden,
Met t' elkens af te slaan , mijn smeeken en gebeen ?
Klar. Zoo lang als gy volhardt mijn schaduw na te treen.
Grandm. Mijn heyl bestaat , indien gy wildt mijn smert geneezen.
Klar. En mijn verderf, helms ! liet ik my dus beleezen.
Grandm. Is dan mijn lijden en mijn sterven u vermaak ?
Klar. Zoo dit den hemel wou , my luste zulken wraak.
Grandm. Wat moogt gy doch geveynst uw min voor my verbergen?
Klar. Voor u , ik berst van spijt , dus mijn geduld te tergen.
(Bl. 21.) Grandm. Ay zegt , hoe lang zal ik noch zijn van u versmaat ?
Klar. Zoo lang tot dat gy my gelijk als ik u haat.
Grandm. Kom naderd my, Mevrouw, en wilt mijn smeeken hooren.
.Klar. Sta af Grandmondt , sta af, my dus te ringelooren.
Grandm. Mijn hert dat is als vuur, dat door zijn vlamme leeft.
Klar. En 't mijne is als ys , dat geen gevoelen heeft.
Grandm. Is alles dan vergeefs , mijn smeeken en gebeeden ?
Klar. Gy kond die, zoo gy wildt, aan andre best besteeden.
Grandm. Mijn brandt die stijgt te hoog, zy diect te zijn gekoeldt.
Klar. Zoo zoekt 'er een , die mee een zelfde hette voeldt.
Grandm. Mevrouw , ik dacht in u dien eygen gloet to vinden.
Mor. Dat u de donder slaa, hoe zal ik my verbinden ?
Klar. Sta af, gy legt vergeefs uw laagen my aan boordt.
Grandm. Gy zijt aan my verplicht, uyt kracht van 's vaders woordt.
Klar. Gehoorzaamheydt past my , maar niet in alle dingen :
Grandm. Wie zich onwillig toondt , 't is billik die to dwingen.
Klar. 'k Heb nimmer ooyt my dwars in 's vaders wil gesteldt.
Mor. Wat lijdt die kuysche ziel al laagen en geweldt.
(B1. 22) Grandm. Zoo hebt g' u billik dan naa 's vaders wil to voegen.
Klar. 't Gemoedt is vry,, en dat vereyst ook zijn genoegen.
Grandm. De wil des vaaders blijft in alles onbepaaldt,
Klar. Dat 's mis , en wie dit drijft , die zeg ik , dat by dwaaldt.
Grandm. Natuur heeft ieder dit als in de ziel geschreeven.
Klar. Natuur die heeft aan elk een vrye keur gegeeven.
Grandm. Ia zoo, beklee hier mee uw wederspannigheydt.
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Klar. En gy uw laagen , dus bedrieglijk aangeleydt.
Grandm. Zacht , hooger niet , Mevrouw gij doet mijn gramschap

steygren.
Nu zal ik , doet gy vry u best om my te weygren.
Al lang genoeg gesart , voort, voort.
Klar.
Ay my, ay my,
Is hier geen huip ontrent, ach heemel ! staa my by,
Erbarm u doch.
Grandm.
Vergeefs, hier is geen hulp van noode ,
Morosin lost zijn pistool, Grandmondt vlucht.
Mor. Waar is dien schelm ? hou standt, waar is hy daar gevloode?
Trouwlooze , die 't geluk van mijne eer benijdt.
Klar. Ach Morosin ! wat 's dit? weet gy wel waar gy zijt ?
Hier is mijns vaders Hof, hoe hebt gy 't derven waagen ?
Mor. 'k Heb alles aangehoordt, en zijn vervloekte laagen
(B1. 23. )Bespiedt , fy dat het loot (daar 'k zoo naar heb gehaakt)
Niet heeft het hert van dien vervloekten schelm geraakt.
Doch 't is gemist , en hy voor dees tijt buyten vreezen.
Klan Maar ad' ! van hoe veel ramps zal ik noch oorzaak weezen ?
Mor. Bedaar mijn lief, ik heb niet dan mijn plieht voldaan.
Klar. Hervat het eens op my , 'k zal u ten doelwit staan.
Geen blijder doodt , mijn lief, dan van u handt te sterven.
Mor. Eer zal dit gladde staal het heyloos hert doorkerven ,
En wroeten in de borst van dien tyran eer ik
Dien gruwel zal bestaan , ay laat een oogenblik
De quelling uwes geest , doch voor een wijl , wat vaaren.
Klar. Nu ik u zie , schijn ik een weynig te bedaren.
Maar ach ! waar keer ik my ? die ben van elk veracht ?
Den dagh is my te veel , en lieflijk my de nacht ;
Haar naare duysterheydt is mijn gemoedt als eygen.
Nu staat my weer op nieuw een zwaare storm te dreygen.
Schoon ik in dit geval , door dees vervloekte daadt ,
Geleeden heb een meer dan ooyt gehoorde smaat.
Hy zal (als afgerecht om vader te bedriegen)
Noch zijn voor my gelooft , en ik zal 't moeten liegen.
Zoo wel staat hy ten Hoof, en wat 'er omme gaat
't Is alles hem bewust , men volgt niet dan zijn raadt.
Zy brouwen iet te zaam , en naar ik kan bemerken ,
Zoo is 't gevaarlijk , 't geen zy meenen uyt te werken.
Mijn hart getuygt niet goets , ach viel het anders uyt.
Mor. Bedaar mijn lief, 't is licht zoo quaadt niet als men 't duydt.
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Een middel is 'er,, om van alles u te vrijden.
Klar. Wat middel doch ? daar ik geen eyndt zie aan mijn lijden .
(B1.24.) Mor. Jet , 't geen ik by my zelf zoo aanstonts heb beraamt.
Klar. 1k ben voor u , zoo ver als d' eerbaarheydt betaamt.
Mor. Dat 's dit , 't geen in der yl wel dienden aangedreeven.
Klar. Wat doch ?
Mor.
U zoo tersto-nt , en daadlijk te begeeven
Uyt 's vaders Hof ,
Klar.
Helaas !
Mor.
Om zoo , van dozen dagh ,
T' ontgaan zijn gramschap , of wel Licht een zwaarder siagh.
Klan Uyt 's vaders Hof ? maar ach ! ik zou , naar ik 't bereeken ,
Hier door een feller vuur van wraak in hem ontsteeken.
Hy is mijn vader.
Maar ontaardt.
Mor.
Klan
Wat gnat my an ?
Mor. Hy 'blijft uw vader , gy verlaat slechts een tyran ,
Ontbloot van alle zucht , zelfs tot zijn eygen leeden ,
Dien by voorheen geparst , nu tracht op 't hert to treeden.
Te heerschen over hun , te schoppen met de voet ,
En dwingen met geweldt de vryheydt van 't gemoedt.
Dat 's eer een slaverny , dan vaderlijk betrachten.
Klar. Wel aan , ik voel my zelfs gestijft met nieuwe krachten.
Mijn lief, 't gevaldt my wel , 't beleydt is goedt , maar hoe
Dus in der yl te post te spoedigen. , men doe
(Gelijk als werdt vereyst in zulk beleydt van zaaken)
(B1. 25.)Eerst in der yl al 't geen ons nut is , vaardig maaken.
Dit hoeft maar weynig tijts.
Mor.
Gy hebt dit wel bedacht.
Best dan mijn lief, dat ik , ontrent ter middernacht ,
Als ieder is to rust , in stilte my laat vinden
Hier achter uw salet , bezet met hooge linden.
Gy , op het toortslicht , of op 't alderminst geluyt ,
Zoo stook zomtijts maar eons u hooft ten venster uyt.
1k zal dan , om ons doen met ordre to beslechten ,
Tot onzer beyden dienst , een ladder op doen rechten ,
Op dat gy zeekerlijk (steldt alle vrees ter zy)
Moogt veylig komen af, en voegen u by my.
En doen dan voorts , het geen ons beyde zal genoegen.
Klar. Zeer wel , ik zal my dan naar deezen voorslag voegen.
Vaar wel, mijn lief, vaar wel, voltrok dan uw beleydt.
Mor. Verwacht my dan, mijn lief, op 't uur als 't is gezeyt. biunen.
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DERDE BEDRIJF

in 't Bosch.
EERSTE TOONEEL.
Grandmondt. Rey van Soldaaten.
Grandm. Gy die den orelog gevolgt hebt jaar op jaar ,
En meenigmaal u zelfs , in 't uyterste gevaar
Gesteldt hebt , en daar by , gelijk wy 't zeggen moogen ,
Uw vyandt onvertzaagt gezien hebt onder d' oogen;
En voorts van tijt tot tijt , vervolgens plicht en eedt ,
Uw trouw geheel ten dienst aan 't vaderlandt besteedt.
Wat hebt gy doch , voor al dees tochten te bezuuren?
Dan slechts een ydle beurs , en 't lichaam vol quetsuuren.
(B1. 2s.)Waar van gy hooft voor hooft , de teekenen noch draagt.
Een die, ten dienst des y olks, het lijf en leeven waagt ,
En zich gedienstig toont voor d' algemeene zaaken :
't Is billik dat hy tracht tot hoogheydt te geraaken.
Dit is het wit van elk , een wakkere soldaat ,
Verhoopt van dagh, tot dagh, op vordering van staat.
Fortuyn steldt ieder voor haar gaven in 't bezonder.
Maar wie lafhartig is , die blijft 'er eeuwig onder,
En valdt niet dan op 't laatst een smaad'lijk lot te beurt.
Ik heb, 6 helden , u voor andren uytgekeurt,
Niet om des vyants macht , noch vesting te beroeren ,
Maar om dit heylzaam werk manhaftig uyt te voeren.
't Green u alreede zelfs ten deelen is bewust.
Ons doers strekt niet dan slechts om d' algemeene rust
Te vorderen, en 't quaat in zijne loop te stuyten.
Wy zien vast , hoe men door uytheemse macht van buyten
Ons t' onderdrukken tracht , en 't yolk en heerschappy
Te brengen onder 't jok der Fransche slaverny.
Wie schrikt dan niet , voor zoo vervloekte en helsch bedrijven?
Een die zijn wettig Heer tracht in zijn recht te stijven,
Wat heeft hy anders dan hy schuldig was verricht ?
En staat dit vast , wel aan , zoo volgt maar elk zijn plicht.
Maar om de dapperheydt met eere te bekroonen ,
Zoo heeft men voor u noch op 't heerlijkst te beloonen.
Bit staat 'er toe , zoo wie zijn eedt en plicht voldoedt,
Voor elk een regiment te paarde , of wel te voet,
Of ander eer-ampt , naar 't beloop en eyndt der zaaken.
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1 Rey van Soldaaten.

Mijn boezem schijnt alree van moedigheydt te blacken,
Om mannelijk vol moedt , gesterkt voor d' eer van 't landt ,
Te helpen, 't zy wie 't zy, door uw bevel aan karat,
Naar toe den hemel my slechts krachten wil verleenen.
Grandm. Zoo , dat gevalt my wel , volhardt zoo , en die geene
Die zich niet rustig vindt , om loflijk deze daadt
(B1. 27.)Te helpen vorderen , dat die te rugge staat;
En veylig zich voor ons, op heeden nu ontdekken,
Op dat hy andren (om den handel te voltrekken)
Niet hinderlijk en zy. hy staa dan willig af,
Om zo daar door t' ontgaan zijn eeuw'ge schande en straf,
Dien hy dan heeft door zijn lafhertigheydt te wachten.
2

Rey van Soldaaten.

Wie aarzeldt , ik hou standt , en zal mijn plicht betrachten ,
Schoon waar 't ook midden in de barning van de noodt ,
Of dat ik zagh te moedt niet dan de wisse doodt.
Noch zult gy zien dat ik voor andre stant zal houwen.
Grandm. Wat zoo , op zulk een grondt mach ieder veylig bouwen.
Nu twijflen wy dan niet aan ieders dapperheydt.
De rest , wie zwijgt , staat toe. aangaande nu 't beleydt
En toegang tot het werk , en uur , en tijt , en teeken ,
Is by my , en de Graaf, alreede vast besteeken.
Hy zal hier daadlijk zijn, 't is vast al middernacht ,
En ruym al over tijt , dat ik hem heb gewacht.
Maar zacht , zie ik daar niets ontrent die eykeboomen ?
En schijnt dat toortslicht niet hier herwaarts aan te koomen ?
O ja , hy is 't. mijn Heer.
TWEEDE TOONEEL.

Grandmondt. Rey van Soldaaten. Warfusee.
War/. Grandmondt , ter goeder uur.
Hoe gaat het al ?
Naar wensch , een ieder is vol vuur,
Grandm.
En zoo verhit , dat waar als nu de aak voorhanden
Zy vielen 'er op aan. een ieder schijnt te branders
Tot deze tocht , zoo heeft de wraak vast elk gevoedt.
't Zal billik zijn dat gy een zelfden aanspraak doet ,
(31.28.)0m haar te vaster noch aan onzen bandt te hechten.
War/. Gy die wel eer een zaak, door 't punt van 't staal, beslechte,
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0 dappre mannen , slechts maar om de naam van eel*,
Nu maandt de reeden u, om 't erfrecht van uw Heer
En Prins , door dapperheyt, voor 't vallen t' onderschragen.
Geen erfrecht ,1 geen hem is by stemmen opgedraagen ,
Maar dat, door zijn geboort' , is wettlijk weer vervuldt;
Ja wettig, en daar by , ook wettelijk gehuldt.
Het welk men nu door list, en ongeoorloft kuypen ,
Zoekt met gewelt, en macht , al heymlijk t' onderkruypen,
Met hem, die hier voorheen den Staat zijn luyster gaf,
T' ontwringen uyt de vuyst de Vorstelijke staf,
Om zoo , naa 't hun gevaldt, den meester hier te speelen.
En om dit lighaam , dus doorkankert, weer te heelen ,
Zoo werdt vereyst daar toe wel 't scherpste element ,
Op dat het radt van Staat zich niet te schielijk wendt ,
En zy, door hun beleydt, ons boven 't hooft braveeren.
Zoo hebben wy dan voor, om hunne drift te keeren ,
De meeste van dien hoop te helpen aan een kant ,
Om zoo te veyliger , den Keur-Prins Ferdinandt ,
In zijn gezach en staat , gelijk voor heen , t' herstellen.
En van dien hoop , zoo is den roervink la Ruelle
Het hooft , op wiens bevel , gezach, en ook beleydt,
(Zoo verr' is 't al) geheel 't compas van Staat nu dreydt.
Dees moet eerst voort , en dan zoo zal men zich voorts draagen
Naa dat den aanslag wel of quaalijk komt te slaagen.
Dit 's dan ons wit , en door zoo wijtberoemden daadt,
Zult gy (zoo elk volhardt) uw zelfs in eere en staat ,
En hooge ampten zien , op 't heerelijkst verheeven.
Den hemel dan , die hier zijn stem schijnt toe te geven ,
Begunstigt u, en handthaaft neffens u de zaak,
Om uyt te voeren zijn gerechte en strenge wraak ,
En wil u, hooft voor hooft, met dapperheydt versterken ,
Om mannelijk, vol moedt , dit loflijk uyt te werken.
(B1. 29.)En zy in al uw doen , steets met zijn hulp verzeldt.
1 Rey van Soldaaten.
Wy hebben stofs genoeg , nu dan maar tijt gesteldt.
Gy heeren , hebt van ons niet dan iet goets te hoopen.
Men vaar maar voort , en zet voor ons den toegang open ,
Op dat gy proef moogt zien van onze dapperheyt.
War/. Het stuk by ons beraamdt , dat is aldus beleydt:
Voor eerst , zoo zult gy hier u onder een verbinden ,
Dat elk zich hier ter stee hem wederom laat vinden
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Een weynig naar den noen , ontrent de klokke twee ,
Verzien met busse en loot, en, houwers scherp van snee ,
Om zoo op 't onverzienst' die schelmen te verrassen.
Den heer Grandmondt , die zal ter zelver uur ook passen
Hier mee te zijn in 't bosch , om u zoo altemaal
Te leyden door mijn hof, tot binnen in de zaal ,
Alwaar gy op de lens , die men u zal bedieden ,
Aanranden zult die geen , dien ik u zal gebieden.
Doch keer u niet aan geen gekerm van brandt en moort ,
Maar elk, op mijn bevel , die vaar maar moedig voort.
En op dat ik my mach vast op uw trouw verlaaten
Houw daar , elk hooft voor hooft , twee dubbele dukaaten.
Een ieder toeft zich vry nu met een volle kroes ,
Want zulken aanslag die vereyst een halve roes ,
Om 't hert te moediger tot dapperheydt te leyden.
Gaa dan , doch wildt u voort zoo straks van een verspreyden ,
En houdt geen t'zamenspraak , noch voegdt u niet by een ,
Om zoo geen achterdocht te geven aan 't gemeen.
Elk neemt bezonder spoor , om dit gevaar te weeren ,
Tot dat het tijt is , om weer boschwaart hier te keeren.
'k Verlaat my dan hier op.
2 Rey van Soldaaten..
(B1. ao.)Zy

Doet zoo , mijn Heer , 't beleydt
ons de dapperheydt.

u vertrouwt , vertrouwt gy

Soldaaten binnen.

War/. Mijn Heer, de tijdt schiet aan, Grandmondt, wy zien hier meede

Een weg gebaandt tot onzer beyder achtbaarheeden.
Mijn hert getuygt alree , of alles waar beslecht.
Nu uw verheffing' mee aan mijn fortuyn gehecht ,
Belooft iet goets , men moet zich op 't geval verlaaten.
Wy zien hier door ons zelfs , in zoo veel eere en staaten ,
En ampten , weer hersteldt , voorheen ons toegeleydt.
Het hof te Brussel heeft op trouw my toegezeydt ,
Mijn misdaadt niet alleen voor eeuwig te vergeeven ,
Maar dat ik my aldaar op nieuw zal zien verheeven ,
In meerder hoogheydt , zoo den aanslag wel beslaat ,
En hoe kan 't feylen daar 't in onze macht bestaat.
En in uw zaak , gy ziet hoe ik u ben geneegen ,
Dat gy alree mijn woordt , en toegang hebt gekreegen ,
Om Klarimeen daar door te winnen tot u bruydt.
Maar iet is my bericht , het welk wat zeltzaam luydt.
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Hebt gy ook , zoo gy haar in mijnen Hof begroete ,
Getracht , om heymelijk uw lust met haar te boete ?
Of heyloos aangerandt ? geperst tot in de noo yt ,
Om door een geylen brandt t' ontwyden haaren schoot ?
Is 't zoo , ik staa versteldt , en vindt my gants bedroogen.
En is 't zoo niet , zoo heeft zy 't zelfs my voorgeloogen,
En is dat waar, ik zweer dat ik het wreeken zal.
Grandm. 0 neen mijn heer, geensins , ik heb in dat geval
My onberispelijk , en zonder smet gedraagen.
Nooyt blaakte mijne borst van zoo vervloekte vlaagen ,
Noch welden opwaarts in mijn hert zoo geylen brandt.
Ik heb haar minnelijk , eerbiedig aan mijn handt
Verzocht , om zoo gelijk wat boschwaard in te treeden ,
En niet bestaan, dan haar geoffert mijn gebeeden ,
Op hoop , om door dien wegh te vordren mijn geluk.
(131.31.)Maar deel te hebben aan zoo snooden lasterstuk
Quam nooyt in my , veel min zoo vuyl ontuchtig blaaken.
Dies is het vals verdicht , om my verdacht te maaken
By u, op hoop dat door zoo ongehoorden daadt ,
Ilw guest te mywaarts mogt veranderen in haat.
Heel anders leyt de zaak want zoo als ik de tippen ,
En 't leevendig koraal wou naaken met mijn lippen,
Wierdt ik van haar, alleens of 't zoo was aangeleydt ,
Bejeegendt met zoo trots een wederwaardigheydt ,
Ia zoo , 't en waar de min mijn boezem had bezeeten,
Die spijt, en smaat en waar voor my niet te vergeeten.
Waar op ik (ziende dan dees bittre trotzigheen)
Mijn afscheyt nam van haar , en liet 'er voorts alleen.
Hier hebt gy rondelijk gehoordt mijn wedervaaren.
Warf. Is 't waar , Grandmondt ?
Grandm.
0 ja.
Wart.
Wat zal ik doen ? de haaren
Die rijzen my van schrik. ik ben mijn raadt ten endt.
DERDE TOONEEL.

Morosin. Laurens, dragende een ladder. Tamar fusee. Grandmondt.
Mor.
Laur.
Mor.

Laurens.
Mijn heer.
Hoort gy hier iemandt ook ontrent?

Of ziet gy iet ?
Laur.

0 neen , zoo ver het oog kan reyken
13
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Is 't veylig.
'k Hoor gerucht waar zijn wy ?
By het eyken,
En 't hooge mastebosch , recht voor des Graaven laan,
llfor. Gaat gy met toortslicht voor , dit dienen w' in te slaan ,
Hier zijn w' op 't rechte spoor , dees toegang kan niet missen.
0 nacht ! o moeder van zoo veel geheymenissen ,
Begunstigt ons , en leyt my daar my 't herte trekt.
Grand. Wat wil dat toortslicht daar, het geen zich derwaarts strekt?
Zy slaan de hoflaan in , en spoeden zich ten ende.
Warr. Dit wil wat vremts bedien. maar zacht, my dunkt zy wenden
Ter zijden af,, 6 ja , daar gaanze door 't klinket.
Ik zie zy houden stant , ter zijden 't groot salet

(131. 32.) Mor.

Laur.

Laurens en Morosin uyt.

Pat op de boogert ziet. wat staat hier uyt te hoopen ?
Grand. Zacht heer, niet al te naa daar gaat een venster oopen.
War/. Ik staa gelijk verstelt , is 't waarheydt 't geen gy zegt ?
Grand. Ik zie.
Warf.
Wat ziet gy meer ?
Grand.
Een ladder opgerecht.
War/. Wat heeft men voor, ay my , hoe sidd'ren al mijn leeden ?
Grand. 'k Zie Klarimeen om hoog , en Morosin beneden ,
(B1. 33.)Nu zal de grijns wel haast ontmommen dit bedrog.
Gy schijnt ontsteldt , mijn heer ?
Warf.
Zoo doen ik.
Grand.
Wacht u doch
't Is noch geen tijt , u zelfs op deze wijs t' ontdekken.
Best dat wy eerst van ver den handel zien voltrekken ,
En steuren op het laatst hun goddeloos bedrijf.
VIERDE TOONEEL.

Tamar fusee. Grandmondt. Morosin. Laurens. Klarimeen.
Mor.
filar.

Myn lief.

Ach Morosin , 'k hadt schier aan u verblijf
Gewanhoopt , zyt gy daar ? hebt gy ook iet vernoomen ?
Gants niet , dan voor de -laan , ontrent de popelboomen
Dacht my , ik hoorde zoo wat mompeling van praat ;
Doch stapten echter deur , zoo dat ons geenig quaat
Ontmoet is.
Klar.
't Is my lief, maar ach in 't wederkeeren ,
My leyt let zwaars op 't hert.
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Geen onheyl kan ons deeren.
Mor.
Korn af, mijn lief, kom af, vertrouwt u slechts op my.
Maar zacht , voorzichtig wat , mijn lief, ik koom u by.
Nu tree maar moedig neer , ik zal u onderschraagen.
Klar. Al hadt gy Herk'les kracht , gy waart te zwak om draagen
De rampen , daar ik mee ben om en t'om bezet.
Mor. Schep moed, mijn lief, schep moed, ik zie u haast gered
(B1. 34.)Van zo veel smaats als ooyt de nijdt heeft konnen werken.
Maar heeft de hofstoet ook in 't minst jet konnen merken ?
Klan Geen mensch , dan slechts Margriet is van ons doen bewust.
Mor. Hoe is 't met vader ?
Klar.
Die leyt vast in zachte rust.
Mor. En zuster ?
Klar.
'k Houw zy slaapt , doch voor een wijl geleeden,
Heb ik 'er noch gehoordt in haar saalet beneeden.
Doch nu in stilte.
Mor.
't Zal dan tijt zijn , om zoo_ voort
(Terwijl 't hier veylig is) te spoedigen , de poort
Aan d'oude Maas , heb ik alree daar toe verkooren,
Alwaar dat mijn kar* voor 't huys den blauwenhooren
Ons zal verbeyden , om met 't opgaan van den dagh ,
Te viervoet uyt de stadt te rekken wat men magh.
En voorts , met alle vlijt , op 't yverigst betrachten
Om 's avonts op mijn slot bij Dalem te vernachten.
Dies zoo 'er noch let let , 't lang toeven geldt hier niet.
Beraadt u dan in 't kort.
Klar.
Maar zacht , wel hoe , Margriet!
VIJFD E TOONEEL.

Wart fusee. Grandmondt. Morosin. Klarimeen. Laurens. Margriet.

Wat wil Mevrouw ?
Gaa fluks eens zachjes naa beneeden ,
En breng mijn masker hier , doch wildt voorzichtig treeden
(B1. 35.)Dat niemandt u en hoort , noch merkt in dezen stant.
Mar. Waar leyt het ?
Mar.
Op 't buffet , ter zijden 't leedekant.
Mar. Zeer wel Mevrouw.
.Klar.
Gaa voort.
Wart.
Ik voel mij 't hert ontzinken ,
En barst van spijt , en schjjn mijn eygen bloedt te drinken ,
Te zien 't begin van hun vervloekt en helsch besluyt.
Mar.
Klan

13*
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Hou daar, Mevrouw.
Laurens , dooft gy het toortslicht uyt.
Mijn lief, ay spoeyd u wat , 't is tijdt van hier te scheyden.
Margriet , gy moogt ons voorts ter halver laan geleyden ,
Tot dat wij zijn op 't spoor. nu kom mijn lief, 't is tijdt.
Wm.! Wie daar ? hou standt , of meld uw naam wie dat gy zijt.
Wat maakt gy hier ter stee ? hoe komt gy hier te landen ?
Mor. Wy gaan ons weegs , wat reen hebt gy ons aan te randen ?
Grand. Gy zijt hier buyten 's weegs in 's Graven vrye laan.
Mor. Wy zijn daar 't ons en elk geoorloft is te gaan.
Warf. 1k zeg noch eens houw standt, en zonder tegenstreeven ,
Zoo past dien roof, die u verzeldt , ons t' overgeeven.
Mor. Dat is de meening niet.
Warf.
Ik zeg 't u andermaal ,
(B1. 36.)Dat gy hier afstandt doet , eer dat door 't punt van 't staal
U 't afgevordert werdt.
Zeer wel , betoon u krachten ,
Mor.
Wy zijn gezint daar eerst een proefstuk van te wachten.
Mar. Moort , hellep , hellep , moordt , is hier geen hulp ontrent?
Warf. Vervloekten schelm , hou daar , dat u de blixem schendt,
Die d'eer van mijn gezagh en achtbaarheyt komt stooren.
Mar.
Mor.

VI. TOONEEL.

Warfusee. Grandmondt. Klarimeen. Margriet. Leonoor , in nachtgewaat en met kaarslicht uyt.
Leonoor. Wat moordtgeschreeuw quam my daar uyt den hof te
Mijn leeden sidd'ren, ach , wat magh'er zijn verricht ! vooren ?
Hoor ik daar niemandt niet ?
Koom herwaarts met het licht ,
War!
Gy zijt dan wie gy zijt , tree toe , en kom vry nader.
Leonoor. Maar ach! ik ben ontsteldt, het is de stem van Vader.
Heer Vader , wel wat 's dit ? hier in de mare nacht ?
Wat moordtgeschreeuw was dat , 't geen my zoo onverwacht
Quam wekken ? wat 's 'er gaans ? het naad'ren doet my-schroomen.
Doch schep weer moedt , nu gy 't gevaar noch zijt ontkoomen.
Wat jaagt u hier ? wat is 't het geen u herwaarts dreef?
Warf. Dat zult gy zien , tree toe , dat ik u antwoordt geef.
Een kiekendief bestondt , door schenzucht aangedrongen ,
(B1. 37.)Te rooven uyt mijn vlucht een mijner liefste jongen ,
Gekoestert in mijn schoot , dien by alreede had
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In klem van klauwen , zoo beneepen en gevat ,
Ja zoo , ten waar hy was gestuyt in zijne laagen ,
Hy had in ons gezicht zijn roof zoo weghgedraagen.
Doet zelfs de ronden eens of gy geen kennis ziet.
Leon. Mijn heer Grandmondt , zijt gy 't ? en wie is dit ? Margriet,
Hoe komt gy hier ?
Warf.
Zy is 't die 't moordtgeschreeuw verwekte ,
En als een brak het wildt den roover eerst ontdekte ;
Die nu als roerloos staat en spraakeloos verstomdt.
Leon. En wie is dezen dus besluyerdt en vermomdt ?
Na dat ik speur , en haar van boven tot beneeden
Bezie , 't is een die my ontroerdt , en al mijn leeden
Doet sidderen van angst.
Het is , terwijl gy 't vraagt ,
Warf.
De prooy,, zoo op der daadt den roover hier ontjaagt ;
Een lien ik heb gelieft , maar nu voortaan moet haaten.
Ontmomdt haar dat wy zien wat buyt hy heeft gelaaten.
Nu Leonoor , tast aan , of niet , dat ik het doe.
Leon. -W el zuster ! hoe , zijt gy 't ? waar leyt de reys na toe ?
Dus in de naare nacht , en zonder eenig teeken
Te geven van vertrek ? . . . .
't Zijn vuyle hoerestreeken ,
War/.
Fy u , ontaarde spruyt , van alle deughdt ontbloot ,
Die d' eer schopt met de voet , en aanbiedt uwe schoot ,
Om zoo u vuyle brandt , door ongeoorloft kussen ,
In d' armen van uw boel , tot walging toe , to blussen.
waar hebt gy 't heen gemunt ? zeg schandtvlek daar gy staat.
(81.38.) Klar. Daar ik mach veylig zijn van zoo veel spijt en smaat ,
Naar eene die mijn eer en achtbaarheydt verdeedigt ,
Dien gy zoo eereloos en schandlijk hier beleedigt,
Die my zoo aanstonts heeft door zijne hulp ontzet ,
En uyt de klauwen van een tyger heeft geret :
Aan wien gy zijt verplicht zelfs dankbaarheydt to toonen ,
Zoo gy gevoelig waart aan mijn verdriet ; dat hoonen ,
En 't overwreet geweldt van zoo vervloekten daat ,
Dat zoudt gy wreeken , zoo gy zucht droegt tot u zaat.
Maar neon , men zou het eer door dwang , als ingespannen
Tot hun verderf en smaat , uyt kopp'len aan tyrannen.
Ontaarde Vader , die my dus verkeert ontmoet ,
En zelfs een adder in u eygen boezem voedt ,
Met die to stijven , en tot ons verderf to voeden ,
Van wien wy door een helsch en ongestuymig woeden
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Zijn aangerandt , ja zoo , 't en waar men 't had verhoedt ,
Dien schelm had door geweldt zijn lust met ons geboedt.
En dees , dien gy behoort gelijk de pest te haaten ,
Werdt noch gehandthaaft , en blijft vast u doen en laaten,
0 hertepijn ! 6 wee ! die my het hert doorsnijdt.
Wart. Derft gy dus spreeken , gy bordeelbrok als gy zijt ?
Verslenst en afgefooldt , die zoo te dezer stonden
Zyt op het stuk betrapt , en op der daadt gevonden ?
En door de punt van 't staal den schender is ontzet ?
Blanket zoo schoon gy wilt , nooyt zult gy deze smet
Met al uw wijze reel' noch scherN tong bedekken.
Leonoor. Schaamt u , gy lichtekooy , die door zoo vuyle vlekken
De glans en achtbaarheydt van 's vaders huys onteert ,
Wat drift heeft u vervoert en u gemoedt verkeert ,
Van dus klaarblijkelijk ter zjden uyt te spatten ?
Is dit de deugdt zoo hoog , zoo onwaardeerlijk schatten ?
Zich zelfs te werpen in zoo vuyle dartelheydt ?
liar. En gy, waar in noch deugdt, noch straal van achtbaarheydt
En blinkt , derft gy my dus op deze wijs genaaken ?
Die zelfs als uytgeholdt in vuyl ontuchtig blaaken ,
En onlangs noch door zoo een overgeyle brandt ,
Uw schoot ontwijden liet op 's vaders ledekant.
Toen gy uw dart'len boel , na dat vcrvloekt omhelzen ,
Verbergden voor mijn kornst in dichte ruygt van elzen ,
Ten einden van den hof, daar gy als spraakeloos
Voor mij beteutert stondt , en bloosden als een rooS ,
waar uyt men merken kon hoe gy wierdt aangevochten
Inwendig door dien gloedt , uytwendig door uw tochten.
Wierdt toen niet wel te recht (verbasterde van aardt)
De glans en achtbaarheydt van 's vaders huys bewaardt ?
Fy u die 't kleet van eer en schaamt hebt uytgetoogen ,
Die zelfs niet eerlijks denkt , en niet en spreekt dan loogen ,
Maar slechts door lasteren d'onnoozelheydt beticht.
Leonoor. Indien ik mogt begaan , ik vloog u in 't gezicht ,
Om my , '6 lastertong , aan u op 't felst te wreeken.
Warf. Sta af,, en ieder swijgt van wederzijts te spreeken.
Maar gy die elk dus steekt door uw vergifte gal ,
Ik zweer (gedenkt 'er aan) dat ik het wreeken zal.
Laat zien , of gy my , dan of ik u , zal regeeren !
Klan Mijn plicht is uw gezach en achtbaarheyt te eeren ,
Maar wilt gy dat uw wraak mach zeeker zijn gebouwt ,
Zoo wreekt u aan dien schelm , die 't onheyl heeft gebrouwt ,

( B1 • 39. )
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Wiens doen gy stijft , met hem in alles te bescharmen.
De pop daar gy mee speeldt , en liefkoost in uw armen.
Die zich verheft , terwijl by strekt in dezen scant ,
My als de veege pest, u als uw rechterhandt ,
Om zoo gelijkelijk uw driften uyt te voeren.
(B!. 40.) Grand. Gy weydt wat breet, Mevrouw, met dus de tongh te roeren ;
Die wat te toomen , was , mijns oordeels , wel het best.
Warf. lT ertrek naar binnen.
liar.
Neen, ik schuw dat wolvenest ,
Vol ysselijk gedrocht van helsche spookerijen.
Een moortkuyl , daar het krieldt van Sphinxen en Harpijen ,
En ander vuyl gedrocht , waar voor elk siddren moet.
Warf. Is 't noch niet hoog genoeg ? ik drink mijn eygen bloedt.
Ik zeg noch eens , vertrek. maar zacht , zoo niet te leeren.
Den . weg , die. gy her quaamt , die zult gy weer passeeren ;
Zy is u kundig door de proef van uwe min.
Nu fluks ten ladder op , en weer ter venster in.
Gy hebt het spoor gebaant , en zult zoo licht niet dwaalen.
Dar. Wat lijdt ik smaadt en hoon !
Wat brouwt gy my al quaalen.
Warf.
En gy , vervloekt stuk vleys , doortrapte kopplares ,
Voort voort , treet op en volgt het spoor van uw meestres ,
Trouwlooze Peeks , die ons dit quaat heeft helpen brouwen.
Maar wacht , ik zal u straks de huydt zoo wakker touwen ,
Dat gy gedenken zult aan dees uw snoode daadt.
Nu Leonoor , treedt in. Grandmondt , door deze smaat
Leonoor binnen.
Vindt ik my schier verzet.
Verzet ? wel hoe, wy waren
Grand.
Niet waardt te leeven. peen , 't is best maar voort te varen ;
Dies zweer ik u mijn trouw , op nieuw , in dit geval.
Warf. En ik , mijn Heer , dat ik u niet beswijken zal.
binnen.
VIERDE BEDRIJF.

(B1. 41.)

in 't salet van de Burgemeester.
EERSTE TOONEEL.

La Ruelle op zijn ledekant. .Dorothee.
Ruelle. Ay my.
Hoe is
Car.
Ruelle. Ay my.

't , mijn lief ? zo

gy

my ooyt vertroude ....
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Dor.
Ruelle.

Wat deert u doch ?

Het bedt kan my niet houde.
Wel hoe ? is 't noch geen dagh ? o peen maar zacht , ay zacht.
Gewisselijk , zij is verandert in de nacht.
Ay my , wat ben ik bang, 't zweet breekt my uyt , de haaren
Staan my te berg.
Ach ! ach! wat zal ons wedervaaren ?
Dor.
Zet u wat neer , mijn lief.
0 bang en naare zucht.
Ruelle.
Dor. Op dienaars , dienaars op !
Ay lief, maakt geen gerucht.
Ruelle.
't Zijn dampen , opwaarts my slechts naar het breyn gedrongen ;
My dacht , een Tyger was my om den hals gesprongen,
En greep my by de keel , verhit en zoo verwoedt ,
(B1. 42.)Zoo dat zijn wreede muyl niet dan geronne bloedt
Uytbraakten , en dat ik ter neder lag gesmeeten ,
Min boezem opgerukt , de borst van een gereeten ;
En dat hij t' elkens sloeg , met oogen vol van brandt ,
Zijn klauwen , klam van bloet , in 't lillendt ingewandt ;
En dat ik zag , hoe gy , met droefheyt oferlaadeu ,
Betreurde 't koude lijk in droeve rouwgewaaden.
Dit is het geen my dus ontroert heeft mijnen geest,
Doch Godt zy lof dat het maar is een droom geweest.
Dus lief , ontstelt u niet , herschep een ander wezen.
Hoe is het met den dagh ?
Dor.
De zon een wijl gereezen ,
Heeft zich alreede naar de middel-lijn gedraayt.
De wakkre haan heeft lang den dageraadt gekraayt ,
En ieder opgewekt tot oefning van zijn leeden.
't Gezin is op de been , zoo boven als beneeden ,
Elk is vast beezig in het oefnen van zijn plicht.
En gy, mijn lief, en acht dit voorspook niet zoo licht,
Daar schuylt iet in , 't kan ons tot swaarder ramp gedijen.
Mijn hert , alree geperst door deze profecije ,
Getuygt niet goets. dies zoo ik iet op u vermagh ,
Zoo lief als ik u heb , onthoudt u dezen dagh
Uyt 's Graven hof, daar gy ter noenmaal zijt bescheyden.
Die hofzwaan zal u licht door zijnen zang verleyden.
Ik vrees.
Ruelle.
't Is ydel , lief.
Dor.
Ach ! of het ydel waar.
Gy steldt dit veel te licht.
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En gy , mijn lief, te zwaar.
Ruelle.
Den Abt Mouson , Saysans , Marchandt , en andre Heeren ,
Die zullen neffens my zijn tafel ook vereeren ,
Al boezemvrienden 't zaam , van eenen grondt en aardt.
(B1- 43.) Dor. En of gy onderling als broeders t'zamen waart ,
Kon echter niet wel licht , door al te heevigheeden,
Uytbersten zulken vuur,, door scherpe strijdt van reeden ,
't Geen ieder quetsen mocht , of stoffe gaf tot haat ?
't Zy in 't verhandelen van zaaken van den Staat
Of dat men zag zich zelfs, door onderling verdeelen ,
Vervallen in geschil van diepe Staat-krakeelen ?
Zou niet , wanneer men dus scheen tegens een gekant ,
Hier uyt te wachten staan een onverwachten brandt ?
Gewis , dies wildt mijn raadt zoo lichflijk niet verzetten
Wy hebben voorbeelt van zoo bloedige banketten ,
En dat een blyspel (daar ik 't alles mee besluyt)
Op 't eyndt te jammerlijk viel tot een treurspel uyt.
Dies bid ik andermaal, laat doch uw opzet vaaren.
Daar brouwt niet goets , men strooyt alreede vreemde maaren.
Den Graaf is zelfs efdacht , hy heuldt aan 's Princen zy.
Ruelle. Dat 's nooyt gebleeken , noch 't en komt ook niet in my.
Hy heeft zich t' alien tijt getoont te zijn geneegen
Tot 's yolks gemeene best , en 't recht van 's Princen weegen
Verstaan nootzaakelijk te moeten zijn besnoeydt.
En heeft bedektlijk zelfs daar onder zoo geroeyt
Dat wy,, gestijft door hem, toen hebben voorgenoomen,
Om 't recht des Prins , voor 't yolk , wat scherper in te toomen,
En in zijn eygen zaak heb ik in raadt en daadt,
Hem steets gehandthaaft , zelfs ook in den Breedenraadt ,
Als ook in 't vorderen van zijnen ampte en staaten ,
Heb ik altoos geweest geheel zijn doen en laaten
Die onlangs my , noch op een zonderlinge wijs ,
Ontdekten iet, 't geen hem door brieven van Parijs
Verwittigt was , waar uyt wel klaarlijk is te merken
(131. 44.)Dat hy niet quaats en denkt , laat staan iet quaats zou werken.
Hoe zoudt dan mooglijk zijn , mijn lief, ay zegt my doch!
Dat zoo een eel gemoedt zou hellen naa bedrogh,
En trachten zulken vrindt in zijn verderf te stooten ,
Van Wien hy zoo veel deugts , en diensten heeft genooten ?
Te meerder noch , daar hy , als van een andren aardt ,
't Geheym van al zijn doen my daaglijks oopenbaardt ?
Zoo dat ik in hem speur noch feylen , noch gebreeken.
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Dor. Gy steunt te vast , mijn lief, op deze hoofsche streeken.
Ik vrees hy toont u licht , door dit vermomdt gelaat ,
Te zijn uw vrind in schijn , maar vyandt in der daadt.
Het oude spreekwoordt zeyt, en 't is ook niet geloogen,
Dat, wie te licht gelooft , wel lichtlijk werdt bedroogen,
Gelijk wy daaglijks zien, hoe dat, die zich verlaat
Op hoofse vleijery, en door een tong van staat
Zich leyden laat, dat hy, naa 't luystren van hun zangen,
Ten eynden als verwardt blijft in 'er strikken hangen.
Dit is niet nieuws , mijn lief, maar vaak voor heen geschiet ,
En of 't gebeurden u, gy waardt den eersten niet.
Maar ach , 't is toch vergeefs my zelfs hier in t' ontstellen ,
Terwijl 't zoo weezen moet.
Ruelle.
Wat moogt g'u zelfs dus quellen,
Mijn lief, en heffen dit zoo overwichtig zwaar ?
Daar geen bedenking is op 't alderminst' gevaar.
Maar zacht. 'k zie Gaspar daar opkoomen van beneden.
TWEEDE TOONEEL.

.Ruelle. Dorothee. Gaspar.

Myn Meer , zoo als ik stondt om naar de stal te treden ,
Zach ik in 't uytgaan , eer dat ik my spoede voort,
Den Graaf met zijn karos start houden aan de poort ,
(B1. 45.)Die my geboodt zoo straks weer herwaarts aan te keeren.
Ruelle. Alleen ?
Gaspar.
Naar ik kon zien , verzelt met and're heeren ,
Doch wie , en van wat staat, gezach en achtbaarheydt ,
Dat is my onbewust ik speur aan hun beleyt ,
Zy hebben voor om u gezamentlijk te spreeken.
Den Graaf zeer minnelijk , met een eerbiedig teeken,
Heeft my belast (naar u te bieden goeden dagh)
U aan te zeggen , of hem d'eer gebeuren magh
Om u , met d'andre ezaam, eens mondling te begroeten.
Dor. Ay my ! ik schrik van dit zoo onverwacht ontmoeten
En ly hier door op nieuw een doodelijke pijn.
.Ruelle. Ga Gaspar , bootschapt hun, dat zy my welkoom zijn.
En wilt 'er in mijn naam al t' zamen binnen leyden.
Gaspar. Zeer wel , mijn Heer , ik gaa.
Wat zal ik ? my bereyden
Ruelle.
En vaardig maaken, om zoo derwaarts heen te gaan?
Of is 't geraaden , hem dit mondling of te slaan?
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Neen , best is 't , dat ik my by d'andren ook vervoege.
Om hem geen reedenen te geeven van misnoege'.
Ik ken zijn grondt en aardt , en zijn oprechtigheydt.
DERDE TOONEEL.

Warfusee. Mouson. Saysans. Marchant. Ruelle. Dorothee. Gaspar.
Warf. Heer Burgemeester,, 't was zoo juyst nu aangeleyt ,
Om u eens onverziens tc koomen dus verrassen.
(B1. 46.)Verschoont ons , Heer , zoo wy het heeden qualijk passers ,
En u verhinderen in uwe beezigheen.
Een , die in dienst van Staat de zorg draagt van 't gemeen,
Die kan men in zijn doen wel lichtelijk verzetten.
Dies , zoo wy eenigsins u op het minst beletten ,
't Is ons van herten leet, mijn Heer vertrouwt dat vry.
Den heer Mouson , Saysans , die onderschepte my ,
Als zijnde t'zaam gezint , om herwaarts aan te treeden,
En ik , in mijn karos, verzocht hun achtbaarheeden
Te plaatsen neffens my , 't welk zy met heusch verlof
Aanvaarden , dus zijn wy langs 't oude Princenhof
Gerukt , om ons met u gezelschap te vereeren.
Ruelle. Gy zijt my wellekoom , heer Graaf, en gy mijn Heeren.
Die my op 't hoogst verplicht waar door dat ik beken
Dat ik dees eer , die my geschiedt , niet waardig ben
Te meer, wijl elks gezach bestaat uyt hoogen bloede.
Warf. En gy Mevrouw,, houdt ons dees stoutigheydt ten goede,
Dat wy dus onverwacht , ons hier in deezen stant ,
In uw .geheym-salet , ontrent uw ledekant
Ons laaten zien , dies zoo der ietwes is misdreeven ,
Verschoont ons dock , Mevrouw , en wilt het ons vergeeven ,
't Is uyt gulhartigheyt , en goeden grondt geschiet.
Dor. Gy zijt verschoont , mijn Heer, daar is in 't minste niet
Misdaan , wy zijn te meer in uw gezach gehouden.
Warf. Indien men beyde ons doen ter weegschaal brengen zoude ,
'k Beken , terwijl my zelfs de reede daar toe pordt,
Ik quam aan u geheel in dankbaarheydt te kort
Voor zoo veel diensten , eer , van tijt tot tijt , genooten.
En om geen weldaat dan , als met de voet te stooten ,
Koom ik alhier,, Mev. rouw, te toonen u mijn plicht ,
En 't geen ik tot vermaak dees dagh heb aangericht,
Strekt niet, dan slechts een straal van mijn gemoed te toonen.
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Heer Graaf.
Mijn Heer ?
Ruelle.
Gelieft my heeden te verschoonen;
Ik ben niet als to wel , en heb het gants niet vast.
Warf. Hoe, u verschoonen Heer ? gy zijt mijn waartste gast.
Mijn toevertrouwde , die (zoo ik mijn grondt zal spreeken)
Ik houw , en in der daad , als voor mijn vaader reeken.
Mijn herte-vriendt, de stut van mijn gezach en staat
Mijn toevlucht in den noodt , mijn trouwste toeverlaat.
Neon Heer , gy moot my dit op geene wijs ontleggen ;
Gy gaaft my eerst u woordt , en nu weer of te zeggen ,
Wij1 alles vaardig is , is veel to spas bedocht.
Mouson. Heer Burgemeester , 'k heb het zelve mee verzocht ,
Als ook den Heer Saysans , doch 't schijnt dat zijn Genaade
Nu voorheeft , om ons t' zaam met alle hof-cieraade
T' onthaalen , ik beken het dunkt my zelven vremdt.
Doch echter hebben wy zijn voorstel toegestemdt.
Dies Heer , om hem en ons daar in to vergenoegen ,
Verpijnigt u dan wat , om t' zamen ons to voegen.
't Is immer , Hoer voor elk een doenelijke zaak ,
Wy zulken to gelijk , door onderling vermaak
Uw doffe geesten zien met vrolijkheyt t' ontsteeken.
Warf. Mijn Heer , indien gy ooyt bespeurdt hebt eenig teeken ,
Wat zucht dat ik u draag , en 't herte t' uwaarts leydt ,
Zoo zult gij 't heeden zien , ja zelfs uw achtbaarheydt
Zal zich ontzetten van zoo onverwacht ontmoeten
Met zulken grondt als ik u koomen zal begroeten.
Gy kent mij niet to recht . veel min mijn doen en aardt.
Gy zijt my waardiger,, ja tienmaal meerder waardt ,
Dan ooyt een vriendt dien ik ontmoet heb of versleeten ,
(B1.48.)En zoud ik dan , mijn Heer , genoote deucht vergeeten ,
En als verbasterde, betoonen in dien schijn ,
Voor al 't ontfangen goodt , ondankbaarlijk to zijn ?
0 neon 't zy ver,, mijn Heer, het teegendeel zal blijken.
Gy moogt , mijn Heeren , zelfs daar over 't vonnis strijken.
Ik buyg my willig onder d' eer van u gezagh.
Dies Heer , ontzegt my niet , om u van dozen dagh ,
Als stellende ter zy 't bezorg van alle zaaken ,
(Beneffens d' andre t' zaam) een weynig to vermaaken.
Gy zult in my dan zien gelijk ik roots beken ,
In hoe veel diensten ik aan u verschuldigt ben.
Wat moogt gy dan vergeefs mijn beede wederstreeven ?

(B1.47.) Ruelle.
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Says. Mevrouw , 't zal noodig zijn , uw stem hier toe te geeven. ,
Op dat zy endeling eens komen over een.
Dor. 1k ben de mijne quijt , en gaf die lang voorheen ,
En greep die start , mijn Heer 't verschil waar haast ten ende.
Says. Wat zegt gy dan, mijn Heer ?
Ruelle. „Naar wien zal ik my wende ?
„Tot die , die my dus smeekt , en streelt met al zijn kracht ?
„Of tot die geen , die al dit vleyen houdt verdacht ?
„Ay my , wat zal ik doen ? kond ook niet licht gebeuren
„Dat ik het best verwierp , en 't quaatste quam te keuren ?
„O ja , maar wederom , terwijl hij in zijn doen
„Dus openhartig gaat , kan ik geen quaat vermoen.
Zeer wel dan , wijl gy my dus overstemdt , mijn Heeren ,
Zal ik my zelfs met uw gezelschap ook vereeren ;
En voegen my naar u , en uw bescheyden raadt.
Warf. Mijn Heer , mijn waarde vriendt , waar in bedrogh noch
haat
Gehuysvest is , Wiens doen rust op onfeylb're gronden ,
(B1.49.)Maar een opreehte ziel (vol lofs) werdt in gevonden.
Gy zult my welkoom zijn , nu ben ik recht vernoegt
Terwijl gy onderling te zamen u vervoegt.
Wy moeten dezen dagh , ons krachten zien te proeven ,
En uyt een rustig hert malkand'ren wakker toeven.
Elk stelt zich dan vry schrap , voor my cik neem het aan
U alien , hooft voor hooft , zelfs moedig voor te gaan.
Wat dunkt u, Heeren , zal 't geen tijt zijn om te wand'len ?
Ook heb ik iet voor of een weynig noch te hand'len ,
Aangaande 't werk , by u vast onderling begost
'k Heb brieven van mijn zoon , nu met de laatste post
Bekoomen van Parys , daar elk is aangeleegen.
Waar in zijn Majesteyt zich dapper toondt geneegen
Tot vordring van uw zaak , te bieden zelfs de handt ,
Om zoo op eene sprong, den Keur-Prins Ferdinandt ,
Zen achtbaarheydt , gezach , en luyster hier te toomen.
Op dat het yolk daar door hun vryheydt magh bekoomen
Zoo lang ontweldigt , en gedrukt door zijne macht.
Dit , en noch meer daar by , 't welk wy by overdracht
Van brieven u als dan ter handers zullen stellen.
Gelieft u dan , mijn Heer , ons nu zoo te verzellen ,
Terwijl dat mijn karos vast wacht en vaardig staat ?
Ruelle. Geensins mijn Heer , ik staa noch in mijn nachtgewaat ,
En t' eenmaal ongeret , dies waar het buiten reeden
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Dus lang te toeven, best is 't dat uw achtbaarheeden ,
Met d' andre Heeren t' zaam, zich spoeden derwaarts aan.
Ik volg u zoo terstondt.
Warf.
Wy laaten 't daar op staan,
En zullen uwe komst aldaar met lief verbeyden.
Warfusee en de heeren binnen.

Gy zult u dan, mijn lief, ter maaltbdt noch bereyden ,
Gy staat zijn bede toe ? zeer wel, maar zoo gy gaat,
Zoo weet dat gy mijn hert met dubb'le wonden slaat.
(B1. 50.)En wijl ik rnacht'loos ben van uwe drift te weeren ,
Zoo wensch ik dat gy moogt vernoegt weer herwaarts keeren.
Gaat dan, maar wacht u voor dien vos die u beloert;
Ik vrees daar schuyldt gewis een adder in zijn toert,
Om u, door zijn vergif, op 't laatst na 't hert te steeken.
Ruelle. Indien ik merken kon of speurde 't minste teeken,
't Geen my ontzetten mogt, of bracht in quaat vermoen,
'k Zou straks te rugge zien en daadlijk afstant doen,
En schuwen zelfs voor af eer my 't gevaar quam wekken.
Maar daar m' als broeders t' zaam een zelfde linie trekken,
In wien noch argwaan noch bedrog leyt in de Mondt,
Daar ieder ongeveynst uytspreekt zijns herten grondt.
Wat reeden dan voor my dees toegang af te snijden,
En dit gezelschap (als verdacht by u) te mijden ?
Dor. Poet zoo 't u dan gevalt, voor my ik staak 't geschil,
En heb ik u geraAn , het was om beters wil;
'k En zal voortaan u doen in 't minste wederstreven.
Ruelle. Kom Gaspar, wilt u voort naar binnen toe begeven,
En breng my alles hier vast by der handt. mijn lief,
Gaspar binnen en weer uyt.
Wat suft gij doch?
Gaspar. Mijn Heer, een Paadje met een brief....
Dor. Ay my! wat ongeval komt my op nieuw weer quellen?
Gaspar. Dien hy verzoekt om zelfs in handen to bestellen
Van Morosin.
Ruelle.
Zeer wel , zegt dat hy binnen treet.
Dor.

(B1.51.)

VIERDE TOONEEL.

Ruelle. Dorotliee. Gaspar. Klarimeen, in Paadfes kleederen.
Klar. Myn Heer , Wiens achtbaarheydt met luyster is bekleet,
Dees brief aan my ter handt bestelt door een vertrouwde,
Op dat ik zelve die in handen geeven. zoude
Van Morosin, dies , Heer, om d'eer van u gezagh,
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Gun my verlof dat ik dien Kidder spreeken magh
Om zoo te spoediger mijn plicht aan hem te vord'ren.
Ruelle. Van waar is uwe komst , door wiens bevel en ordre
Verschijnt gy hier ? of wie heeft u dien brief vertrouwt ?
Klan Een Eedel Heer , die zich aan 't Fransche Hof onthoudt.
Ruelle. Zoo koomt gy van Parijs ?
Ja
Klan
Nooyt dan op heede
Ruelle.
Zach ik volmaakter bceldt , vol van bevalligheeden
Noch jongeling zoo schoon van ommetrek en leest.
Zegt my , hoe lange zijt gy wel van daar geweest ?
Klan Hoe lang , mijn Heer ? naar ik het zoo ter vlucht bereeken,Zal 't heeden zijn ontrent de zes of zeeven weeken.
Ruelle. Wat dient gy voor een Heer ?
Een Bidder , braaf van standt,
Klan
Hy werdt ten Hoof genoemt , den Heer van Sint Amandt ,
Des Konings gunsteling, en een van zijn vertrouwden.
Ruelle. Is hy gezint zich daar noch voor een wijl fonthouden?
(B1. 52.)Of heeft hy 't herwaarts heen gemunt?
Naar mijn vermoen ,
Klar.
Zoo heeft hy voor, een keer naar Hollandt eens te doen ,
Belust om daar te zien al die uytsteekentheeden ,
Van zoo veel machts van y olk, zoo veel getal van steeden,
Daar geen den anderen in deftigheyd en wijkt.
Een Staat zoo wijt berucht daar elk de vlag voor strijkt.
Die door hun macht , gezagh zich derven onderwinden
IJytheemse Princen aan hun wetten te verbinden.
Te meer ontsteekt zijn lust , met noch een heeter vlam ,
Om dat vermaarde en wijdtberoemde Amsterdam ,
Met al haar havens zwart van kielen te beschouwen.
Beneffens al de praal , en prachtige gebouwen ,
Als ooyt de zon in al zijn ommeloop bescheen
De faam van zulken stadt die trekt hem derwaarts heen ,
Wiens lof een ieder poogt op 't heerlijkst te beschrijven ,
Daar heeft hy voor om dan een wijltijdts te verblijven ,
Ter tijdt toe hy zich steldt te vord'ren voort zijn reys ,
(Al wat men denkt dat heeft hy dubbeldt naar den eysch ,
't Zy van beschrijvingen , paskaarten , steedeboeken)
Om zoo door Duytslandt , ook Itaaljen te bezoeken.
Dit 's oogmerk van dien Heer , gelieft zijn achtbaarheydt
Noch meer ?
0 peen geensins , ik speur in dit beleyd ,
Ruelle.
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(B1.

Dat zijn gedachten zijn vry hoog in top geklommen ,
Om brave landen , en uytheemse vorstendommen
Te zien en gy die hem verzelt op zijne tocht ,
Gelukkig waart gy , tom gy eerst wierdt aangezocht
Om deel te hebben van dees wond'ren te beschouwen ,
Van woeste bosschen , en van vruchtbare landouwen
En andre vreemdigheydt , die 't herte en 't oog behaagt.
Een jongeling die zich kuysch , oprecht en moedig draagt ,
En dient zijn Heer getrouw , wat kan hy meer begeeren ,
Dan buyten kosten zoo veel rijken te passeeren ,
53.)En zien 't gevolg van zoo veel landen en van steen.
-Schoon of hy dienstbaar is , 't vermaak is weer gemeen.
Dies prijs ik en verhef den aardt die zulks betrachten.
Nu Paadje , om u dan niet Langer te doen wachten ,
Ga Gaspar, naar 't salet van Morosin , en zegt
Dat hy hier daadlijk komt.
Klar.
Ga jongeling belegt
Uw boodschap wel.ik voel mijn hert op nieuw ontsteeken.
VIJFDE TOONEEL.

Ruelle. .Dorothee. Klarimeen. Gaspar. Morosin.

(Bl •

Ruelle. Neef Morosin dien knaap had u wel eens te spreeken.
Kom Gaspar , hebt gy hier nu all es by der handt ?
Klarimeen. Mijn Heer , daar is een brief.
1k voel mijn ingewandt
Morosin.
Ontsteeken met een gloedt , ik twijffel aan dit weezen.
'k Verwar in dit geschrift , ik moet het eens herleezen.
1k heb den zin gevat , ay my ! wat zien ik hier ?
Zy is 't , o ja zy is 1 , ik ken de stant en zwier
Van dat volmaakte beelt , vol van bevalligheeden.
Mijn lief, zijt gy 't ?
Klarimeen.
1k ben 't , vermomdt in deze kleeden
1k ben op deze wijs hun laagen dus ontgaan
'k Heb sedert u vertrek veel stormen uytgestaan:
Men had alree bestemdt om my door twee paar boeren
Bedektelijk en stil na Nederlandt te voeren
En om dit wreet besluyt t'ontgaan , en hare macht
Heb ik (daar toe geparst) voort deze list bedacht ,
Met deezen brief aan u in deezen schijn te geeven.
Mor. 0 voorbeeldt nooyt voorheen van iemandt ooyt beschreeven.
't Beleydt is goet , nu werdt vere yst een kort beraadt.

54.)
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Mijn lief, gy ziet hoe dat mijn oom vast vaardig staat ,
Om naar uw 's vaders hof ter maaltijt zich te voegen.
Klar. Ik vrees.
Wat vreest gy doch ?
Mor.
Klar.
Ik vrees voor ongenoegen.
Daar schuylt iet , wat het is ,
leyt op geen goeden grondt.
Die ons ter middernacht aanrande , was Grandmondt ,
Verzelt met vader , dees die hebben toen te zaamen
Beslooten let.
Wat doch ?
Mor.
Klar.
Dat 's duyster om te ramen.
Altoos ik ben beducht , doch d'aldermeeste pijn
Leed' ik, te weeten of gy ook gewondt moat zijn.
Illor. Geensins mijn lief, rnaar hoe, Grandmondt verzelt met vader,
En dat by nacht in 't bosch ? ik denk dit stuk wat nader.
Gewis daar is iet gaans , doch 't zy dan hoe het zy
't Gevaar is buyten ons. best dan , mijn lief, dat wy
Ons- vorige besluyt uytvoeren met den naasten.
Gaat gy voor uyt, ik zal my op het spoedigst haalten
Om u met mijn Karos te volgen zoo terstondt.
Klar. Zeer wel mijn lief, ik gaa.
Mor.
0 aangenaame mondt
Die my verquikt , en 't hert versterkt met nieuwe krachten.
(Bit 55.)Vaar wel , mijn lief.
Klar.
Vaar wel , ik zal uw komst verwachten. binnen.
212or. Hoe veyns ik best ? dit dient met zinnen overlegt.
Ruelle. Neef Morosin , hebt gy dien dienaar afgerecht?
Mor. Jaa Heer,, een eedelman lieeft buyten my bescheyden ,
En doet verzoeken of ik hem wat mocha geleyden
Op zijne reys ik heb zijn bede toegestaan ,
't Is dan , met uw verlof, dat ik mag derwaarts gaan.
Ruelle. Hoe verr' hebt gij 't gemunt ?
Mor.
Ten uyterste genoomen
Zoo zal 't tot Dalem zijn.
Ruelle.
Verhaast uw wederkoomen
Doch in der yl weerom gaa dan , den Hemel zy
Met u en al uw doen.
Mor.
Die blijf u altoos by,
binnen,
En neem u eeuwiglijk in zijn bescherm en hoede.
.Ruelle. Nu ben ik vaardig, lief, 't zal tijt zijn ons te spoeden
Men heeft wel ruym een uur naar onze komst gewacht.
Dor. Gy meent het noch , mijn lief? ach of g' u !loch bedacht.
14
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Bedenkt u noch, helaas!
Ruelle.

Waar toe vergeefs dit karmen ?

Vaar wel , ik gaa.
Dor.

Dat ik u dan noch eens omarme.
Ruelle en Gaspar binnen.

56.)Ay my , wat 's dat? ik gril, ik grijs
liw mondt zoo koudt gelijk als ys
Die wederhoudt my die te naaken ,
Zoo doodts en sty zijn awe kaaken.
U lippen roerdt gy teer en flaauw ,
't Versturven roodt vertoondt zich blaauw ,
En d' oogen , inwaarts ingedooken ,
Zen half en half alree belooken ,
En door zoo doodelijken smet,
Met ringen 1 om en om bezet.
Ay ziet dat schrikdier , ziet zijn tanden
Gewet staan, ziet zijn oogen branden
Als vuur, en hoe hy los van bandt
Zijn klaauwen slaat in 't ingewandt.
Ay ziet hem scheuren, ziet hem bijten,
En al 't gedarmte aan (enters rijten ,
En dui en raazende verwoedt
Zich wenteldt in 't geronne bloedt.
Maar ach, waar was het daar vervaaren ?
Ay my, wat ben ik bang, de haaren
Staan my te berg, (5 herteleet!
.A.an ieder hangt een druppel zweet.
Hoe was ik daar zoo opgenoomen?
Mijn lief, ach! zijt gy weer gekoomen ?
Zijt welkoom, overwelkoom t'huys.
Nu ben ik vry van ramp en kruys.
0 lieflijk onverwacht ontmoeten ,
Dat ik u mei; een kus begroete.
1Vlijn Engel, ach mijn waarde schat ,
Maar hoe, ik heb een Windt gevat.
Waar is hy daar ? aeh! hy is heenen.
Gewisslijk ja, ik hoor hem steenen ,
En smeeken dien doortrapten vos,
Vervloekten schelm, laat los , laat los;
Mishandelt gy aldus de vroomell ?
Maar ach, wat razerny, wat droomen?
(B1. 57.)Waar ben ik? ach waar zal 't noch heen?

(B1.
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Hoe, dus in mijn salet alleen?
Mijn lief, hebt. gy my weer begeven ?
Hoe werdt ik heen en weer gedreven ,
Gelijk een schip gesolt in zee.
O hertepijn , 6 wee , ti wee !
Wat zal ik ? vlieden heen en weeder ?
Neen, best is dat ik my ter needer ,
Als afgezondert van 't gewoel ,
Te ruste zet in deze stoel.
VIJEDE BEDRIJF

in 't moordtsalet van de Graaf.
EERSTE TOONEEL.

Warfusee. Ruelle. Monson. Saysans. March ant. Nies. Gobbert. Gaspar.
Warf. Nu Gobbert , zijt gy reed? kom reykt ons het lampet.
Gy Heeren , ay tree toe , waar toe weer tijts verlet ?
Men spoeydt zich alle maar om aan den dis te raaken.
'k Heb voor , my dezen dagh eens lustig te vermaaken.
En zoo my ieder volgt , als ik hem voor zal gaan ,
'k Verzeeker u, daar zal van* daag een storm op staan.
Mijn Heer den Abt gelieft zich dan eerst neer te zetten.
Dit was ook mijn verzoek , dat elk mijn tafelwetten
Veraangenaamde , en dees zijn deezen , dat men laat
Alle overtollige beleeftheyt , 't zy in praat
Of anders , maar recht door elkanderen bejeegen.
Monson. Verstaat gy 't zoo , mijn Heer , 'k en heb 'er gants niet
teegen.
(B1.58.) Says. Ik laat het zelve my gevallen.
Waif.
Nu mijn Heer
Saysans , Marchandt , ay zet uw beyden doch ter neer.
En gy mijn vrinden voorts , dat ieder zich maar voege
Daar 't hem gevaldt. voor my , ik laat my vergenoegen
Te zien u alien , zoo ter goeder uure , en gy
Heer Burgemeester , kom voegt u hier neffens my ,
Gy legt wel 't naast aan 't hart , 'k heb met u wat te praaten.
Ruelle. Heer Graaf, gy kondt noch niet dat oude schertsen laaten ,
En hebt de gaaven om te speelen met de mondt.
Warf. Vergeeft my dat, mijn Heer, 't komt uyt een goeden grondt :
En 't geen ik zegg' is ernst.
Ruelle.
Ik blijf dan in 't vermoede
14*
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Dat het zoo zy, dies Heer, houdt my mijn feyl ten goede.
Warf. Een ieder yang dan aan, en zet zijn krachten by.
Gaa Gobbert , ziet eens toe, waar blijft de mommery ?
Gobbert binnen.

'k Heb , Heeren , om het oog, en ooren bey to streelen ,
Een dans bereyden doen , die ons hier onder 't speelen
Vertoont zal werden , tot vermaak in 't algemeen.
Goa. Mijn Heer, zy zijn gereet.
War/.
Zegt dat zy binnen treen.
't Zal strekken om het hert tot meerder vreugdt t' ontvonken.
Daar Wert onder 't speelen van 't muzijk een dans vertoont.

Mijn Heeren , nu eens ter gedachtenis gedronken
(Dat ieder zich ontdek, met alle eerbiedigheydt,
(B1. 59.)En innerlijke zucht) der Franse Majesteyt
Wiens macht en heerschappy een ieder schijnt to vreezen.
Mijn Hoer den Abt , gy zult hier van den eersten weezen
Die my bescheydt zal doen , en voorts dan overhandt.
Wy moeten dozen dagh eens springen uyt den bandt
En alle beezigheen en zorg ter zijden stellen.
Zoo , dat gevalt my wel. mijn Heer de la Ruelle ,
Hoe is 't mijn Hoer? gy suft , 't is hier goon suffens tijt.
Ruelle. Zacht , zacht, Heer Graaf, ay zacht , gy zijt my noch niet
quijt.
Een pasgang komt 'er ook, waar toe to post to rijden ?
Wie spoor wil houden , Heer, moot d' eerste stormen mijden.
Says. Heer Burgemecster,,
hou my mee aan uw besluyt.
Warf. Kom Gobbert , reykt my daar noch eens een tweede fluyt.
Dat gaat u weder voor , zie daar , zie daar gy Heeren ,
Dat zal de welstant zijn , en 't loffelijk regeeren
Der stadt van Luyk , en die hun zaak zijn toegedaan.
Heer la Ruelle, dit dient van uw handt to gaan ,
Als zijnde 't hooft , die dit gemeene best verdeedigt
En vyandt van die hun in tegendeel beleedigt.
U voegt den aanvang, Heer.
Ruelle. Ik heb altoos met macht
Het y olk hun vryheydt , en het recht der stadt betracht ,
En nooyt en staat van my iet anders ook to hoopen.
Warf. Maar zacht , daar werdt geklopt , gaa Gobbert, doet eens
oopen.
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(Bi. 60.)

TWEEDE TOONEEL.

Warfusee. Ruelle. Monson. Saysans. Nies. Marchant. Gaspar.
Gobbert. Grandmondt.
Grandm. Myn Heeren , met verlof, dat ik uw achtbaarheen
Warfusee met Grandmondt ter zijden af.
Kom steuren.
Zijt gy roe ? hebt gy uw yolk by een ?
Grandm. 0 ja , zy wachten niaar naa 't aangegeeven teeken.
En ik , om ieder noch een pert in 't lijf te spreeken ,
Gaa af en aan , en laat niet na , door mijn beleydt,
Elk aan te moedigen tot trouw en dapperheydt.
Een ieder is vol vuur en smertelijk verlangen,
Om 't werk to voeren uyt. 't waar tijt dan aan to vangen ,
Eer dat de heete brandt van hunne wraak verkoeldt.
Wart'. Zy hebben vast de zorg eens wakker afgespoeldt
En zijn in 't minst beducht van 't goon hun staat to naaken.
Grandm. 't Is tijt dan als ik zeg, om aan den dans to raaken.
'k Heb alles om en om met wachten wel bezet ,
Zoo van de voorpoort af, tot achter aan 't salet ,
Als ook ter zijde langs de wal , tot aan de boomen,
Is 't wel bezorgt. ik heb de moedigste genoomen
En uytgekeurt, om ons to dienen in 't beleydt.
Elk toont zich als een leeuw , vol moedt ; de dapperheydt
Schijnt ieder , hooft voor hooft , ten oogen uyt to blaaken.
Warf. Zoo , dat gevaldt my wel ; ga , wilt u vaardig maaken
En past dat ieder zich van waap'nen wel verziet.
Houdt u hier by der handt , tot dat de lens geschiedt.
Het teeken dat zal zijn (waar op gy u moogt scherpen)
Als ik een leedig glas ter aarde neer zal werpen ,
(B1. 61.)Zoo treet dan t'zamen toe , op 't brieslen van dat gruys ;
Poch in het naderen en maakt niet veel gedruys.
Gay zult dan (waar op u ten hoogsten staat to letten)
De taafel in een kring, voort om en om bezetten ,
En houden dan zoo stant, tot ik, in dat geval ,
Wat ieder staat to doers , zoo fluks gebieden zal.
Grand. Zeer wel , mijn Heer , ik gaa , wilt u wat ylig spoede.
Grandrnondt binnen.

Mijn Heeren , met verlof, elk houdt my dit ten goede ,
'k Hadt iet nootzaakelijks to spreeken met dien Heer.
Hoe vrienden wel wat 's dit ? elk zet zijn glas ter neer.
Neon , dat 's de mooning niet, wy nioeten 't eens hervatten,
Wie by de windt zeylt moet zijn zeyl geduerig flatten.
War/.
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1k zie gy hebt slechts voor te sparen mijnen win.
Mijn Heer den Abt , dat zal eens uw gezontheydt zijn.
Mouson. Den uwen eerst , mijn Heer , het moet u wel bekoomen.
War/. Laat dit eens omme gaan. ik heb nu voorgenoomen
Te toonen elk de drift van mijn oprechtigheydt ,
Beneffens ook wat hert in dezen boezem leydt.
Mar. Heer Graaf, hoe is 't ? gy hebt daar straks zoo opgeheeven ,
En nu zoo schijnt gy ons ten eersten te begeeven.
Wat Coeval heeft u dus verhindert onverwacht ?
Warf. Heer Burgemeester , 'k heb het u eens toegedacht.
Kom laat ons rustig zijn als vrienden met den andre.
Hy werpt een glas ter needer.

Wat zoo, men moet somtijts ook eens van glas verandre.
Elk volg my daar in na , en maak een zelfd'besluyt.
(31. 62.)

DERDE TOONEEL.

Warfusee. Ruelle. Monson. Saysans. Marchant. Nies. Gobbert.
Gaspar. Grandmondt , met gewaapende Saldaaten.
War/. Man Heeren , dat gy 't weet , het Frans muzijk is uyt.
De grijns moet af, het heeft ons lang genoeg verdrooten.
Wy moeten heeden eens veranderen van nooten.
Dat niemant zich en roer,, maar pas op mijn bevel.
Ruelle. Heer Graaf, wel hoe! wat 's dit ? is 't ernst, of is het spel ?
Warf. Geen spel, maar errenst is 't; en 't geen my staat te vordre
Dat zult gy daadlijk zien. daar leyt mijn last en ordre,
Beneffens volmacht van des Keyzers eygen handt.
Als ook een zelfden van den Keur-Prins Ferdinandt,
Uyt Wiens bevel , en Yacht , wy hebben voorgenoomen
Om nu (verraders) u verradery te toomen
En uyt te roeben 't nest , by u zoo vuyl gebroedt.
Mouson. Hoe meent gy 't Heer, wat 's dit? dat gy ons dus ontmoedt?
Wat zal dit zijn ? is dit ons op uw trouw verlaaten ?
Wat hebt gy voor , met dees gewaapende soldaaten ?
Waar toe omringt men ons ? of is uw achtbaarheydt
Beleedigt ? zegt van Wien ? of wie u heeft miszeyt ?
Wat schennis of verraadt hebt gy ons aan te tbgen ?
War/. 't Was aangeleyt , om u hier door in 't net te krijgen ,
Gelijk gy heeden zijt. t'za vat my daar dien gast.
.Ruelle. Hoe ! my ?
War/.
Neen Heer , ik meen uw dienaar. bindt hem vast ,
(131. 63.)En vleugelt hem.
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Waar in , mijn Heer , heb ik misdreeven ?
Daar van zoo zal men u straks openinge geven.
't Is mijn believers zoo. nu voort , is dat gedaan ?
't Za wederom , men tast den Burgemeester aan.
Ruelle. My , Heer ?
Ia u.
Warf.
Ruelle.
Waarom ? . . . .
Warf.
En vraagt my naa geen reeden.
Als ook den Abt Monson , Saysans , en d'andre meede.
Granclm. Wie is den Heer Monson, hy is my onbekendt ?
2Ifouson. Vraagt gy wien dat hy is ? hier staat de man, ik ben't.
Staa af,, en naakt my niet, eer u dit staal bejeegen.
Warf. Soldaaten , fluks schiet toe , ontwringt hem zijnen deegen.
Ruelle. Hoe handelt men ons dus ? o overwreedt geweldt !
Gasp. Helaas , Mijn Heer! hoe is ons dit voorheed gespeldt.
Ruelle. Indien ik heb misdaan , men doe mijn feylen blijken.
War!. Daar van zoo zullen dees . (verrader) 't vonnis strijken.
Ruelle. Daar's niet dat my bezwaardt, 't gemoedt dat kent zich vry.
War! En was ons niet bewust van uw verradery ,
64.)Men zou door dit verrnomt gelaat ons noch verzetten.
Ruelle. De vryheydt van dit yolk , en hun beschreeve wetten ,
Heb ik altoos met recht gehandthaaft.
Warf.
Dat 's gezeyt ,
Gehandthaaft , op wat wijs ? om zijn Doorluchtigheydt ,
Gestijft met deezen hoop , zijn erfreeht te belaagen.
En dat verradelijk , bedektlijk op to draagen
Aan een , by elk bekendt voor vyandt van den Staat.
Wat schennis blijkt zoo klaar dan dit vervloekt verraat?
Te meer , terwijl men , om dit schelmstuk te bekleeden ,
Bestondt het schip van staat op 't spoedigst uyt to reeden ,
Dat niet en strekte dan maar om • te vaaren voort ,
Om zoo zijn wettig Heer te werpen buyten boordt.
Welk , zoo 't den hemel niet verhoed en had ten besten ,
Men zag de Fransche vlag geplant op deze vesten ,
En 't yolk (dus lang gedrukt) door uw verradery
Gebracht in zeeker en gevvisse slaverny.
Wie zal niet schrikken die dit koomen zal to vooren ?
En teffens staan verstomt van dit to zien en hooren ?
Hoe dat die geen op wien den Staat zich had vertrouwt ,
Zich dus verleyden liet, door Fransch meineedig goudt
En als verbasterdt , en van alle deugdt verbannen ,
Zich tegens zijne Prins en Erfheer aangespannen,
Gasp.
War/.

216
Waar van de blijken zijn zoo klaar gelijk den dagh.
Wy dan gemachtigt door zijn Vorstelijk gezagh ,
En opgewekt tot nut , en heyl der burgerye ,
En om een eindt te zien van al uw kuyperye ,
Die hebben voor om nu (gemerkt u vuyl beleydt)
Het yolk te brengen weer tot hun gehoorzaamheydt :
En 't onkruidt , 't geen elk hier scheen boven hooft te groeijen ,
Al teffens tot de grondt en wortel uyt te roeijen.
Een ander leer hier door, hoe 't quaadt te mijden zy
En wat het is een Vorst zijn recht en heerschappy
(Bl. 65.)Bedektelijk met list door laagen t' onderkruypen.
Wie dan dit euvel drukt , en ziek gaat aan die stuypen,
Die moot m' op deze wijs doen stuyten in zijn loop.
Hoe gy van tbdt tot tijdt , gestijft met uwen hoop,
Dit Prinsdom hebt getracht inwendig te beroeren ,
Met daar voor anderen alleen de vlag te voeren ,
En 't yolk op uwe weak to leyden aan de handt
Is elk genoeg bewust. nu staat aan d'andre kant
Ook vry , gemerkt uw doen en afgerechte streeken ,
Om hun , door my aan u , op 't alderfelst te wreeken ,
Waar toe zy hebben niet dan t' overvloedig stof;
Ik weet dat ik mijn zoon hier door aan 't Fransche hof
Ten prooy en slachtbank zal hun wreetheyt overgeeven ;
Dat zy zoo , 't ga hoe 't wil , zijn sterven is hier leeven ,
Zijn doodt bevrijdt ons hier van deze lucht en pest.
Geen eerelijker doodt dan voor 't gemeene best.
Wy dan verwerpen zelfs (dat elk dit vry mishaage)
De zucht die wy gewoon zijn tot ons bloedt to draagen ,
En kennen , daar het geldt de welstandt van den Staat ,
In 't minste , 't zy wie 't zy , noch bloedt , noch eygen zaat.
Hier hebt gij rondelijk gehoordt dan mijn verklaaren ;
En wy zijn ook gezint daar mode Voort to vaaren.
Elk overiegt zijn doen dan vry in deezen stant.
binnen.
Voort leyt my deezen gast zoo daadlijk aan een kant.
En dat den Heer Nies , 1VIarchant , ook zoo vertrekken.
March. Waar heen ?
Warf. Ter plaatse daar m' u klaarlijk zal ontdekken
Wat ons bewoogen heeft t'aanvaarden deze zaak ,
En hoe gerechtig wy in 't vord'ren van de wraak
Gerechtigt zijn, daar by u blijken doen noch naader,,
Dat la Ruelle is een schelm , een landtverrader ;
Waar van 't bewijs by ons leyt als den dagh zoo klaar.
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(B1.

Niel. Mijn Heer,, vergrijpt u niet , het stuk steekt vol gevaar ;
66.)Want zoo dit ruchtbaar werdt, het yolk , uyt zucht gedreeven
Ter liefde tot 'dien Heer , die zullen lijf en leeven
Al t'effens zetten op , te wreeken deze daadt.
War'. Zorgt gy maar voor u zelfs , en schort het ons aan raadt ,
Zoo wacht zoo lang tot dat men u daarom komt viaagen.

Marchant , Nies, en Gaspar bin.

Wat goddeloos beleydt ? met wat vervloekte laagen
Bespringt men ons ? heb ik dit ooyt aan u verdiendt ?
Ben ik op deze wijze uw stut , uw hertevriendt ?
Is dit de grondt van al u vleyery en smeeken ,
Met dus verradelijk ons naar het hert to steeken ?
Daar ik u heb (neemt zelfs de proof van uw gemoedt)
Als van de straat geraapt gehuysvest , en gevoedt ?
Toen gy door u bedrijf, ontbloot van ampt en staaten ,
Als balling zworf, en hof, en alles moest verlaaten,
En deeze stadt (terwij1 g'u nergens veylig vandt)
Tot u verblijf verkoos , voor 't vrye Nederlandt ,
Heb ik toen niet , om u gezachlijk hier te maaken ,
U doen gehandthaaft , zelf ook neffens mijne zaaken ?
En tot bevord'ring van uw staat , en achtbaarheydt ,
Zoo veel to weeg gebracht , dat uw aanzienlijkheydt
Zo groeyden aan , dat elk , die maar de zaak doorgronden ,
In uw verheffing zich zoo diep geergert vonden ,
Dat ik daar door, ja zelf ook by den breeden Raadt ,
Met u to zetten op , bedektlijk wierdt gehaat ?
En deze zucht tot u , zoo ernstelijk gedraagen ,
Werdt nu gelijk verschopt , en voor het hooft geslaagen ,
Veracht , en smadelijk getreeden met de voet.
Beloont gy zoo de deught , en al 't genoote goedt
Met dus klaarblijkelijk ter zijden uyt to spatten ?
Tamar f. Hoe noodig het ons -waar , dit by der handt to vatten ,
Is die bekendt , wiens val gy reets beschooren hadt.
(B1. 67.) Ruelle. Zoo ver de duysternis het eeuwig licht omvat,
En gy door uwe macht de sterren kont bespringen ;
Zoo verre ben ik vry van al dees lasteringen ,
Dien gy dus onbeschaamt ons hier in 't aanzicht vrijft.
Dat ik het vollik in hun vryheydt heb gestijft ,
Daar by getracht hun keure en wetten te vcrklaaren ,
Zulks is geweest , om die voor schennis te bewaaren.
En wat het recht belangt van zijn Doorluchtigheyt ,
Zijn luyster en gezach is nooyt door mijn beleyt
Ruelle.
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Voordachtelijk gekreukt noch op het minst beleedigt ,
Maar eer , in teegendeel , de zelve zoo verdeedigt ,
Dat elk, wie van mijn doen op 't minste is bewust ,
Getuygen zal , hoe ik om d'algemeene rust
Te vorderen , die heb alle eere toegedraagen.
Het zy dan ver , dat ik door heymelijke laagen
Getracht zou hebben , die als met de voet te treen.
War/. Om, door een Blimp van staat, een schelmstuk te bekleen ;
En dat , ja zelfs voor 't yolk, een and'ren schijn te geeven ,
Daar zijt gy meesterlijk , en konstig op bedreeven.
Maar wy, (of schoon gy hier veel van uw deughden spreekt)
Die weeten best, wat hert in deze boezem steekt.
Verrader , gy zult ons hier met geen woorden payen.
Dat 's uyt , wy laaten ons niet langer overkrayen ;
Van 't geen, waar meede gy op heeden werdt beticht
Daar van zijn wy te klaar , en grondig wel bericht.
Dies leenen wy geen oor aan uw welspreekentheeden.
Mous. Indien gy niet en waardt verbasterdt van de reeden ,
Ontaardt van alle deught , en trouw en menschlijkheydt ;
Gy zelfs zoudt gruwen van zoo gruwelijk beleyt.
Hoe kan een mensch dan zijn dus van .de wraak bezeeten ?
Dat by zoo goddeloos , zoo overgodtvergeeten ,
Een stuk zoo heyloos derft gelijk als dit bestaan ?
(B1. 68.)En als een tyger zijn verwoede klauwen slaan ,
Aan een , by elk gekeurdt voor 't voorbeeldt van de vroomen.
Vermomden scheim , die dus met wreetheydt ingenoomen ,
Op een Barbaarse wijs , recht zulk een schouspel an ,
Waar in gy zelve speeldt de rol van een tyran.
Ik daag u voor de vuyst , gy dan , van 's Princen weegen ,
Verdeedigt zijne zaak , door 't punt van uwen deegen.
En is in u een straal van eedelmoedigheydt ,
Aanvaardt d'aanbieding , wy staan reedts daar toe bereydt.
Zoo niet , zoo zien wy klaar , gezeyt met luttel woorden ,
Dat gy , op heeden , niet dan toelegt om te moorden.
En dat gy zijt (gemerkt dees vuyl vervloekte daadt ,)
Een huureling om loon , gekocht tot dit verraadt.
Fy u meineedige , is dit u grondt bepaalen
Is dit het heusch verzoek , en vrindelijk onthaalen ,
Ons dus voordachtelijk te leyden in 't bederf ?
Een vremdeling , geschopt uyt 's Konings wettig erf,,
Vervolgt en nagejaagt , om zijn gepleegde schennis
Die van verradery hadt heymelijke kennis.
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Een balling , die zijn ampt en staaten zijn ontzeydt;
En hier geherbergt werdt , slechts uyt medogentheydt,
Die niets bezit , dan 't geen hy door bedekte laagen ,
(In Spaanschen dienst ,) den Staat trouwlooslijk heeft ontdraagen.
Die then , als hebbende 't gezach ter hoogste graadt ,
Zich zelfs verrijkten uyt de schatkist van den Staat ,
En door den lossen toom van zijn onmaatig boelen ,
Die zoo ontzeenuwde , dat zy als noch gevoelen
Door innerlijke zucht , de naadruk van die smert ,
En tot op deezen dagh daar door noch zijn verwert.
Die d'inkomst van het landt , door tuyschen , brassen , speelen ,
Slaafachtig heeft verquist , in kuffen , en bordeelen ,
En ander vuyl bejagh , van snoode dertelheydt ,
En does .gedreeven , tot zoo hels en vuyl beleydt ,
(B!. 69.)Derft hier zijn schelms verraadt , noch met een glimp bekleeden ,
Als waar het nut den Staat , en d'algemeene leeden ,
En niet en strekten , dan tot 's yolks gemene best.
Fy u , noch eons vervloekte en haatelijke pest.
Vervaarlijk monsterdier , voor wien dat elk moot gruwen.
Wanneer dat 's hemels vloek u zal in 't aanzicht spuwen ,
En eyschen van u of , tot zoening van zijn wraak ,
11w vuyl geweeten , zult gy van den helschen draak
Op 't alderschrikkelijkst dan werden aangegreepen ,
Met eeuwig naaberouw , en doodelijke neepen ,
Tot een vergelding van zoo zoeneloozen daadt.
Dus brouwt gy u verderf , door dit u schelms verraadt ,
waar van de blijken zijn , als heeden die ons drukken.
Saysans. Ia blijken al to klaar van zijne sehellemstukken ,
En voorige bedrijf, waar door hy in dien standt
Toont klaarlijk zelfs to zijn de grootste schelm van 't landt.
Die door een helsche drift , vervoerdt van 't spoor gedreeven ,
Tot alle boosheydt zelfs zich over heeft gegeeven,
En met een euvle moedt , vaart in zijn schennis voort,
En baandt alzoo een weg tot een vervloekte moordt.
Daar zelve hy voorheen , dit noch gesteldt ter zye,
Is overtuygt , door blijk, van zijn verraderye.
En tot bewijs daar van , ontbreekt niet weynig stof.
Hoe hy zich droeg weleer,, to Brussel aan het hof,
Toen hy zijn Majesteyt bestont aldaar to grieven ,
Met al het Spaans geheym , den Staaten t' overbrieven ,
Tot merklijk nadeel van den Staat in 't algemeen ,
Is elk genoeg bckendt , wy weeten 't, en die geen ,
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Toen hebbende 't geza,ch , die zouden konnen zeggen,
Hoe schandelijk hy 't daar ten Hoof heeft laaten leggen.
Waar over hy by 't hof des Koninks , en zijn Raadt
Eenstemmig is gedoemt ter doodt, en deze smaat
Voor ellik, opentlijk , ten toon uyt alle steeden ,
(Bl. 70.)ln zijne beeltenis , verachelijk heeft geleeden.
Fy u , onmenschelijke! en overwreet gedrogh
Van gruwlen t'zaam gevoegt , gemest met draake zogh.
Die dus met zijnen hoop , onwettig aangespannen ,
(Als hooft der schellemen , bloedthonden , en tyrannen ,)
Te zamen hebt gesmeet , zelfs tot uw eygen val ,
Een stuk waar elk voor gruwt , en eeuwig schrikken zal ,
Zoo wie dit schouspel komt ten eynde te beoogen.
Grandm. Hoe lang, mijn Heer, zult gy dit lastren noch gedoogen ?
En dees vermeetenheOn aanhooren met geduldt ?
Vaar voort , al hoog genoeg , de maat is ruym vervuldt.
Mijn arm , gesterkt door dees uytzin'ge reen te voeren
Die pordt my aan , om hun vergalde tong te snoeren.
Dies zoo gy 't stemdt, wel aan , men maak een kort besluyt ,
En voer het vonnis , tegens hun beslooten , uyt.
Dit staal, hier op gewet , zal u ten dienst verstrekken.
Wat toeft men dan ? de tilt gebiedt geen tijt te rekken.
Men neem slechts aanvang, in 't bevordren van de zaak ,
Om dees aartsschellemen , door een gerechte wraak,
Op d'alderwreetste wijs , naar hun verdienst te straffen.
Tamar f. Zy moogen zoo in 't wildt wat schermen , en wat blaflen
Het geen my staat te doen , 'k verzeeker hun dat zal
Elk proeven hooft voor hooft , zy braken vry Naar gal
Nu t'effens uyt , ik hoop mijn lust wel haast te koelen.
Maar deezen ouden schelm, zal eerst mijn wraak gevoelen ,
En proeven zoo voor of de hette van mijn bran&
Mijn heer Grandmondt , men leyd hun beyden wat aan kant ,
Tot dat wy aanstonts ook hun vonnis voort voltrekken;
Nu zult gy deezen dagh ons tot een offer strekken
En docr u bloedt , het yolk verzoenen met hun Heer.
Zoo neemt verradery , en dwinglandy zijn keer ,
En al wie 's Lants verderf in hunne boezem voeden.
(B1. 71.) Ruelle. Gaf ik u oorzaak ooyt dus teegens my te woeden ?
Wat wildt gy doch van my, die vry ben zonder schuldt ?
War/. Wat ik wil ? dit 's mijn wil , dat gy straks sterven zult.
Ruelle. Hoe kan dat moogliik zijn , wat komt my hier te vooren ?
War/. En dat door last van die , wiens val gy hadt beschooren.
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Ruelle. 'k Ileb 't recht des yolks getracht te houden in den stant.
Warf. Ten besten van u Nuys , maar niet ten dienst van 't lant.
Ruelle. Waar in is ooyt verraadt , in al mijn doen , gebleeken ?
Wart. Verrader,, vraagt gy dit ? daar doode lettren 't spreeken.
Ruelle. Verdichte letteren ! 6 gruwel ongehoordt !
Warf. 't Ontkennen staat u vry wy varen echter voort.
Ruelle. Erbarm u doch , mijn Heer , en laat u opzet vaaren ,

Ter eeren van mijn Nuys , en deze grijze haaren ,
Bekoomen door de last en zorge van 't gemeen.
Warf. U huys , wat is u huys ? een toevlucht van die geen
Die hun verheffing zien door scheuring op te bouwen.
Een fzaamenkoppling , om 's Lants ondergang te brouwen.
Een heyloos nest , dat niet dan monsters heeft gebroedt.
Ruelle. 0 Godt , gy kent mijn hert , en t'effens mijn gemoedt.
Hoe drukt ons dit waar heen , waar werden wy gedreeven ?
(B1. 72.) Om Godts wil doch, mijn Heer, om Godts wil, berg my 't leeven.
Zie hoe dat ik my buyg , en voor u nederkniel.
Warf. Buygt u voor 's hemels recht , tot welstant van uw ziel ,
Die op 't verhuyzen staat , om strak van hier te scheyden.
Ruelle. Moet ik dan sterven ?
War/.
Ja , daar moet g'u toe bereyden.
Ruelle. Mijn Heeren , redt my doch in dezen droeven stant.
Warf. Hob gy meer kermt , hoe dat mijn wraak te heeter brandt.
Ruelle. Genaade Heer , genaa; ay wildt mijn smeeken hooren.
Warf. Genaade ? neen, 6 peen , ik leen daar toe geen ooren
Maar op dat uwe ziel niet mach deelachtig zijn ,
Door uw verdoemlik quaat , de smert der helsche pijn ,
Zoo heb ik , tot uw heyl , hier in der yl ontbooden
Twee Geestelijken , die , eer dat men u zal dooden ,
Berechten zullen , tot u zelfs behoudenis.
Daar werdt geklopt , doet op , 'k vertrouw zy zijn 't gewis.
VIERDE TOONEEL.

Warfusee. Ruelle. Grandmondt. Rey van Soldaalen. Gobberl.

B.

Peeler; en gevolg.

Warf. Ghy Vaders , zijt van pas op mijn bevel gekoomen
Om hier , in 't gene wy nu hebben voorgenoomen ,
Te oefenen aan een uw alderlaatste plicht.
Ontsteldt u niet, al 't geen wy hebben aangericht,
Strekt niet dan 't vaderlandt , en deze stadt , ten besten.
Het schelmstuk is ontdekt , en 't sc-huylt in deze vesten.
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(B1. 73.)Den Burgemeester , die alree gevonnist staat ,
En daat'lijk sterven zal, is hooft van dit verraadt.
't Bewijs is klaar, en om daar van meer blijks to geeven ,
Zoo ziet dees brieven , zeif van zijne handt geschreeven.
Waar uyt gy speuren zult het heymelijk veraant ,
Gehouden daaglijks met den Franschen Afgezant ,
En anderen, gewoon hun doen mee to beslechten ,
Om zoo dit Prinsdom aan de Fransche kroon te hechten.
Welk onverzoenelijk , en oversnood beleydt ,
Niet strekt dan tot bederf van zijn Doorluchtigheydt ;
Die ons by volmacht heeft gegeven last en ordre ,
Om uyt zijn naam , dees straf, en zijne wraak to vordre ,
Dewelke by ons is alree dus ver y' volbracht.
De rest daar van zijn meed' alreede in onze macht.
Dus hebben wy, als uyt een goedertieren teeken ,
U hier ontboOn, op dat gy hem roor 't laatst zoudt spreeken,
En voorts berechten , naar gewoonten, in dien stant.
Nu treedt dan toe.
B. Peeler.
Helaas! wat neemt gy by der handt?
Wat hebt gy voor,, helaas! wat wildt gy gaan beginnen ?
Wat razerny is dit ? bedaar,, waar zijn uw zinnen ?
Staa af, mijn Heer , staa af van dit onmenschlijk woen.
Wy sterven liever zelfs , dan dit bevel te doen.
Wy moogen niets bestaan in diergelijke zaaken ,
't En zy m'ons overste eerst het zelfd'bekent doet maaken ;
Dus bid ik u staa af, en vaart daar in niet voort.
Want is 't dat gy volhardt in zoo vervloekten moort ,
Het yolk zal eeuwiglijk dien Burgerheer betreuren,
En u zoo daatelijk van lit tot lit verscheuren.
Dus ziet wel toe dat gy uw zelfs doch niet bedriegt.
Warr. Wel aan , laat gy uw plicht, by straf dan ongebiegt.
Naar voort met hem.
(B1. 74.) B. Peeler.
Hou stant , wat komt ons hier te vooren ,
Zult gy zoo eed'len ziel doen in zijn zonden smooren?
En zelfs u offren , door dit woen, aan 't helsche vyer ?
Mijn Heer , in welken stant , helaas! vindt ik u hier ?
Had ik dit ooyt gedacht ? mijn hert dat schijnt to breeken ,
En is ter doodt benouwt , ik wil , en kan niet spreeken.
Hoe komt gy doch , mijn Heer , dus deerlijk in de ly ?
Ruelle. Door overhelsch bedrogh, en schelmse viebery.
B. Peeler. Wat middel doch?
Ach, ach! is alles buyten hoope?
Ruelle.
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B. Peeter. Zijn boezem schijnt van wraak en grams chap 't overloope.
Ruelle. Doet noch voor 't laatst een proef, , mijn Heer,, en dan

niet meer.
Wy vallen dan noch eens voor uwe voeten neer.
Ach , laat u voor dees tit door zuchte en traanen payen ,
Op dat dees bloetstorm ons nu over 't hooft mach wayen ,
En t' effens wy ontgaan dien opgeheeven slagh.
Erbarm u doch mijn Heer,, zoo bidden jet vermag.
Ziet nederwaarts op ons hoe wij geboogen leggen.
Genaade , Heer , ach ! wildt ons geen genaade ontzeggen.
Blus uyt het vuur van wraak , 't geen heerst in uw gemoedt.
Besmet uw zelven niet, te reukloos , met dit bloedt.
Verschoont dim] ouden Hoer , verschoont hem , gun hem 't leeven.
En zoo 'er feylen zijn , ach wiltze hem vergeeven.
Laat u beweegen , ach ! ach ! staat mijn beede toe.
Warf. Op, op, al lang genoeg , wy zjjn dit jankken moe.
(*y werdt toch niet gehoort. nu hebt gy keur van beyde ,
(B1. 75. )Of by gebiegt van hier , of ongebiegt zal scheyde.
Lang denken valt hier Diet , dus wildt u kort beraan.
B. Peeler. Heer Burgemeester , ach ! het is met u gedaan.
Kom , gaan w'in dit vertrek , gy kondt hem niet beweegen ,
Op dat ik u aldaar noch geef mijn laatsten zeegen.
Ruelle. Mijn Heer ach ach!
Warf.
Voort , voort , hier geldt geen preevlen meer.
B. Peeler.

Ruelle en B. Peeter binnen.

Nu mannen , nu is 't tit. een ieder trekt van leer,
En houw zich vaardig , om den aanslag uyt te voeren.
Grancim. Dat niemant zich door vrees inwendig en beroere ,
Noch schrikke , midden in zijn doen , van dit beleydt ,
Voor 't uyterlijk gebaar van zjjne achtbaarheydt
Maar dringon toe als een , uyt dulle wraak gedreeven ,
Zijn vyandt nadert , om den doodtsteek hem te geeven.
Dat elk aldus volhardt.
Warf.
Wel aan , 't is tijt ; zijt gy
Dan reet ?
1 Rey van Soldaaten.

0 ja.
Warf.
Den Hemel zet u krachten by :
En wil u innerlijk met dapperheydt versterken ,
Om
deze zaak ten eynde uyt te werken.
1 Rey van Soldaaten.
Dat gaat' er dan op aan , tza mannen , dat's u voor.
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Rey van Soldaalen.

Wy volgen , wel gemoedt , u op het zelve spoor.
Soldaaten binnen.
(B1. 76.)

VIJFDE TOONEEL.

Warfusee. Grandmondl. Gobberl. B. Peeler.
B. Peeler. Waar bergt men ons? ach, ach! hoe siddren al mijn leeden
Warf. Ga Gobbert , brengt hun t'zaam in aller yl beneeden ,

En keert met Gaspar zoo weer herwaart hier terstont.
Gobbert en B. Peeter binnen.

1k weet naauw of ik leef of sterve. Boor Grandmondt ,
't Gaat' wakker aan. men kan 't gekerm hier duydlijk hooren.
'k Gaa wat ter zjden af, en stop zoo bey mijn ooren
Eer 't dieper dringt , en my tot aan het herte raakt.
Warfusee. Grandmondt. Rey van Soldaalen.
1 Rey van Soldaalen.

Daar leydt by nu, door ons (gy Heeren) afgemaakt ,
Mijn beenen schudden , en mijn leeden staan en beeven
Zijn weezen had my schier versaagtheydt aangedreeven.
Tot driemaal toe trat ik te rug voor zijn gezicht ,
En schrikten t'elkens voor de straalen van dat ROIL
Tot dat ik eindelijk my weder tot hem wende ,
En drong dit staal , tot aan 't gevest toe , in zijn lende.
Waar van ik noch geheel ontsteldt ben en ontroert.
Warf. Gy hebt dit ridderlijk en manlijk uytgevoerdt.
Dit 's recht den wegh om hun verradery to toomen.
'k Heb Gaspar in der ijl zoo daadlijk hier doen komen ,
Om ons te dienen voor het yolk in deezen staat.
Daar komt by , zeer ontsteldt van weezen en gelaat.
(31. 77.)

ZESDE TOONEEL.

Warfusee. Grandmondt. Rey van Soldaaten. Gaspar. Gobberl.
Gasp. Ach ach! waar berg ik my ? (5 al te droevig teeken ,
Mijn Heer legt gy hier dus , gewondt en zoo doorsteeken ?
En ik elendige , hoe zal 't met my vergaan ?
0 al te droeven dagh ! och ! och ! wat gnat my aan !
Moet ik u droevig lijk noch voor het laatst beschouwen.
Grandm. Wildt gy ons dienstig zijn , zoo zult gy 't leven houwen ,
Mits doende 't geen men u zoo aanstonts zal gebien

225
En werkt gy 't uyt, gewis u zal geen leet geschien.
Gasp. Zeer wel, mijn Heer, waar in?
Warf.
U daadlijk te vervoegen
Beneeden aan de poort , om 't yolk te vergenoegen,
En spreeken zelfs met hun, door 't venster aan de straat,
Dat la Ruelle zelfs is schuldig aan verraadt ;
En in u byzijn, 't zelfd' vrywillig heeft beleeden ,
En dat hy wel gebiegt , na 't off'ren van gebeeden
Alreed' gesneuveld is.
Gasp.
Zeer wel-, ik neem het aan.
Warf. Ontbindt hem , Gobbert , op dat hy mach veylig gaan ,
En voegt u neffens hem om derwaarts heen te keeren,
Om zoo de drift des yolks te hind'ren en te weeren ;
En dat een ieder van ons doen bewust zijn mach.
Gaspar en Gobbert binnen.

Soldaaten, haaldt ons voort die Heeren voor den dagh,
Op dat wy zien hoe zy zich zullen nu gedraagen.
ZEVENDE TOONEEL.

(B1. 78.)

War/usee. Grandmondt. Rey van Soldaaten. Mouson. Saysans.
Mous. 0 droevig schouspel, als geen oogen ooyt en zaagen!
Hoe leyt de deughdt alhier erbarmelijk gevelt!
Says. 0 yselijk bestaan! o overwreedt geweldt!
Kan dan den hemel dit met zijn alziende oogen,
Die alle gruw'len haat, dees gruw'len noch gedoogen ?
Is 't moogelijk, kan 't zijn ?
Die heeft my wraak verschaft ,
Warf.
En dezen schelm door my rechtvaardiglijk gestraft,
Daar ziet gy hem, en 't geen dat u hier staat te wachten,
Dat 's een en 't zelfde lot, w3, zullen voorts betrachten
Den eysch van onze plicht, tot demping van dit zaat.
Mous. Dat u de donder sla gy bloedthondt daar gy staat.
ACHTSTE TOONEEL.

War fusee. GrandmOndt. Rey van Soldaaten. Monson. Saysans. Gobbert.
Gob. Myn
Warf.
Gob.

Heer.
Wat is 'er gaans?

Elendiglijk geschaapen;
Het yolk by duyzenden zijn reets al in de waapen ,
En Gaspar (vol bedrog) roept luydkeels aan de poort ,
Op burgers , burgers op ! Ruelle leyt vermoordt!
Baandt elk de weg , en laat de stoutste binnen koomen;
15
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hebben vast de plaats en voorzaal ingenoomen ,
Dies berg u doch.

(B1. 79.)Zy

NEGENDE TOONEEL.

W arfusee. Grandmondt. Mouson. Saysans. Gobbert. Rey van
Soldaaten. Nicolaas met gevolq.
Nic. Waar is den schelm ?
Warf
Daar leyt hy.
Nic.
Daar,
Legt gy dan neffens hem , vervloekte moordenaar.

En gy die hem dus hebt gehandthaaft in 't verdelgen ,
Daar , daar , gy moet al mee dat zelfde grontsop zwelgen.
Zoo , zoo , steek , houw , en kerf, en rukt het ingewandt
Hem uyt de borst , en werpt het hier slechts aan een kant.
Men zal zoo daadlijk hun van lit tot lit gaan rijten,
En als veracht'lijk aas het voor de honden smijten.
En gy Soldaaten , fluks , geef over u geweer.
Men leyt'er aan een kant ter zijden af.
Mous.
Mijn Heer,
In welken schijn vindt gy ons hier , helaas ! wy stonden
Alree gevonnist , en gelijk gy ziet gebonden ,
Om , zoo gy ons niet had geredt uyt dezen noodt ,
Te proeven mede zoo een overwreede doodt,
Waar door wy eeuwiglijk zijn in uw dienst gehouwen.
Nic. Wie kan dit treurspel zonder tranen dan aanschouwen !
Och! och !
Says.
Schoon dat dien Heer alhier gesneuvelt leydt ,
Zijn naam, zijn luyster , roem , zal door d'onsterflijkheydt ,
Met een geduurig lof, op all6 tongen leeven.
(B1. 80.) Nie. 0 droevig voorbeeld, van geen pennen ooyt beschreeven.
Dit schelmstuk zy vervloekt , tot in zijn eygen zaat.
Men sleep de lijken voort , als honden, langs de straat ,
Op dat den adeldom , en woedende gemeente ,
Zich wreeken moogen aan dit heylooze gebeente ,
En randen 't reukloos aan , en koelen noch haar moedt
Aan dit moordadig en verachtlijk basterdtbloedt.
En weer in tegendeel , dat elk , met rouw omvangen,
Opoff're voor dien Heer gewijde lijkgezangen ,
Als een (dus blijft zijn lof geprent in elks gemoedt)
Die 't recht zijns volliks heeft bezeegeldt met zijn bloedt.
13 Y T.

JAN KLAASZ,
OF

GEWAANDE DIENSTMAAGD.
BLYSPEL.

VERTOONDERS.
Lyntje, de.Meid.
Diwertje Gerbrants, i
‘Vader en Moeder van Saartje Jans.
I
Jan .Taspersz.,
Saartje .Tans, Vryster van Jan Klaasz.
Tjerk Hendriksz.,
Gunstelingen van Reinier Adriaansz.
S
toffe l Thy sz . ,
Martyntje, een Besteedster.
.Tan Klaasz., Vryer van Saartje, en gewaande Dienstmaagd..
Reinier Adriaansz., Een Kwaker.
Grietje Pieters,
Twee Gebuuren.
"Warr* Jacobs,
Het Blyspel begint voor de middag , en eindigt 's anderen daags 's morgens.
Het Tooneel is in, en omtrent het Kattegat.

JAN KLAASZ,

(B1. 3.)

OF

GEWAANDE DIENSTMAAGD.

EERSTE BEDRYF.
EERSTE TOONEEL.

Lyntje , bezig met eenige Kleeren weg te veegen , zingt.

'T Sa! Trompen en Trompetten ,
Blaast op een gouden toon ,
Nu Tromp de oorlogswetten
Verlaat om Venus Zoon.
Hy gord het Staal aan 't lyf ,
Om zyn Geweer en Wyf,
Maakt weer Trompen ,
Staale Rompen ,
Stout en styf.
TWEEDE TOONEEL.

Lyntje, Diwertje.

Hoe is 't , Lyntje ? zelt ereis lukken ? voort de kleeren in
de Kas.
En haald de Kleermand of, het goed moet na de was,
't Loopt na de middag toe , en 't is alles noch te tenet' ,
Je weet immers dat men 't veur elf uuren an de schuit moet bestellen.
En staeje her noch dus , en alles overhoop ;
(131. 4.)Nou , maar je weet 'er of; jy hebt de tyd goed koop ,
't Is luchtig op met jou , een hielen dag te zingen ,
Te praaten an de deur van acre lui 'er dingen ,
En wat 'er in myn huis en buitenshuis geschiet ;
Hoor , Lyntje , dit is 'er of , zulk dienen diend my niet.
Diw.
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Dusken handeloozen tet ! veur de kost wou ikje niet houwen.
Wat hebje doch uitgerecht ? hier leid myn onderrok en Saartjes
bratte bouwen ,
Noch nauwlyks angeraakt , en bei noch even beklondert en bespat.
Ei ! ziet myn huik hier iens leggen , en niet een kous is 'er of eklad.
Ja wel de meisjes zelle je noch mal maaken deur zulk eerloos
bedryven.
Wat, zo myn moer,, nou al to mael teffens , je zelt me dat effe
brat wat veurzigtig vryven ,
En dat met zinnen , verstaeje dat ?
Je gaet' er beget me deur of je van dat ratelwachts goed of van
dat pylaken veur had.
Daer is zo licht niet an te komen , daerom zelje 't me wat veurzigtig handelen.
Ja wel, wat ben ik gelukkig dat de tyd gebooren is datje zelt
gaen wandelen.
Zulken ligjes op.
Lyntje.
Wel , wat plaag is dat gezeid ?
Jy me ligjes op ? ziet daer byget ben jy een eerlyke vrouw , ik
ben een eerlyke meid ,
Daer is niemand die van myn oneer achter myn rug zel gaen
snappen,
Ik ben dan die ik ben , ik mag myn ooren schudden datze klappen ,
Al ben ik een dienstmeid , ik ben zo goed als die , die ik dien ,
Dat men tot jouent alle hoekjes eens zou deur zien ,
Daer schuild wat , ik mien dat men een nesje zou vinden.
(Bi. 5.) Diw. Zwyg , zeg ik, en houdme de bek.
Lyntje. 1k wil spreeken : en ik zelder geen doekjes om winden.
Zie daer byget , ik zel 't uytkryten al was 't over de hiele buurd ;
Je hebtme om je werk te doen en niet om to schenden ehuurd ,
Ik ben een eerlyk mans kind , ja wel ik zel myn zinnen noch missen.
Diw. Gien nood moer , krytje wat heen , de traanen dieje huild
zelje niet pissen.
Jy bent een staaltje , zelje me zo versteuren ? foei schaamje wat.
Lyntje. Laat ze 'er schaamen die 'er niet verantwoorden kennen ,
verstaeje dat ?
Daer 't myn eer , myn eer geld , daer zel ik myn defenderen ;
Jy hebt' er daer ientje in huis , jou Saartje, die zouje wat korigeren;
Die de deugd uyterlyk gelyk is , daer men ziet datze gaet ,
En inwendig is ze zo heet , dat de steenen zwieten daerze op staet.
Ja, die de kuisheid zelf schynt te weezen, by die, die ze niet
kennen.
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Jou schenbrok , zelje op 't lest nog myn huffs zoeken te
schennen ?
Ik zweer datje dat noch ten duurste zel warden betaald.
E Jan Jaspersen , e Jan Jaspersen.
Diw.

DERDE TOONEEL.

Diwertje, Lyntje , Jan Jaspersz.

Wat is 'er te doers, Moer ?
Zo het me dat stukkevleis daar deur ehaald ,
En zulke dingen alsze me in myn aanzigt durfd verwyten.
Jan Jaspersz. Maar moer , onstelje toch zo niet, 't is immers
waar die je daad'lyk kend slyten.
Hoor Lyntje , maak ook niet dat het al te bond is ,
't Past niet wel veur iemand die diend , dat men zo stout van
mond is.
Jou tyd is toch verstreeken , daarom weesje maar wel tevreen ,
En pakje goetje maar mooitjes by mekaar en ga jy zo in vreeden heen.
Diwertje. Ze zelder ook zo dryvende uit , voort zeg ik , breng
men al het goed na binnen ,
'k Wilje veur myn oogen niet langer zien , 't gaet me schier an
de zinnen,
Alle dagen zulken leeven te hebben met zo een loskop van
een meid.
Jan Pietersz. Hoor Lyntje , wandel jy maar heen, en doed gelyk
ik heb gezeid.
't Zel best zyn om alle vordere kyfagie te schouwen.
Jan Jaspersz.

(Bt. 6.) Diwertje.

VIERDE TOONEEL.

Diwertje, Jan Jaspersz.
Jan Jaspersz. Diwertje Gerbrands ?
Wel , Vahr ?
Diwertje.
'k Wou myn mantel wel hebben.
Jan Jaspersz.
Die heb ik daar flus juist opgevouwen.
Diwertje.
(B1. 7.) Jan Jaspersz. 't Hoefd dan niet , 't is best datje ze dan maar

met het ander goed weg sluit ,
En geeft men myn ouwe slechts , het weer ziet 'er me toch al
wat buiachtig uit ;
En laetme Saartje die sakjes eens brengen , die 'er neffens 't kantoor hangen.

232
Wat met al dat gebrabbel van de meid , ik zie de tyd zouwder
niet van langen ,
Daerom is 't best dat men 'er maar zo daad'lyk een schot year
schiet.
VIJFDE TOONEEL.

Jan Jaspersz., Diwertje, Saartje.
Saartje. Zie daer , Vader , benneze dat al te maal niet ?
Jan Jaw). Ja kind , dat hebje al wel , na datje ze by de gis

hebt
gekreegen.
Moor Gerbrands , beliefje me wel wat van achteren of te veegen ?
Je bent toch gewoon datje me alle dagen zo wat havend en kuist.
Diw. Ja wel, men veegt dat swart schier op de draed , en hoe
je 't veegt , 't ziet altoos noch al even bepluist.
Maar zo nuchteren nit , Vaal. ? datje ierst wat in de mond stak ,
wat doeje zo vroeg buiten ?
Jan Jasp. Ik moet eons an de Koorenbeurs weezen , en van
daer in de Moorjaanen , om een party to sluiten ,
Die gisteren niet voort is gegaen , en dan onderweeg
Zo loop ik wel ions an in de Dirk van Assensteeg ,
In 't Lydeboek , het school van de verdraagzamen en vroeden.
(B1. 8. )Daer is alweer een boekje uitgekomen tegens die warveugels
die do scheuring voeden ,
Waer in verhaald word al de omstandigheid zeer pertinent ,
Wie dat den stryd gewonnen heeft , en wegens de neerlaag van
dat groot Kracouws Regiment,
Hoe hem alles in de furie heeft toegedraagen ,
En hoe de Kornel met al zyn ruitery in route is geslagen ,
En dat het alles meerendeels ter neder is gemaakt ,
Ja zo dat by zelfs noch ter nauwer nood to Kracouw is binnen geraakt ,
Daer is zulken alteratie onder de Broeders om het weer op to bouwen
Doch zij meugen doen zo zy 't verstaen , ik meender myn buiten
to houwen ,
Ik ben altoos blyd dat ik 'er niet in word behaald.
Diw. Zo is 't vahr , laeten zy zo wat woolen , ze zettend malkandren al mooi betaald ,
Ik houwer Diet van dat men malkandren op die wys zo zoekt to doeken
Saartje Jans , daar word geklopt , 't is Stoffel Thysen met zyn
swager , dat 's wis om het hylik to verzoeken.
Ga jy zo daad'lyk wat an ion kant , en houwje hier zo wat ontrend ,
't Is niet wel voeglyk van die dingen to spreken als je er by bent.
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ZESDE TOONEEL.

Jan Jaspersz., Diwertje, Steel Thysz., Tjerk Hendriksz.

Goeden morgen je beiden , wel dit 's recht van pas
koomen.
(B1. 9.) Jan Jasp. Zo doed het , Stoffel Thysen , want ik had zo veurgenoomen
Om na de Koorenmarkt te gaen, en van daer eens na 't Sardammer Veer.
Diw. Saartje Jans , breng hier wat stoelen kind , ei , Stoffel
Thysen , zetje doch een weinigje neer.
En gy , Tjerk Hendrikse , ei wilje wat by je swager neer zetten.
Tjerk Hend: Wat doeje al moeiten , Diwertje, 't is ons Teed
dat we je wat komen beletten.
Je word mee al goed Ouwers moer , en doed men dan wat , het
valt dadelyk zuur.
Diw. Nietmedal , Tjerk Heindrikse; onze meid is daer zo daadlyk
vertrokken uit 'er huur ,
En t' avond heb ik weer een knaphandig diertje te verwachten ;
Maar ik wilje dat wel zeggen , die zyn eigen werk kan beheeren
dat hy wel gelukkig is te achten.
Sloff. Thysz. Nou , Jan Jaspersen , en Diwertje Gerbrants, ik
denk datje onze boodschap ten naesten by wel weet ,
Wy koomen uit de naam van Reinier Adriaansen , en Lysbet
Fransen , zyn peet ,
Om heur verzoek , deur ons an jou beide veur te draagen,
Als dat 't 'er zin wel zou weezen , en ten hoogsten ook wel zou
behaagen ,
Dat de vrienden van wederzyden zo mogten komen overeen ,
Dat 'er neef, en je dochter , mogten zamen in den echtenstaat treen ,
Gelyk je kend het geslacht , en van wat afkomst dat ze bennen ,
En wat de Vader voor een man was.
(B!. 10.) Diw.
Zouwen wy dat geslacht niet kennen ?
Dien ouwen Adriaan Pietersen dat was een eerlyk man ,
Die niemand zou verongelyken , ja hy had een gruwel 'er van ,
Dat 'er onder de Broederen zo zwakken wierden gevonden ,
Die 'er hart an 's weerelds goed zo hadden verbonden ,
Datze deur oneerlyk gewin zochten te verryken hunnen staet.
Tjerk Hend. Ja wel , 't is schande dat 'et zelve daer onder noch
zo in swang gaet.
Ste. Thysz.
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Stof. Thysz. In swang gaet , ik weet niet by wat voor yolk

dat menze zel gelyken.
Zynder niet die 'er zelfs met zo onbehoorlyken woeker verryken ;
En op 'er luimen leggen , of 'er ook iemand verlegen is of in
onmagt leid ,
En nypender dan zo tien of twalef ten honderd of; op een scheepekennis , of op andere goede vastigheid ;
En dan nog anderen, die 'er heimelyk al mee ondersluipen ,
Die er meedebroederen , deur bedrog van goud te leeren maaken ,
zo weten uit te zuipen ,
Datze heel uit de veeren raakten , en teenemaal tot niet ,
En komt het dan aan den dag , wel , zo is 't deur een verrukking ,
of uit menschelyke swakheid geschied.
En zo weetenze dan met een schynheilig gelaet hun goudzucht
te bedekken ,
Tot schandaal der gansche Broederschap , en die, die zo een
linie trekken.
Jan Jasp. Doch aengaende zulk bedrog en knevelery , wel dat
dat Jooden doen, die makender of 'er werk ,
(B1.11.)Maar luiden , die de vroomigheid zelfs schynen te weezen , en
den naam draagen van een rechtzinnige Kerk ,
Behoorden voor al vry te zyn van 'er medeleden zo te knellen.
ljerk Hend. 0 Jan Jaspersen , ik zouderje wel zo veul op een
register konnen stellen ,
Dien ik om die redens wille zel overslaen , en wel weet ,
Die 'er zelfs geduurig mesten met 'er evennaastens zweet ,
En niet dan met licht geld dat besnoeid is , 't geen ze dan daer
hebben , of weeten met profyt op te haaren ,
Daerze die arme luitjes na datze die eerst wel hebben gekneveld ,
'er arbeidsloon mee betaalen ;
Doch dit is 'er of, 't word Onder de haaren vry weer onordentelyk verteerd ;
En die Jan Klaasen , die tot jouwent zo men zeidt noch dagelyks verkeerd ,
En, gelyk men meend , noch volhard metje Dochter Saartje Jans
te vrijen ,
En daer elk de mond vol van heeft datze malkanderen ook wel
meugen lijen ;
Die zeg ik is al mee van dat zelve stof opgeleid.
Ian Jasp. Ja wel , Tjerk Hendrikse , wat zel ik zeggen , ons
is zoo nu en dan ook al wat deur de ooren gewaeid ,
Maar we hoopen zorg te draagen dat 'et daer niet toe zel koomen.
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Dochter hebben , in der eeuwigheid niet , wy
houwen 't met de vroomen ,
En zullen daar wel een schot veur schieten , zie daer ik zeg 't
zo ik het mien ,
Dat ik 'er liever na 't Kerkhof zag draagen , eer ik toe zouw
laeten , dat dit zou geschien ,
Zulke ondeugenden hoop , die aller goed met bedrog en knevelery hebben gewonnen ,
(B1.12.)Wat waarenze noch over weinig jaaren ? ze hebben immers met
niet begonnen .
En nou is men elk te ryk , in kostelykheid en pracht.
Hoor Tjerk Hendrikse , al heeft men 't zo breed niet, zo houw
ik toch noch veel van een eerelyk geslacht.
Dat men zyn hoord by elk een vry en veilig mag opsteeken ,
Waar dat men hem keerd of wend , men hoord 'er niet dan
maar schand van spreeken.
Stoll'. TIiysz. Daar hebje gelyk in Moer,, ik kender mee zo
eenigen onder , die spinnen al vry grof,
Maar om tot de zaak weer te komen , Diwertje Gerbrants , ziet
dit is 'er of,
Terwylje Dochter met Jan Klaasen zo op de naem is , ofje ook iet
kont bemerken
Datze an malkanderen verbonden mogten zyn , en dit zo zynde ,
ziet zo zouden wy te vergeefs werken ,
Want wy zouwden niet gaeren verhinderen 't geen alreede
was gedaen.
Jan Jasp. Angaende die zaak, Stoffel Thysen, daer is ons weetens , tot noch toe , niet aan ,
't Is waer , hy is ons voor deuze wel tot twee of driemaal voorgedraagen ,
Maar telkens glad of ezeid , en tenemael ofgeslaagen.
Zo dat wy , zedert dien tyd, hem zelden zeer weinig hebben gezien ,
En zo hy al eens mogt komen , zo zou 't buiten ooze kennis ,
en ter sluik moeten geschien ,
Altoos 't leidt zo by ons , dat 'et nu , noch t'eeniger tyd niet
zel geschieden ,
Daar op hebben wy ook deur de twede en darde hand hem het
huis wel scherpelyk doen verbieden ,
En houwen ook wel te deeg een oog in 't zeil , waer datze
gaet en staet.
(m. 13.) Diwertje. Ili vertrouw ook datze niet zel doen als met ons
konzent en raed.
Diu). Hy myn
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Zo dat wy , hoop ik , die swaerigheid te boven zyn gekomen.
Tjerk Hendriksz. Wy willen dan verhoopen dat het zo mag zyn ;
't geen wy ter liefde van de vrienden hadden angenoomen ,
Hebben wy u beide bekend gemaakt ; angaende Reynier Adriaense ,
't is een Jongman die de deugd gelyk is ,
Vroom en oprecht , hoewel dat hy niet wel zo ryk is ,
Als Jan Klaasen , maar die echter , by versterven
Van zyn Peet Lysbet en Kourtoom , mee een redelyk kapitaal
staet te erven ;
Geen Tuischer of Dobbelaer , of die werk maakt van krakeelen
en twisten ,
Een vriend van spaaren , en een vyand van verquisten ;
Geen gierigaart , gelyk 'er zyn , die 'er laeten regeeren van 'er goed ,
Maar die van zyn overschot , hoe klein dat het is , een arm mensch
noch goed doet ,
Die de Herbergen haat ; niet dat hy van geen eerlyke byeenkomsten zou houwen ,
Maar om die onnutte verquisting , en dat dobbelen en gpeulen ,
en gulzigheid te schouwen ,
Snyt hy die teenemaal of, en zo hebben onze Voorouders ook
gedaan ,
Deur dat middel leiden ze kapitaalen op , en konden echter met
'er familie bestaen ,
Zo dat het een perzoon is van een net en burgerlyk leeven ,
En al had ik een dochter met honderd duizend guldens ik zouw
ze hem , zonder omzien , geeven.
Of men al op 't uiterlyke ziet , dat kan verleijen , daer hebben
wy ontallyke exempelen van ,
Een Jongman heeft kapitaals genoeg , die een kapitaal regeeren kan.
(.131.14.)Maar om nou tot ons besluit to komen , zo zoudenwe verzoeken
of je beliefde to konsenteeren ,
Dat deeze Reynier Adriaansen , zo nu en dan , zyn zelven zouw
mogen komen presenteeren ,
Op hoop , of 'er iet mogt uitgewerkt warden tot hun beider zinlykheid.
Jan Jaspersz. Daar en hebben wy gants niet teegen , en hoe de
zaak by ons leid ,
Wy zullen hem altoos geen party zyn , maar wenschen dat dien
dag maar was gebooren.
Doch gelykje weet , Tjerk Hendriksen , de meisjens moeten mee
'er zin wat hebben , of alle moeiten is verlooren.
Wat onze gelegentheid angaet , wy zyn zo tamelyk gegoed , doch
houwend wat deuntjes by mekaar ,
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En ik doeder noch zoo wat onder gelykje weet , ik ben een
gezwoore Makelaar ,
En ook zo staet myn dochter noch mooi goed van 'er Oom , myn
broeder,, te erven ,
Doch 't zyn wereldsche dingen , we meugen noch al te maal veur
hem komen te sterven ,
Want staat te maaken op Oomen zyn droomen , zeid het spreekwoord, en 't is ook altyd niet mis ,
Gelyk wy zien aan dien ouwen Piet Florissen die an zyn meid
een vuile morssebel getrouwd is ,
Daer de vrienden zulken staet hadden gemaekt om zyn goed na
zyn dood te deelen.
En wat is 't non ? nou zelt 'er wel ligt de helft of noch meer
verscheelen.
Diwertje. Wel dat ouwelui dien weg ook inslaan , heeft immers
gants geen val ,
Als
een van beiden weezen zel , zo is 't noch beter jong als
oud mal,
Wat haalenze anders op 'er hals , als dat ze in 'er ouwe daagen
heur van zulke jonge klikspils laeten overheeren ,
(31.15.)En daer komt 'et van daen , dat 'er zoo veul zyn , die 'er van
de eene knoetin of de ander laeten regeeren.
Stoffel Thysz. Zo is 't. Nou wy mogen de uitslag van onze
verrigting de vrienden gaen dienen aan ,
En wachten af, of de twee gelieven onderwylen malkanderen in
der liefde mogten verstaen.
Jan Jaspersen en Diwertje Gerbrants , wy wenschen je alle voorspoed en heil , en laetje 't best bezorgen.
Jan Jaspersz. 1k wens de vriend Stoffel Thysen , en de vriend
Tjerk Hendriksen beide goeden morgen.
ZEVENDE TOONEEL.

Jan Jaspersz. , Diwertje.

Jawel , moer , 't is nouw hoog tyd om de zaak
van Jan Klaassen eens to deegen to onderstaen
En ook om onze Saartje op 't alderscherpste met dreigementen
te ondergaen ,
Offer noch iet mogt schuilen.
Diwertje. E Saartje Jans.
Jan Jaspersz.
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ACHTSTE TOONEEL.

Jan Jaspersz. , .Diwertje, Saartje.

Hier ben ik, moeder.
Hoor kind , dit moet ik je veur of vraagen ,
Hoe is 't met Jan Klaasen ? stae je hem noch te woord, of heb
je hem ofgeslaagen ?
Diwertje. Zy hem te woord staen ! te woord staen , wel ik wou
dat ze dat ereis docht,
( Bl. 16.)Heb ik 'er daerom dus ver en met eeren gebrogt ?
Veur zulken ligtvink , zulken dommenateur , die niet en weet als
van verteeren?
Wilze somtyts by gezelschap gaen , zo laetze altyd by eerlyke
lui kinderen verkeeren ,
Maar niet by zulken hoop , daer elk een maar schand of spreekt ,
Zy zet ons een mooije kroon op 't hoofd.
Jan Jaspersz.
Ja zulken kroon , die vol scharpe doornen steekt.
Ik wilje dat wel zeggen , Saartje, zo jy zo voortgaet met jou
eerlyk geslagt dus te schennen ,
Dat ik je van deuze uur of veur myn kind niet zel kennen.
En al kwamje te vervallen tot de uiterste armoede en elend ,
Zo zel ik geen meerder barmhertigheid met je hebben als had
ik je nooit gekend.
Diwertje. En al zag ik ze van honger vergaen , ja zo , datze
niet een woord kon uiten ,
En ik konder met een stuk brood helpen , zo zel ik 'er myn
trezoor veur sluiten.
Laetze met Jan Klaasen dan an de wind loopen , gelyk dat wel
meer beurd en dagelyks geschied.
Saartje. Het is immers niet om te harden , hoe kan ik 't uitstaen ,
en wat is 't men een verdriet ,
Alle daagen in zulken rusie en onrust te leeven ?
1k zeg nog eens , vader , dat ik niet trouwcn zel of je zelt 'er
volkomen je konzent toe geeven :
Maar wilje me dwingen iemant te neemen daer myn zinlykheid
niet toe en strekt ?
Diwertje. Dwingen , eihoor , hoe averegts , en hoe verkeerd
dat ze dat trekt ,
Is dat dwingen ! jou het best veur te houwen ?
Daer men zo klaar jou bederf in ziet , jy zelt na onze zin , en
niet na jou zin trouwen :
Saartje.
Jan Jaspersz.
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(M. 17.)Jy ziet maar op het uiterlyke , op die aerdige zwier en wulpze
dartelheid.
Jan Jaspersz. Hoor , Saartje , al wat hier gesprooken word , dat
word tot jouwen besten gezeid ,
Jy zoud naer ons luistren en jou losse zinnen wat toomen.
't Geen ons daer van de vrinden zo daad'lyk is veur gekoomen ,
Zouden wy wel gaeren zien , Reinier Adriaansen is een deugdelyk
en welleevend Knecht ,
En van een eerlyk geslacht , zuinig , spaerzaem en opregt ,
Die wel geld weet te winners , en ook wel geld weet te bewaaren.
Diwertje. En wat is . Jan Klasen ? den hielen dag met de iene
ligtmis of de ander op ien cheesje te traraaren ?
En alle kuffen te bezoeken , en van 's zaevons tot smorgens vroeg ,
Wakker den elleboog te roeren , in de een of de andre Kroeg ?
Dat zou mooi huishouwen , ik mien 't, waerje niet regt ien
verloore Kind ?
Al is by ryk , kak ryk , 't is de beste rykdom die men zamen wind.
Je zoud daer wader een volkje koomen , dat ik toch niet wil hoopen :
Zyn 't niet meest alle Zieleverkoopers , of die zo transpoorten
en maandseelen opkoopen ?
Is zyn neef niet , hier dichte by , in de vergulde pellekaan ,
Die zyn eigen vrouw heeft laeten zitten , met ien ander deur egaan ?
En om 'er gien doekjes om te winden , gelyk het elk een wel
mag weeten ,
Heeft zyn oom Jan Stompvoet nou niet by de twie jaaren by de
wittebroods Kinderen in 't tuchthuis ezeten ?
(B1. 81.)En Eevert Platbek , hierbuiten in de halve maan ,
Heeft die niet noch korteling om twie valsche verklaaringen
t' Amsterveen an de Kaek estaan ?
En dit zyn al van zyn naeste vrienden, wel men behoordeze as
de pest te schouwen.
Ik zel 'er ook een -schot veil? schieten , al zouwdmen al myn
leeven rouwen ,
Laet zien , of jy je hoofd zelt volgen en verwerpen onze goede raed.
Saartje. Maar moeder ! hoe meugje je zelven zo moeijelyk maaken , 't is immers onnoodige praat ,
Ik zeg noch , gelyk ik daad'lyk gezeid heb , en je meugd het ook
vry gelooven.
Dat ik niet zel doen als met je konzent , en daer en boven
Myn tenemaal voegen zo je 't zelfs zelt vinden geraen.
Jan Jaspersz.
Goed , Saartje , houd daar in je woord.
En als gy dat doed , zo doeje als een gehoorzaame dochter toebehoord.

240
Nou , dit overgeslagen , 't zel myn tyd worden.
Maar hoor , vaar , dit wou ik ierst wel weezen ,
Diwertje.
Of gy veur of na de beurstyd belieft te eeten ?
Jan Jaspersz. Laet zien, uit de Moorjaane moet ik weezen op
't Sardammer veer by de haarlemmer sluis.
En dan heb ik noch een boodschap in de Hasselaarsteeg , in het
schippers huis.
En met een loop ik dan wel eens an by onze Krynbuur om de
kourant te leezen ,
Zo dat ik staet maak , mar , dat het na by de beurstyd zel
weezen.
Diwertje. Goed , vaar , we zellen 't daer dan zo laeten op staen.
Jan Jaspersz. binnen.
Saartje.
Saartje. Wat belief je, moeder ?
(B1. 19.) Diwertje.Je zelt zo daad'lyk iens om een
boodschap of twie gaen :
Eerst na de naaister , en zeggen datze de hemden niet moet
schuinen , maar deurgaens perfektjes zoomen.
En dan na Martyn de besteester , en zeggen dat 'et meisje
taevond in 'er huur moet koomen ,
Gelykze ons beloofd het , en dat we tegenwoordig zitten zonder
meid,
En zo ze na de middag uitgaet , dat ze iens aankomt en zeggen
me bescheit.
Ik zel het linnen vast uitschieten , daer staet mooi een baly
kleeren van over de elf weeken ;
En in 't weerom koomen zo zelje by Maertje vander Gyzen
angaen , op de Kolk om bier te bespreeken.
Gaet zo dryvenden keen , maar maak datje presys op de middag
weer t'huis bent.
NEGENDE TOONEEL.

Saartje. Dit valt men wonderlyk schoon in de hand , ik bekent.
't Is ontrend twee uur geleen, dat ik met Martyntje ofspraak
heb genomen ,
Om ten een uur met Jan Klaasen achter de nieuwe luiterse
Kerk by mekaar te koomen ,
Om alles te overleggen , ja wel , nou 't 'er op an kornt wensten
ik wel dat ik 't nooit begonnen had ,
Wat zel 't een geroep maaken , en wat wil 't een klank geeven
over de heele stad;
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Ik weet geen stellen met myn moeder , zo zelze angaen , koomt
ze 't te weezen ,
Ik vrees dat 'et 'er an 'er zinnen zel gaen , in der eeuwigheid
zel ze 't niet vergeeten.
't Is ook als men 't zeggen zel al ien wonderlyk stout bestaen ,
(B1.20.)En nou 't evenwel anders niet weezen en ken , zo moet ,het op
die wys wel voort gaen.
Ik mag myn boodschappen ondertusschen gaen of doen, en leeven
zo lang tusschen hoop en vreezen.
En tegen die tyd maak ik staat dat het dan ontrent een uur
zel weezen.
'TWEEDE BEDRYF.
EERSTE TOONEEL.

Hier ben ik nou daar 't gezeid is, nou stae ik noch
tusschen beijen ,
Of ik myn woord wil houwen dan of ik 'er uit wil scheijen ,
Doen ik het , zo haal ik op myn hals een eeuwigduurend verwyt ,
En doen 4k het niet , zo leef ik weer in een gedurige stryd,
Ja de liefde, vrees ik, zel myn ingewand noch tot assche toe
Y erteeren ,
En dan denk ik weer als 't uit liefde geschied , geschied het dan
ook niet met eeren ?
Alles zou noeh wel gaen , maar al dat geduurig teemen is niet
als op het geslacht.
Saartje.

TWEEDE TOONEEL.

Saartje , Jan Klaasz., Martyntje.

Och ! Saartje , benje daer ? vergeeft het my, myn
engeltje , hebje wat te lang gewacht :
Nou zucht zo niet , myn hartje , ik hoop je zelt je woord immers
houwen.
(m. 21.) Saartje. Ei! Jan Klaasen , alles zou wel gaen , mogten we maar
eerst trouwen.
Arartynlje. Praatje van trouwen , moer ? myn lieve Saartje Jans ,
maakje daer of zo veul werk ?
Die dingen beuren wel weer en datze daer na trouwen in de Kerk ,
't Is jou schuld niet , maar je ouwers die 't weederstreeven.
floor kynd , elk zel je volstandigheid pryzen , en je grader en
Moeder de schuld goeven.
Jan Klaasz.
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Heb je niet tot noch toe eerlyk , en met alle reputatie by malkanderen verkeerd ,
En is het hylik niet tot driemaal toe verzocht ? en zyn ze niet
altyd onverrigter zaaken weerom gekeerd ?
Zo dat 'er niemand is die iet onhebbelyks uit jou doen zel konnen
besluiten ,
Maar ter contrarie moeten oordeelen , dat deze vond uit standvaste
liefde komt te spruiten ,
Daerom , Saartje , weesje maar wel gerust , alles is vaerdig het
goon tot de toestel behoord ,
'k Heb daer noch ion schoone boezelaar weezen lienen van ooze
Margriet , by de Leidsche poort,
Om Jan Klaasen veur te doen , wat dunkje , Saartje ? hoe zel
hem dat harnas passes ?
Jan Klaasz. Hagendeveld , dat 's niemendal , ik zelder ten
eersten mee wakker schrobben en plassen ,
En voegen geduurig de beuzem en luiwagen op zy.
Saartje. Ja wel je lachter alle bei om , 't is niet om uit to
spreeken wat ik 'er wel om ly.
Zo als ik alle dagen gehavend word , 't is ook niet langer om
to verdraagen,
Temeer,, je kend Lysbet Fransen wel, Martyntje , op den Dyk in
de goude waagen ?
Die het me daer veur de middag , (wat dunkje van die olikke
teef)
(B1. 22.) Ten hylyk doen verzoeken , veur Reinier Adriaansen, die Kwaeker ,
'er neef,
En myn ouwers hebben 't verzoek ook angenoomen , en 'er
woord al gegeeven.
Dat je 't ions hoorden , 't is zulken knecht ! en van zulken geslacht , en van zulken leeven,
Dat by glen weerga het , maar ik docht hoe weinig weetje wat
'er onder de hand wordt gebrouwd.
Jan Klaasz. Och ! myn Bove Saartje Jans , ik zelderje ook
to Bever 01D, hebben, datje je zo standvastig houd ,
En wat stribbelingen die je noch zou mogen ontmoeten,
Denkt als je er deur bent, dat 'et de liefde weer dubbeld zel
verzoeten ,
En licht kon 't geschien , als alles ten besten is bestierd ,
Dat ik noch op 't lest eon fyne en angenaame Swager wierd ,
Gelyk wy zien an de Dochter in de Blaesbalk met de knecht ,
de Ouwers wouwen 't ook niet consenteeren :
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Ze gingen eens acht daagjes zamen van huis , nouw laetenze
hem niet all een 't kantoor , maer ook de koopmanschap regeeren ,
En zo gaet 'et gemeenlyk , na een hevige storm volgt ordinarie
wel een schoone zonneschyn.
Mart. Hyliksche zaaken zoenen wel. Hoor , verlaetje maar op myn ,
't Zel zich alles daer na wel schikken , en genomen je moeder
Stietje al buiten de deur, was daer zo veul an bedreeven ?
Je kend met je beijen buiten heur rykelyk genoeg leeven ,
Niet dat ik je daer toe zoek te dryven of te raen ,
In 't minsten niet, ken 't in min en vriendschap geschien , het
waer best, 't zouderje ook niet te slimmer om gaen ,
1k weet zeer wel wat het is , zyn ouwers huis en guest te
te verliezen ,
(B1. 23.)Maar als 't antlers niet weezen en ken , moet men dan niet van
twee kwaen het beste kiezen ?
Nouw , dit slegs overgeslaegen en eens een overleg gemaakt ,
Op wat wys , en hoe je taevond op 't fatszoenelykst by malkanderen raakt ,
En ook om je Moeder gien agterdogt of tekenen te geeven van
misnoegen.
Saartje. Hoor, zo . als je 't met je beijen overlegt, ik zelder
me na voegen ,
Want . dus Langer te leeven , Martyntje , zouwme niet dienen , ik
ben het huis ook zo moe, zo moe ,
Dat ik 'het schier verloopen zouw.
Mart.
Je hebt 'er ook groote rede toe.
Hoor, Saartje, Jan Klaasen zel ik nouw zo aanstonts gaen
verkleeden ,
In dat gewaad, als doers ik hem an je moeder veur meid besteeden ,
Het kapje wel gezet , met ien gryn manteltje en ien rasse schort
an , en ien kussentje en schaertje op zy.
Met ien doos onder den arm , en dan nog zo wat and're prulletjes 'er by.
En nog tot meerder fatzoen , zo zel ik hem zelfs tot anje deur leijen ,
En leeveren hem zo je moeder over, en daer mee zel ik 'er afscheijen.
En laeten jou dan de rest bevoolen , en daermee is alles ten end.
't Zel jou geen kleine gerustheid weezen, Saartje Jans , als je
'er deur bent,
Maar wanneer zellewe koomen ?
Saartje.
Wanneer ? laet zien , komt zo een .weinigje na achten ,
Dan zitten de ouwe lui over tafel en ik zelje in onze stoep an
de deur verwachten.
16*
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(B1. 24.)Ja

wel! het hart krimpter me van in 't lyf, Martyntje, zo vrees
ik 'er veur.
Mart. Hoe is 't , komt het mal weer boven ? stel jy je maer
gerust , het moeter nou mee deur.
Saartje. Nou als 't gezeid is, ik gae myn boodschappen of doen.
Jan Klaasz.
Noch zo niet , Saartje Jans , eerst
een half dozyn lekkre kusjes.
Wat zo , myn hartje , dat smaakt.
Mart.
Nou 't gaetje wel , moer,, tot flusjes.
DERDE TOONEEL.

Martyntje, Jan Klaasz.

Maer hoe , Jan Klaasen, terwyl alles deur myn beleid
nu zo is besteld,
Zo hoop ik immers dat je me daer veur ook rykelyk beloonen zelt.
En niet met een wisjewasje paijen , en laete me zo loopen.
Jan Klaasz. floor , Martyntje dat is de mening niet , vijftig
dukatons heb ik je toegeleid , daer meugje wat moois om
koopen ,
Maar dit zou ik wel op je verzoeken, als je 't mee zo vond geraen
Dat je myn vrienden de penning gunde in plaats van op een
ander te gaen,
Hoe wel dat ze van elk veracht worden en weinig zyn die 'er prijzen.
Mart. Maer waer moest ik dan weezen ?
Jan Klaasz.
Op de Nieuwendyk , of in de Warmoestraat,
(31.25.) vraagt maar na Jan Klaasens yolk , het minste kind zeltje wijzen ,
Daar zelje grofgrijne en sargje de dames vinden, en al and're
stollen naar adveuand ,
Maar ik wilje raede wel toe te zien , want ze hebben zemtyts
stukken die in de verf of in de pars zijn verbrand,
Neemd het ook zo ligt niet op 'er woord, want ze vallen zo
wat ruim van geweeten
En als je 't al gekocht heb, zo past wel op 'er handen , ziet,
ze zyn zo heel pluis niet in 't meeten.
Zo dat ik je dit zeggen wil, koopje wat, past datje veurje ziet.
Mart. En zyn datje vrienden ! en die recommandeerje my?
neen ik houw van dat Jan Klaasens yolk dan ook niet.
Jan Klaasz. floor Martyntje , wil ik je dat Bens met een woord
uitleggen :
1k wilze altemaal wel recommandeeren , maar ik wil der ook
'er gebreeken by zeggen.
Mart.
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Mart. Neer , dan gaen ik liever daer ik ordinairie ben gewent .
Op de Vygendam , of by de Hal , of daer omtrent.
Dat zyn eerlyke lui , die in de koopmanschap zyn bedreeven ,
Die men op 'er woord gelooven mag , en elk het zyn durven
geeven ;
En ga voor deez' tyd al die andere soort verby.
Jan Klaasz. Daer heb je dan jou zin in te doers , wat scheeld
het ook my.
Laete we maer gaen, Martyntje , 't geen ik je beloofd heb zel
je ook eerlyk genieten.
Mart. Als je maer wilt , Jan Klaasen , en eer gy verkleed bent
zel de tyd haest an schieten.
(B1. 26.)

VIERDE TOONEEL.

Ziet , zo plaagd men dat meisje altyd , daer isse veur de
middag uit egaen en is noch niet t'huis :
En dat is alle daagen weer an , ja wel het is me zulken kruis ,
En zulken verdriet , dat 't me niet meuglyk en is langer te
verdraagen ;
En men man komt ook noch niet , de kiok is daer al lang twie
eslaegen :
Maar zacht , zie ik wel te recht , zo komt by daer ginder aan ;
Benje daar, Vaar! de tafel het wel ruim ien uur gedekt estaen.
Diw.

VYFDE TOONEEL.

Diwertje , Jan Jaspersz.

1k kom zo van 't Hamburger Kantoor , moor , de
brieven zyn gekoomen , die heb ik daer hooren leezen ,
En op dat schryven is de rog wel tien goud guldens gereezen.
En nou is 'or ook zekerheid gekoomen van daer men zo lang
heeft veur gevreest.
Diw. Hoe dat , Vaal.
Jan Jasp.
De Fransche Kaapers zyn onder de Oostersche
Vloot weer wakker doende geweest :
Daer zynder zo eenige van geknapt : ja wel , 't zyn wel te recht
bedroefde tyen :
1k vrees , ik vrees , dit zelder al weer een party de ruch zo
in ryen ,
(B1. 27.)Dat men 'er van hooren zel ; een Koopman is 'er het best ook
Diet an ; die zyn welvaerd by der Zee avontuuren moot ,
Jan Jaesp.
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Den eene tyd is hy'er hiel boven op , en dan leid by weer eens
hiel onder de voet :
Daerom pleeger myn Vader zaliger in 't minste niet van te houwen ,
Van zyn kapitaal zo los an de Fortuin van de zee te vertrouwen ;
Hoor, zeide by , kindren , laet ik je een stuivertje na, volgd
hier in myn raed ,
Van gien geld te avontuuren dan daer de ploeg gaet;
Brengt het zo veul niet op , je zelt 'et weer door geen storm
of onweer verliezen ;
Daerom wilje gerust weezen , zoo wilt altoos het zeekerste
verkiezen.
En die les heb ik noch onthouwen , daerom volg ik ook die
zelfde trant ,
Myn middelen bestaen miest in vaste goederen, en in rentebrieyen op het land.
Altoos wy bezitten zo veel , dat we 'er mooi en gerust kennen
van leeven ,
En de maakelaardy , die kan dageliks ook noch wat geeven :
We hebben maar een eenig kind , zo dat onze last niet groot is ,
En dan kennewe zomtijds noch wel een goed vriend helpen
die in nood is ;
Nou , we meugen na binnen gaan , langer na Saartje te wachten
zal tog vergeefs weezen.
Diw. Ik mien laet ze t' huis koomen, dat ik 'er zulken capitteltje zel leezen ,
Dat het 'er heugen zel , dat stout stukkevleis
't Is immers niet langer te harden , en dit klaardze me zo reis
op reis.
(B1. 28.)

ZESDE TOONEEL.

Marrilje Jacobs, Saartje Grietje Pieters.

Dat wou ook weezen, Saartje, dat we mekaár daer
zo ontmoeten , maar mien je 'er op die wys mee voort
te vaaren ?
Saartje. Och ja , gebuurtjes , ik kon niet laeten of ik moest
'et je openbaaren.
Grietje. Myn lieve schaep , 't is evenwel als men 't zeggen
zel , al een overstout bestaen.
Saartje. Zo doet het , Grietje Pieters , maar wat is 't als 't anders
niet weezen en ken, is 't niet beter zo, als met malkander
deur egaen ?
Marrilje.
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Hy is een eerlyk Jongman, op zyn persoon valt in minst niet
te zeggen.
Marrilje. Maar hoor Saartje Jans , datje 't noch wat an zag,
of men de zaak door tusselienspreeken , kon by leggen.
Saartje. Onmooglyk, Marritje Jacobs, al wat -'er in de weereld
kan werden bedocht,
Is in 't werk geleid , en 't hylik wel tot drie of vier reizen
toe verzocht ,
Maar al vergeefs , van dezen dag is 'er noch een kink in de
kabel gekomen:
Je kend Reinier Adriaense die Kwaeker wel, daer ben ik veur
ten huwlyk verzocht, en men ouwers hebben 't verzoek ook
angenoomen ,
Nou willenze me met drommels kracht dwingen , hoe dwars
dat ik 'er men ook tegenstel ,
(B1. 29.)Dat ik Jan Klaasen de schop zel geeven , en met deze Kwaeker
trouwen zel ,
En dat zel in der eeuwigheid niet geschien , al zou 't men al
myn leeven berouwen.
Grielje. Je hebt 'er al wat gelyk in , Saartje , maar wie is hier
de meester van ? hecft Martyn de Besteester dit dus gebrouwen ?
Saartje. Zy,, ik en Jan Klaasen hebben dit dus met ons drien
overleid.
Marritje. Hoe hebje 't konnen bedenken ?
Niet waar,, Marritje Jacobs ? 't is ook, as men 't
Grielje.
zeggen zel maar een rechte steiloorigheid
Van 'er Ouwers.
Ja , je zoud eerder met je hoofd deur een
Saartje.
muur breeken
Dan datje ze verzetten zoud : wie 'er van rept , niet een woord
wille ze 'er van spreeken ,
En wie Jan Klaasen maer in 't minste bestaet , word geduurig
by 'er uitgescholden en veracht.
Marritje. Maar , als hy een eerlyk Jongman is, wat raakt hem
zyn afkomst , of geslacht ?
Valt 'er anders niet te zeggen , zo doenze je groot ongelyk dat
ze 't je zoeken te beletten.
Ga jy der maer zo op an , Saartje , en komt 'et 'er toe, beroepje
slechts op ons , wy zellenze wel zien ter neer te zetten ,
En ook alle bei met fatzoen , en goede redenen ondergaen.
Saartje. Och ? wouje dat doen , Gebuurtjes , want ik ben verzeekert dat 'er gien kleine storm zel opstaen.
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(31.30.)Ik ken myn zelven schier niet, ja 't verdriet me langer zo
te leeven.
Maar zacht, daar zien ik myn moeder aan de deur, ik wil myn
wellekomst wel om een oortje geeven ,
Zo zel ze me deur haalen , ik vrees 'er veur als ze me maar ziet.
Grietje. Ja moer , je moet denken al baerdze wat luid, ze
vaard daerom veur morgen niet.
ZEVENDE TOONEEL.

Marritje Jacobs, Grietje Pieters, Saartje, Diwertje.

Wellekom , Saartje Jans , wat zo ? myn kynd , kenje het
huis noch iens vinden ?
Schaamje wat jou laryster , hoe durfje je zulke stoutigheid onderwinden ,
Van zo uit to blyven ? jou regte praatje by , jou loshoofd , jou
onbedocht !
Daer hebje die kostelyken achtermiddag zo onnuttelyk weer
deur ebrogt ,
En hier staet men tot de ooren toe in 't werk , het linnen over
de vloer, en de bedden noch te maaken,
Jy draagt langer glen zorg altoos , 't is jou genoeg, as je maar
't gat weet uit to raaken,
't Is niet langer om to harden , zo asje me alle daagen bejegend
en versteurd.
Saartje. Maar , moeder , is dat nou zulken zaak , en is daer zo
veul an verbeurd ?
Maertje van der Gysen het me daer wat an de praat gehouwen ,
en daer heb ik wat gezeeten ,
En ze had juist de warme keetel over, wat ik dee , ze wou me
niet laeten gaen , of ik moester blijven eeten.
(Bl. 31.) Diw. Jy zoud op je tijd thuis komen , zo haest as jy je boodschappen had gedaen ,
Je wist wel dat 'et hier zo ongeredderd lag, en dat de ben met
kleeren was blyven overstaen ;
Maer neen , men weet myn altyd met de eene of de andre
blaeuwe boodschap to doeken:
Ik denk dat je deur de iene of de ander labbekak Jan Klaasen
hebt doen opzoeken ,
En daer heeft men zyn tyd verkwispeld en vermalt , en zo wat
by de rug opgehaald ;
Diw.
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Maer speulme die part noch ereis ik beloofje dat 'et je dan gelyk zel wordeii betaald
Ik zel jou die zwier wel haest deur ien andere middel doen
intoomen.
Wat bescheid brengje van Martyn ?
Dat 'et meisje t'aevond in 'er huur zel koomen.
Saar/tie.
Diw. Ga me voort na binnen toe. Ja wel, ik weet niet wat ik
van dat meisje zeggen zel!
ACHTSTE TOONEEL.

Grietje Pieters , Diwerlfe , Marritje.
Diw. Het staet 'er me zo wonderlyk van veur.
Heb je 'er niet na vernomen , Diwertje buur ?
Grietje.
Neen ik , Grietje Pieters.
Diw.
Wat zel ik zeggen , dat lukt al hiel zelden wel.
Grietje.
Diw. Ik heb het wel meer gedaen Grietje Pieters dat ik 'er

zo hiel kwaelyk niet ben by gevaren.
(M. 32.)Doch 't zou men ook wel kennen missen.
Zo is 't , moer , de ervarentheid zel 't hem
Marritje.
best openbaren.
Hoe is 't Diwertje , zel 't haest creis lukken metje dochter en
Jan Klaasen ?
Ei , Marritje Jacobs, en prater doch niet van.
Diw.
'k Heb liever dat je 'er van zwygt daer is ook op het duizenste
deel in 't minste niet an.
Grietje. Nochtans het 'er elk de mond zo vol van dat ze zamen
in het kort zellen trouwen.
Diw. Ja , de lui moeten wat praten , Grietje Pieters , maar wy
zellender wel wacht veur houwen ,
Zouwe wy an zulken hoop komen ? an zulken rapjanus yolk ?
daer is 'er niet een onder of by heeft ien dat
Den een is Bankrot gespeuld , en de ander zit noch in Gyzeling
en de darde is om zijn guitery gebannen uit de Stadt.
En daer zou myn dochter an koomen ? wel ik zag 'er daadlyk
liever van de weereld scheijen.
Myn lieve moor , hoe licht kon 't gebeuren datje 't je
noch wel mogt beschreijen ,
Je weet niet as de zinnen gevallen bennen , watze 'er ,wel durven onderwinden en bestaen.
Gelykje weet daer is Elsje Cabbeljauws wat kost het 'er wel
meenigen traan :
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Heur dochter was ook verloofd aan een knecht : ze swoer ze zou
't in der eeuwigheid niet consenteeren ,
Maar wat is 'er opgevolgd ? wierd ze niet puursteeken mal ? dat
menze noch als een klein kind moet regeeren ?
En daer hebbenwe honderd exemplen van ; gelyk noch onlangs
is geschied.
(Bi. 33.)En wat haelenze 'er anders mee op den hals , als 'er eigen verdriet ,
En zo zienwe dat veul onheil nit zulke styfzinnigheden komen
te spruiten.
Dim Daer kreunwe ons niet an , word ze 'er dal om , zo wou
ik 'er noch liever opsluiten ,
Dan dat ik zou zien , dat ze an Jan Klaasen trouwen zoir.
Grietje. Maar, Diwertje ! spreekje die woorden ? ja wel ! je bent
wel een onverzettelyke vrouw.
Kenje dat by je zelfs zo inschikken ? en dan noch gerust leeven ?
Als de Jongman eerlyk is , en of zyn geslacht niet en deugd,
is daer zo veul an bedreeven ?
Zou men non naer geslacht zien ? naer geslacht zien ? wis niet
kind, die hekken zyn al lang hersteld;
Doet de ronde vry overal , 't woord datje mekaar in 't oor byt ,
is geld ;
Geld , geld is de lens , 't geld gaet voor alle zaaken ,
Daer dat is , gaet men voort , daer de andre zitten en kyken en
kennen niet an de man raaken.
Praatje nou van geslacht ? ik stae dat metje toe, kan men 't allebei naar zyn zin bekoomen,
Ik zouder mee thuis weezen , maar als 't anders niet en kan ,
behoorde men van glen zwaerigheid te droomen.
Jan Klaasen het een schoon kapitaal , Diwertje : en , zo elk een
zeid , zo draagd by hem ook wel.
Myn lieve moer , mienje dat men 't hier altijd zo volmaakt hebben zel ?
Je moetje wat laeten gezeggen , 't is niet te weeten wat ongemak dat je 'er van zou kenne krygen.
Diw. Grietje Pieters , ik bidje toch op alle vriendschap wilt 'er
maar van zwygen.
't Leid zo by ons , dat 'et in der eeuwigheid met onze zin niet
zel geschien.
(B1. 34.) Marritje. Dan moetje verwachten wat 'er van komen zel , licht
zelje noch wel wenschen om die da d; te mogen zien.
Dim Dat moet zyn beloop dan hebben. Nou hier ien speltje
by esteeken , we zellen 't daer by laeten.
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Goeden aevond gebuurtjes , ik zie wel we zellen 't hier toch
Diet effen praaten.
NEGENDE TOONEEL.

Marrilje Jacobs, Grietje Pieters.

Wat dunkje , Grietje Pieters, is 't niet een rechte
styfkoppigheid ?
Grietje. 1k zeg dat de jonge lui wel hebben gedaen , dat ze
'er zaak op die wys hebben aangeleid ,
En ik mien als den bommel nou uitbreekt , dat men Diwertje vry
gemakkelyker zel kennen beleezen.
Marritje. Dat vertrouw ik ook , Grietje Pieters, ik zel de jonge
lui altoos gien partij weezen.
Nou ik mag nae binnen gaen , 't is guurtjes , ik ben 'et hier al moe ,
Maar zacht, daer ginter komt Reinier Adriaanse , die Kwaeker an.
Grietje.
Dat gaet gewis nae Saartje toe.
Marritje.

TIENDE TOONEEL.

Ja wel ! kan dat de liefde doen , ik zeg 't zyn wonderlyke dingen !
Hoe krachtig dat ik 'er in den geest tegen. stry , nochtans het
vleis ,schynt me te dwingen.
(Bi. 35.)En wil ik het van me wegwerpen , als een waerelds en tydelyk
bedryf,
Zo komt het vleis , en verwekt zulken orkaan , en barning in
men lyf,
Dat ik als een vuur of een oven schyn te blaaken.
En nou ik 'er in ben , wat raed om 'er uit te raaken ?
Zie ik moet bekennen , dat 'er iets inwendig by men is , dat me
wederhoud ,
En daerom denk ik dan weer by me zelven 't is immers gien
zonde dat men trouwd.
Hoewel dat de reinigheid veul volmaaktheid word toegeschreeven:
Maar ik denk datze my en de rest slagten , dat de meesten die
in schyn , en de minste in der daad beleeven.
Zie , ik spreek nu in myn swakheid , als deur den vleesche verrukt ,
En nou ik die prikkeling , en 't geen my noch meerder drukt
Niet wederstaen kan, zo is het zo ver met me gekoomen ,
Dat de geest teenemaal verzwakt is , 't vleis de overhand heeft
genoomen ,
Zo dat ik het by me zelven nu zo heb overleid ,
Rein. Adr.
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Om 'er over heen te stappen , en voegen my an de kant van de
vleizelykheid :
Te meer,, daer is myn peet Lysbet die me alle dagen an 't oor
leid te teemen ,
Hoor , Reinier Adriaense , zeidze , hylikke moetje , vaar , of al
myn kostelyke goedje zel vervreemen :
Zo jy gien erfgenaam krygt , vervalt het hiel an een and're kant ,
Gelyk an de Kindren van Walligje Symes , en Lobberig Krimps
in Waterland ,
Achter Zusterlings keijeren , die 'er vast op leeg gaen en luijeren ,
Daerom volgt men raedt , en gaet nou zo zaehjes iens heen kuijeren ,
Het spoor is al gemaakt , en van deuze drie hebje noch de keur:
(B1. 36.)Of je naer Marten Jacobs doehter wilt gaen , op de Braak in de
gouwe Steur ,
Of naer 't Weeuwtje in de rykebuurt , in de drie groene Fuiken ,
Of naer Jan Jasperses doehter, in 't Kattegat, in de zes stiene
kruiken ,
Dat is ien eerlyk man , en wel de minste in pracht ,
En dat wint uit , vaer , watje doet ziet toch nae ien eerlyk geslacht :
De lesten heb ik je toegeleid , alsje daer kend an raaken ,
En ik heb 't deuzen dag de vrinden ook al bekend doers maaken ,
Daer zou ik nou iens heen gaen, maer evenwel dit is 'er van ,
't Meisje is vry wat wulps en gaeren an de man,
En daer by jonk , en dat jonk is wil gemeenlyk wel wat mallen.
Nou , terwylmen de geest zo krachtig 'er niet van en getuigd ,
wie weet hoe 't noch uit zel vallen.
Laet zien , me dunkt dat ik hier al op de hoogte ben.
Dit zel het huis weezen , en naer dat ik het noch van outs ken ,
Ik zie daer licht your de glazen , en daer gaet de deur juist open.
ELFDE TOONEEL.

Reinier Adriaansz. , Saartje.

Wel , Saartje Jans , 't scheelde niet veul of ik had
schier verby geloopen.
't Is juist of het weezen wil , datje de deur zelf open doet.
Saartje. Wat was jou zeggen , vriend ? ik loof niet datje hier
weezen moot ,
Ik kenje niet , daerom wandel maar voort , en zoekt andere wegen.
Rein. Adr. Kend gy me niet , Saartje Jans ? wel bezie my ien
reis to deegen.
(131. 37.) Saartje. Ben jy 't Lambert oom ? '6 neon ? ik heb abuis.
Rein. Adr.

253
Ik ben Reinier Adriaensen, neef van Lysbet Fransen
an de Haerlemmer sluis.
Hoe is 't , noch tamelykjes ?
Saartje.
Dat gaet zo wat heen.
Rein. Adr.
Zo , zo. Vader en Moeder zynze noch
wat hartelykjes met 'er beijen ?
Saartje. Ja zo wat an de knorrige karat , tusschen lachchen
en schreien.
Rein. Adr. Zo , zo. Vader het al een harde stoot ehad , is by
nou weer wat mooi op zyn stel?
Saartje. Redelykjes.
Rein. Adr.
Zo , zo. Moeder pleeg vry wat doofachtig te
weezen , hoe is 't hoordze nu weer redelyk wel ?
Saartje. Dat ken wel gaen.
Rein. Adr.
Zo , zo. Wat heeft het van dezen dag gestormt !
en wat heeft de wind sterk en fel geblaezen !
Hoe is 't, hebje tot jouwent ook wat schade geleen ? zo an
schoorstienen , pannen of an glaezen ?
Saartje. Zonderling niet.
Rein. Adr.
Zo , zo. 1k loof dat men 'er van hooren zel , den
armen zeeman die beklaag ik , daer komt het nou miest op aen.
Hoe is 't buiten in je tuin ? staet 'et altemael mooi in zyn bloesem ?
Dat ken zo hiel wel gaen.
(B1. 38.) Saartje.
Rein. Adr. Zo, zo, maer Saartje Jans , om van myn voorgaende redenen nu of te breeken ,
Zo zou ik wel verzoeken , of ik hier in vryigheid wel ien woordje
zou mogen metje spreeken ?
Saartje. Als 't niet te lang en duurd.
Rein. Adr.
Zo , zQ , de reedenen van myn ankomst , vertrouw ik, is je eenigzints bekend ,
En terwyl jou zelfstandig beeld in myn hart zo diep staet geprent ,
Heeft my de geest geperst om herwaarts te koomen.
Ook zelje wel indachtig weezen , wat ofspraek de vrinden zamen
hebben genoomen.
Als ook 't besluit 't geenze weederzyds dezen dag hebben gemaakt.
Saartje. Ik heb zo wel wat gehoord , maar ik kan niet voelen
dat 'et my raakt.
Rein. Adr. Zo , zo, niettemin hoop ik datje 't van kracht en
waerde zelt houwen.
En om alle ydele woorden , die men in 't vrijen gewoon is,
te schouwen ,
Gelyk alle andre ontugtigheid , die men dan gemeenlyk wel doed ,
Rein. Adr.
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Geheel en al verby te gaen , want ziet Saartje Jans , dat stryd
tenemaal tegens myn gemoed,
Zo kom ik je verzoeken , en dat in deugd en in eeren ,
En terwyl myn Geest getuigd om jou vleis te begeeren ,
Zo kom ik u men zelfs eerbiediglik bieden an ,
Op dat gy mogt worden myn echte vrouw, en ik jou wettelyke man ,
Om alzo te zamen dit aardsche deel vruchtbaerlyk te beleeven.
(B1.39.) Saartje. Ja wel , aizo de geest by my zo vaerdig niet en is ,
ken ik je daer gien antwoord op geeven ;
Maer zo veul als me die tot noch toe getuigd , is 't rnaar verlooren arbeid.
Rein. Adr. Zo , zo ik beken 't Saartje , de geest moot innerlyk
werken , of daer word geen rechte grond geleid.
Eenigheid in liefde , eenigheid des geests , is de rustbank van
een vreedzaem leeven.
Saartje. Maer hoor,, vriend , terwylje zo krachtig deur den geest
werd gedreeven ,
Zo wou ik je eerst dit raen , en verzuimen veur al gien tyd
Das is , datje zo wat dubbelden annys met lavas gebruikte , en
maaktje die winden eerst altemaal kwyt ,
Ze mogte je anders de eene of of andere tyd 't hart overstelpen ,
En kwamenze in 't gedarmte je liep groot perykel , want de
miesters zeggen die lui zyn niet to helper ,
En als gy dan getrouwd waard, wat zatje vrouw dan wel in
verdriet ,
Ja ze treurden 'er wel dood , wie weet of ze eindlyk niet mee
deur mistroostigheid op een doolweg mogt geraaken.
Rein. Adr. Maer , Saartje Jans , mienje 't ook ? 'ja wel je zoud
me noch wel schier an 't lachchen maaken.
Hoewel dat ik het veur ydelheid houw, als ook alle vergeefsche reen ;
Maer ik denk weer , als men in 't vrijen is zo gaet 'et 'er noch
al mee heen.
Maar om dan weer tot myn verzoek to komen , en goon ydele
reeden moor to spillen,
Veel min malkandren op to houwen met eenige zotte grillen
Zo belieft me je mooning eons ongeveinsd to doen verstaen
(M.40.)Of je men verzoek verwerpt , dan of je jou daer noch op wat
zelt beraen.
Saartje. Benje daer zo haestig mee , myn vriend , dat ik dat zo
daad'lyk zou zeggen ,
Ik dien 't buiten -den geest , by me zelfs ook wel ions te
overleggen.
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Zo, zo. 1k ma; die veurzigtigheid wel lijen , Saartje
Jans , in plaets van zo blind toe te loopen by de gis ;
Want ziet , men weet somtijds niet of men van een goede , of
van een kwaede geest bezeeten is.
De gaaven des geests vallen zonderling , den eene tyd werken
ze veel krachtiger dan de ander ;
En dan makenze den mensch eens dol , en dan weer hiel `schrander ,
Zo dat myns gevoelens daer deur al ons doers en laeten werd
bestierd.
Saartje. Aengaende jou verzoek , 't geen je me hebt voorgesteld , zeer net en welgemanierd ,
En myn besluit daer op wilt hebben , zo laet ik je dit dan weeten ,
Datje van nu voortaen het weerom komen wel meugt vergeeten ,
Dit getuigd myn geest zo tegenwoordig.
Rein. Adr.
Zo , zo. Zeer wel Saartje Jans , je heb niet
kwaelik gezeid ,
We meugen 't dan wat uitstellen , of je noch kwam te veranderen
van zinlykheid ,
Daer toe wens ik dat de liefde jou van dag tot dag toe in wil
versterken.
1k zel hier op myn afscheid dan neemen , en wachten 't of , wat
de geest noch eindelik mogt komen nit te werken.
Rein. Adr.

(B1. 41.)

TWAALFDE TOONEEL.

Keyeren, dat 's een postuur , daer gaet hy heen , die
rechte Jan gat ;
Ey ziet hem eens schrybienen , of hy zen broek van binnen
bepist had ,
Zyn geest getuigd wat , en myn geest getuigd dat' hy niet
zel bedyen.
Wel , eer ik me aen een Kwaeker liet koppelen , ik liet me liever
van de nagtmerry beryen.
't Zou myn Ouwers ook niet verscheelen , hy kwam dan ook
wie der maar kwam ,
Al was 't een Beedelaer van de straet , 't zou heur al wel weezen ,
als ik Jan Klaasen maar niet en nam.
Maer dat leyt 'er al toe , ze zellen zo weinig niet verstomd staen
eer de klok tweemaal twaelf heeft geslagen ,
Laet zien , 't is al lang over achten , ze zellen al haest moeten
opdaagen.
Zie daer , had ik 'er eer van gesprooken ; zien ik wel , zo komenze
daer ginder an , deur de straat ,
Saartje.

256
Ik bender zo van ontsteld; daer is niet een lit an men lyf dat
stil staet,
Och ja! ze zyn 't !
DERTIENDE TOONEEL.

Saartje, Jan Klaasz., Marlynlje.
Marl. Wat
Saartje.

dunkje nou van Jan Klaasen , Saartje Bans ?
Wat zou me dunken , 't zyn wonderlyke dingen ,
't Hart klopt 'er me van in 't lyf, 't is eveliens of het men uit de
keel wil springers ,
(B1. 42)11y boezelaert al hiel, 't past hem alles ondieft , netjes en glat ,
't Staet hem eveliens of hy 't al zyn leeven gedraagen had.
Jan Klaasz. Myn lieve Saartje Jans , nou ziet men wat de
liefden al kan uitwerken.
Mart. Hoor , Saartje , om gien achterdogt te geeven, of om
niet te merken ,
Zo moetje mee lustig poot an speulen , en zien maer datje alle
dingen haest an ien kant maakt,
Om , als het gedaen is , dat je maar van de vloer raakt,
En of je moeder Jan Klaasen iet wou zeggen of belasten ,
Zo moet hy 't niet beschreumt doen, maer stout neffens jou
antasten ,
't Zou schoon in de hand vallen, gingen de ouwe lui wat vroeg
te bed,
Je moet veur al ook niet beteutert weezen , zingt 'er liever een
deuntje ander dat het ien aerd het ,
In zulken gelegentheit moet me veur al niet leggen suffen of
droomen.
Saartje. Had je hier een weinig eer geweest , Reinier Adriaansen die kwaeker , heeft daer zo dadelyk zyn afscheid genomen.
Zo als ik jou zag an komen , zo ging hy heen.
Ja wel, hadje zyn temery eens gehoord, 't was anders niet als
zo , zo , en men ja is men ja, en men neen is men neen ,
En al zyn woorden waaren als met een satyne biesje deurweeven.
Mart. Hoe kon je 't zo lang harden , Saartje, ik had hem in
't begin al zyn paspoort egeeven.
Saartje. Ik had 'er men vermaak in , dan getuigde zijn geest
dit , en dan getuigde zyn geest weer dat.
(B1. 4,3.) Mart. Hoar, dit an een zy gesteld , ik hebje daer daedlyk gezeid , hoe en wat
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Jou voort te doen zel staen , en als je zo doed , zo benje buiten
alle sehroomen.
Saartje. (hoed , Martyntje , ik gae na binne toe , ik zel myn
Moeder laeten veur komen.
VEERTIENDE TOONEEL.

Martyntje , Jan Klaasz. , Diwertje.
Diw. Goeden aevond
Mart. Ja Diwertje ,

Martyntje, komje daer met 'et meisje aen.
't is vry donkey en wat veer , ik docht ,
ik mag zelver mee gaen.
Diw. Daer doeje wel an , moer , wellekom Vryster , dat je wat
lang meugt beklyven.
Mart. Daer twyfel ik niet fens an , kind , ze kan ekostelyk stoppen ,
naijen en styven.
Diw. Wat je toch zegt , wel moer, , dat komt tot onzent hiel
wel te pas.
Mart. En al 'er werk doedze zo knaphandig en zo ras ,
Ja ze vlkegt , gebie je 'er wat, zo gewillig isle op 'er bienen.
Diw. Hoor , Martyntje , valt 'et wel uit , we kcnne mekaar op
ien aer tyd weer bedienen.
Hoe hietje , Vryster ?
Jan Klaasz. Jannetje Martens.
(Bi. 44.) Diw.
(hoed, maer hoor,, Martyntje, ik heb het by my zelven
zo overleid , verstaeje wel ,
Als dat dit meisje alle nachten by men Dochter slaepen zel ,
En dat om die reedenen , gelyk ik je zel verklaeren ,
Daer is ien Jongman die Jan Klaasen heet , die hier geduurig
om de deur gaet waeren ,
Ja we hebbender zulken onrust van , en hy verzuimd 'er om
gien tyd ,
En naer dat we 't bereekenen kennen zo het hy onze Saartje
over de twie jaaren gevryd ,
En we doen al wat we kennen om 't te stuiten en te weeren ,
't Zou noch wel gaen , maar hy is van een ondeugend geslagt ,
en daerom kennewe niet resolveeren.
Tot drymael toe het hy 't hylik doen verzoeken , ja daer word
gien moeiten om gespaert ,
Daerom , Jannetje Martens , zie wel toe dat je men Dochters
reinigheid wel bewaerd.
Jan Klaasz. Laet dat maer op me staen , Vrou , ik zel dat hiel
wel besteeken.
17
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Ziet , Martyntje, we hebben om die reeden de luifel van
ons huffs laeten of breeken,
Tilt vrees of hy ze beklimmen mogt , 't is zulken argen gast ,
Hy- zou tegen ien muur op vliegen , en wat hy grypt dat houd
hy vast.
Daerom , Kynd , zelje gedurig ien oog in 't zeil moeten houwen.
Mart. Zouze niet , hoor mar, wat je 'er gebied dat meugje
'er zonder omzien vertrouwen.
Nou Jannetje , doed dan alles gelyk een eerlike meid toebehoord ,
En dienje yolk trouw , 't is moeijelyk als men de meisjes wel
besteld dat men dan klagten hoord ,
(M. 45. )Volmaakt kan men 't hier niet hebben , tusschenbeide word
meest gepreezen ,
En iemant die diend , denkt dat hy altyd de minste moet weezen ,
Onthouwje maer deuze les.
Diw.
Daer spreekje recht an , Martyntje buur.
Mart. Nou , Diwertje , veul geluks met je meld , en jy , Jannetje Martens met je huur.
_Diw. Kam, naer binnen , en brengje doos op 't hangkamertje
tusschen de twie glaaze kassen ,
En zet voort wat water op het vuur om de vaaten te wassen.
.Diw.

VIJFTIENDE TOONEEL.
Mart. Dat is ien trek , of men wel aardiger beschrijven zou;
Ze miend dat ze ien duifje herbergt , en ze sluit juist ien doffer
in 'er kouw :
Dat wil hem schoon op doen , bygut hoe wil 't 'er op 't land waijen!
Men mag ook zeggen wat men wil , maar dat 's ierst recht
iemand een rad voor de oogen draijen ,
Hy moet 'er alle nachten by slaepen ! wel niet schoonder dat hy
zoekt.
Hoe kan men als men 't zeggen zel , geblindhokt worden en gedoekt ,
En wat zou ik een register van diergelyke loopjes kunnen op tellen ,
Daer heb ik weer een krytertje tot mynent ekregen om in Waterland te bestellen ,
Dat Waterland , dat Waterland ! kyeren dat weet wat ,
Nou dit is 'er of, het neemt weer veul quaede corruptie , zwaere
zinkingen weg uit de Stad,
( B1 . 46. )Daerom is 't ook vast gestelt , gelyk ik heb hooren zeggen ,
Als datze Buiksloot tot Nieuwendam toe zullen uitleggen ,
Zo neemt dat woelen toe , en zo groeid die neering an,
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En dat zo bedektelyk , dat de Man niet weet van de Vrouw ,
noch de Vrouw van de Man ,
Daerom , dat ik klappen wou , daer zou wat uit komen , zou
ik mienen ,
En dat's de reden datze my alle rykelyk van klink klank kloribus moeten geeven , zel ik 'er trouw dienen ,
En al zeg ik 'et zelfs , wat is 'er ook al meenig meisje en Jongman dien ik op deuze wys bestel ,
En zelden neem ik voor,, of altyt lukt 'et men wel.
Ik heb 'et ook zo drok, dat ik 'er mooi en rykelik kan van leeven :
En al had ik drie vier lyven ik zouze altemael werk kennen geeven.
Nou dat geld is verdiend , al weer wat anders , ik mag zo na
huis toe gaen ,
Ik ben verzekerd dat 'er tot mynent al weer een twie drie
posten op de vloer staen.
DERDE BEDRIJF.
EERSTE TOONEEL.

Ja wel, ik weet niet wat ik van dat meisje zel zegge ,
ze staet me ook gants niet aen ,
Al watze tot noch toe gedaen heeft , doed ze verkeert alliens of
ze 'er ieeven gien huiswerk had gedaen ,
Zo dat ze 't ook al niet weezen en zel , en daer mee ben ik
weer dapper verleegen
Ik zie wel , 'k heb pissebed laeten gaen , en kakkebed weer
'ekreegen ,
47.)Men mag hem op de Besteedsters niet verlaeten , 't is altyd nou
heb ik wat puiks, van twie drie de keur
En als ze heur salaris weg hebben, dan is 't slegts , goeden dag
Juffrou , veul geluks Juffrou , en daar mee gaenze deur
Het zou zulken overvliegstertje weezen , en zeker men mag 'er
wel van zwygen
Daer heb ik 'er al over een uur geroepen , en men kanze noch
niet van 't bed krygen ,
e Jannetje , e Jannetje , hoe is 't , zelt ereis lukken ? wat doeje
zo lang op 't bed ?
Diw.

TWEEDE TOONEEL.

Diwerlje , Jan Klaasz.

Ik kom , Vrouw , Saartje het to nacht
zo magtig gewoeld , en dat het me wat verlet.

Jan Klaasz., ran Boren.

17*

260
1k zeg dat je daadlyk beneen komt , hoor Jannetje , dit
zou me veur al niet passen ,
Jou alle daagen van je nest te roepen , haalt de glazewasser met
een emmer schoon water, om de glazen te wassen.
Ik ben altijd wel gefakzeert , met de meisjes ; wel domme jut ,
tast je maar zo blind toe by de gis ?
Is dat ien glazewasser ? en heb jy gediend ? en weetje noch niet
wat een glazewasser of ien raegbol is ?
Ei ziet die slonsmoer daer iens staan , ziet al dit gewaat iens
an 't lyf hangen ,
Wel jy bent ien gauwertje, men zou noch wel deO Rotten met
je kenne vangen,
Neen , moer, jy zel 'et niet weezen , je meugt zo daedlyk wel
weer gaen , zulke jottoos heb ik niet van doen ,
Ik weet niet waar men zinnen zyn geweest ; daer staetze nou
en kykt , ja wel de meisjes zelleje noch gek broen !
(B1. 48.)Waer zel ik 'er mee heen , nou ben ik weer hiel verlegen ,
Voort , brengme de raegbol weer op zyn plaets , en haalt de
de beuzem om de vloer an to veegen.
Och ! wat breektze daer ? ik durf 'er schier niet nae zien zo ben
ik ontsteld ,
Ten van myn beste Posteleine schottels , een drieling ; ze kost
me mooi over de tiers guldens an geld.
Jan Klaasz. Ik kon het niet beteren , vrouw , ik raakten 'er
effen met de raegbol an , ik beloofje van daag weer een ander
te kc open.
Diw. Daer komtze weer met de luiwagen in plaats van de
beuzem ; ik ken 't niet langer zien,, ik moet 'et huis verloopen.
Diw.

DERDE TOONEEL.

Jan Klaasz., Saartje.
Saartje. Jan Klaasen, hoe gaeje zo onbezuist en zo reukeloos aen ?
Jan Klaasz. Waer is je Moeder ?
Saar lj e.
Ze is hier naest de deur by Grietje Pieters ,

by Marritje Jacobs gegaen ,
Daer is de beuzem , Jan Klaasen , je moetze niet zo , maar zo
an vatten,
En veegen den drek die weg nae de deur , je mogt anders het
houtwerk bespatten ,
Daer komenze met 'er drien in huis , ik gae weer naer binnen.
Jan Klaasz.
Ja , hou jy je maer slegts aen een kant.
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(B1.49.)

VIERDE TOONEEL.

Diwertje, Jan Klaasz., Marritje Jacobs , Grietje Pieters.

Wat dunkje van dat staeltje , Grietje Pieters ? lykt 'et
niet wel ien Ameraaltje van 't land ?
Wel ik verfoeime , dat ik me zulken fatzoentje heb laeten an
praeten.
Grietje. Ja , Mar, wilje Besteedsters gelooven ? mis is 't , je
meugt je op dat volkje niet verlaeten ,
Daer worden 'er zoo veul deur misleid, daerom kom ik 'er niet aen.
Diw. Daer het ze me alrie ien kostelyke posteleine schottel
gebrooken , de beste die der veur myn schoorstien heeft estaen.
Ik kon het niet laeten , of ik moestje men nood komen klaagen ;
Zeg ik dat ze een glaazewasser brengen zel , ze komt met de
raagbol spreek ik van een beuzem ze brengt een luiwagen.
Neemt de beuzem in de andere hand , dauwel , dat 's al weer
an; al wat ze doed dat doedze verkeerd,
Ziet er dat veegen iens ter hand staen.
Marritje.
Dat loof ik wel , Mar , ze het 'et 'er leeven
ligt niet geleerd
En ze zel 'er leeven ook niet worden die je miend datze is.
Wel , Marritje Jacobs , wat is dat te zeggen ?
Diw.
Marritje. Ja, kynd, 't zouje al vreemd veur komen als men
je dat kwam uit te leggen ;
(Bi. 50.)Daer is te nacht tot jouwent al vry wat om egaen , meer als
de meulen in 't woud ,
Doch , 't is gien wonder dat 'er wat omgaet , daer men zo zonder
speulman bruiloft houd.
Diw. Angaende die zaak , Marritje Jacobs , we hebbender te
nacht glen nood van gehad , van dat perfuimen ,
't Is pas zes weeken geleen , dat we ons secreet hebben doen ruimen.
Grietje. Daer praate we niet van, Diwertje, verstaet ons wel
te recht ,
Hebje ze wel te deeg bezien ?
Wat zou ik 'er an zien ?
Diw.
Wat je 'er an zou zien ? wel, myn lieve Moer,
Grietje.
het is een knecht.
Diw. Een knecht , een knecht ?
Ja een knecht , kynd.
Marritje.
Een knecht! och last' ! och armen !
Diw.
Marritje. Hy het jou dochter deuzen nacht wel te deegen gekoesterd in zyn armen.
Diw.
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Diw.

E Jan Jaspersen ! e Jan Jaspersen ! och ! wat komt ons
over ? een knecht een knecht!

(B1. 51.)

VYFDE TOONEEL.

Diwextje , Illarritje Jacobs , Grietje Pieters , Jan Klaasz.,
Jan Jaspersz.

Hoe benje zo ontsteld, Moer ? ik verstae niet een
woord watje zegt.
Is het om de meid ? laetze weer loopen, zelje je om de meld zo
versteuren ?
Diw. Laetze weer loopen! kosten we 'er nou zo of komen , wat
nood wasser dan van treuren ?
Het is een knecht.
Jan Jasp.
Een knecht! kom , kryg men ereis een kaers ,
dat ik 'er de waerheid van ondervin.
Diw. Ziet , watte oogen het by , als ien Valk ! en by krygt al
haer an zen kin !
Jan Jasp. COI ! ja Moer , het is een knecht ! die tekens en kenne
niet liegen.
Jou stukkeboefs als je bent, hoe hebje 't durven bestaen van
eerlyke lui zo schandelyk to bedriegen ?
Spreek op ! wie benje eer ikje de bienen an stukken smyt ?
Jan Klaasz. 1k ben Jan Klaasen , die jou dochter Saartje Jans
zo lang heb gevryd.
Jan Jasp. Jan Klaasen !
Wat zegje , Vaer ?
Diw.
Het is Jan Klaasen , Moer.
Jan Jasp.
Jan Klaasen ! Grietje Pieters , wat komt ons over ?
(B!. 52.) Diw.
Ja , Moer, dat heb ik 'er al van verwacht.
Grietje.
Diw. Jy bent een vrouweschender , jy heb myn dochter verkracht ,
Verkracht hebje ze , 'k zel wraak roepen.
Nou , Moer , je moetje zo niet versteuren ,
Marritje.
Je moetje zelfs noch al troosten , en denken dat die dingen wel
meer gebeuren.
Diw. Troosten ? daer is niet een lit an men lyf dat stil staet ,
zo ben ik 'er van ontsteld.
Grietje. Al 't geen dat we hier nou zien , hebben we dat flux
niet al van to vooren gespeld ?
Wat helpt nou al jou temery op of komst en geslacht ? ik zeg
datze wel hebben gedaen , en dat elk dit vonnis zel wyzen.
Jan Jasp.
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En ik zeg, dat 'et maar een party labbekakken en
koppelaersters bennen , die dit pryzen.
Grielje. Nou , Vaer , weesje maar wel gerust , 't is al gelyke
runt, hou jy je slechts wat hartig in de kouw.
Jan Jasp. Ik zeg noch ereis, dat ik het niet om de broederschap
liet , dat ik me wel te deeg an dien schavuit wreeken zou ,
Als ook an die , die dit werkje dus hebben helpers besteeken.
Diw. E Saartje , e Saartje.
(B1. 53.) Marritje.
Och ! daer komt die sloof an , wat het ze
ien krop ! en hoe zelze kennen spreeken ?
Jan Jasp.

ZESDE TOONEEL.

Diwertje, Jan Jaspersz. , Jan Klaasz., Saartje, Marritje
Jacobs, Grielje Pieters.

Myn liefste Vader en Moeder , vergeef 'et me zo ik
je hier in heb misdaen.
Diw. Misdaen ?
Marritje.
Nou , Diwertje , ontstelje zo niet , men moet
tegen ien jonge vrouw zo niet angaen.
Och ! hoe bedrukt ziet ze 'er uit , ze zelder gewis noch aen 't
eind schreijen.
Jan Jasp. Jou laelyke stukkevleis alsje bint , hoe hebje 't durven
bestaen , van jou ouwers zo schandelyk te verleijen ?
Was het noch maar een Schoenlappers gezel , ik zou 't verzetten,
maar Jan Klaasen ! ja wel ik ben hiel konfuis.
Jan Klaasz. Verschoon me , zo ik je hier in beleedigt heb.
Jan Jasp.
Verschoonen ! dat je een bordeel maakt
van men huis ?
Grielje. Nou , Jan Jaspersen , denk dat 'et 'er diel is , en dat
niemand eens anders bruid zel rooven.
Jan Jasp. Ei, kallemoers praat , 'er diel is, mienje dat wy die
dingen gelooven ?
(B1. 54.)Maer Martyn de Besteedster , die al dit onheil heeft gebroud ,
Ik zweer dat ze 'er veur lyen zel , zie daer , ik gae zo dryvende
naer de Schout:
Zo wordze noch Licht in 't heimelyk gegieseld , of ten minsten
uitgebannen ,
Want in zulken stadt als dit is , weet men dat onkruid wel ter
deeg te wannen.
Marritje. Nou, vrienden , ziet je kinderen heur vernederen,
maekt toch ein fend van 'er verdriet,
Saartje.
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En denkt wat 'er epasseerd is, dat 'et uit oprechte liefden is
geschied.
Och! daer zygtze neer , Diwertje , ze sterft , ik voel niets meer
an 'er beweegen.
Diw. Myn kynd! myn kynd!
Grietje.
Ze het gewis van onsteltenis een hartvang
ekreegen :
Och ! ja ze sterft , wat azyn , azyn ! zo sprenkelze wat , en ontbinter schorteldoeks band.
Ian Klaasz. Myn lieve Saartje Jans , zo je noch eenige kennis
hebt , zo drukt me noch fens veur 't lest an men hand.
Marritje. Ei , stae wat ruim , kijeren , ze begint 'er wat to rekken ,
ik hoop dat 'et noch gien sterven zel weezen.
Diw. Och ! Marritje Jacobs , terwyl 't nou zo leid , wou je
men man nu wat zoeken te beleezen.
Marritje. Nou , Jan Jaspersen , geef je woord , je ziet immers
wat swarigheid dat 'er nit ken ontstaen.
Jan Jasp. Wat zellen we doen, Moer ?
1k zie geen middel , Vaer , of we zellen 't
(131. 55.) Diw.
wel moeten laeten voortgaen.
Jan Jasp. Zo zel ik hem eerst veur of eenige artykelen gaen
veur houwen.
Hoor , Jan Klaasen , of ik 't toestond , zouje myn dochter op
deuze Voorwaerde dan wel willen trouwen ?
Jan Klaasz. Och ja! men vriend , en hoe nauw dat je me die
ook insteld.
Jan Jasp. Zo zelje me dan belooven dat je niemand van je yolk,
in handel of in wandel nae ^volgen zelt ,
Dat je 'er te enemael van zelt of zien , en al je gezelschap en
anhang ofsnijen :
Dat je de haanematten zelt schouwen , als ook het kwanzelen van
honden , en van duiven , steentje , beentje , en schilderyen ,
Datje de kroegen zelt haaten , noch van pasdies al wat ik zie ,
of van in 't verkeerbord te speulen , zelt maaken je werk ,
Datje je beroep eerlyk zelt waerneemen, en wezen , altyd neerstig ,
zo op de Beurs , als in de Kerk.
Beloofje me dit alles naer te komen , en van nooit weer tot jou
voorgaende leeven to keeren ?
Jan Klaasz. Och ja! en zo je 't op men verzoekt , zo wil ik
'et jou wel zweeren.
Jan Jasp. Wel , houd daer dan in je woord , zo wensch ik je
veul geluks met myn kind.
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Grieye. Wat , zo , nou ziet men , dat die in 't stryden volhard ,

ten lesten noch overwind.
Diu). Veel geluks , Kijeren , dat je zamen lang meugt beklyven.
(B1.56.') Marritfe. Veel geluks , Saartje Jans , en jy , Jan Klaasen, datje
altoos lieve kinderen meugt blyven.
Jan Jasp. Wat wonderlyk toeval is dit , ik stae 'er van verstomd , zo wonderlyk komt 'et me veur.
Wat hebben wy 'er met kracht tegen gewoeld , en nou komt hy
'er deur deuze list zo gemakkelyk deur.
Ik kan het niet begrypen , 't is of ik in een Doolhof ben , daer
niet is uit te raaken !
Maar dit wil ikje wel zeggen , dat 'et recht stof is voor een
goed Poeet om een Blyspelletje van te maaken.
Ik ken me onmooglyk niet bedaeren , zo wonderlyk als me dit
veurkomt en zo vreemd.
Nou , vrienden , elk spiegele zich an my , en zie wie dat hy
onder zyn dak neemt.
UIT.

')

De aanwijzing der bladzijden in dit stuk is gesehied naar den drnk van 1709.

KRAAIVIBED OF KANDEELIVIAAL,
VAN

ZAARTJE JANS,
VROUW VAN JAN KLAASEN.

BLYSPEL.

MUN HEER B. A. R.
(B1. 3. 1) Onder alle hoedanigheden den Mensal aangeboren , en isser
geen arger nog schadelyker dan de geveynstheyd of schijndeugd
zy is de naasten aan het bedrog , die door dese vermomming al
't geen zy voorneemt uytwerkt en beleyd. Zy is soo oud , dat ,
(zo haast alle geschapene dingen in order waren gebragt , den
Mensch in een onsterflijken staat gestelt) straks hen op de hielen
is gevolgt , en door des selfs verleyding ten val gebragt. Zy is
een Pest der Zeden , een geblankette of vervalsehte Schoonheyd ,
die van buyten schijnt te wesen , het geen zy inwendig niet en
is. Zy neemt alle gedaanten aan , insonderheid die van een Vleyer, ,
om alsoo door dien Gryns 'er even naasten te beledigen en to
bedriegen , zy schijnt uyterlyk de Deugd te verbeelden , daar
zy van binnen opgepropt is vol van wanschikkelyke gebreken
en arglistigheyd. Zy doorkruypt alle geheymenissen , en weet
sig in 't binnenste Cabinet der Vorsten in te dringen , om alsoo
zyn beraadslagingen bekend to worden , zoo dat 'er geen verderflyker gedaante by den Mensch kan aangenomen worden ,
dan bekleed to zyn met Schijndeugd.
Dien deurslepen Staatkundigen Italiaan Machjevel schijnt in.
zyn Politijke lessen dit Monster de hand nog to bieden , vermanende een Prince, hoe noodig het zy met desen dekmantel
bekleed to moeten zijn , en voornamentlijk met dit van Religie
om door dien schijn zijn Onderdanen , ende voor al 't gemeene
Volk , die wel de meesten hoop uytmaken , daar door to beter
aan sig to trekken , om door dien blinden drift , hun heerschapy
to vaster to vestigen , en to bebolwerken.
Maar om uw bescheydenheyd met geene lange Voorreden op
to houden , sullen wy kort zijn. In o.ns voorgaande Bly-spel ,
de Gewaande Dienstmaagt genaamt , hebben wy Jan Klaasen
ingevoert als een Persoon van een zeer argelijk leeven , en in
(B1. 4.)dit vervolg , 't geen wij 't Kraambed of Kandeel-Maal van
Zaartje Jans noemen , brengen wy hem to voorschijn in een
ander kleed , waar in hy sig veynst de Deugd to verbeelden ,
en doen hem de Rol spelen van een regten Schijnheylig , onder
welke vermomming hy zijn Trouw to buyten gaat , en tot Egti)

De aanwijzing der bladzijden is volgens den druk van 1716.
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schendery vervalt. Om to meerder onderscheyd te maken van
't voorgaande, ook zijn wy van gedagten , soo deze twee stukjes
op het Toned na den anderen wierden vertoont , (alsoo sy in
de tijd, en 't begrijp van den inhoud , een volkomen spel uytmaken) de Aanschouwers niet weynig vermaak souden by setten ,
want, wy bemerken dit by ondervinding, dat 't geen de toesienders meest aanprikkeld of de lust verwekt , is de verandering ,
gelijk wy ook van gevoelen zijn , soo men op 't Tooneel ymand
kwam te vertoonen , die soo overdadig in sijn verkwisting en
't verspillen van zijn goederen was, als Warner , en Gierige
Gerrit uytmunten in Gierigheyd, en goederen samen to schrapen ,
dat het soo veel toeloops soude hebben dan de twee eersten ,
want vele sullen meer vermaak scheppen in een belaglijk Blyspel , dan in een hoogdravend stuk , dat uytmunt in zielroerende
vaarsen: Dog wy spreken hier van die , die meer met Oogen ,
dan met Ooren komen , gelijk die ook wel het grootste getal
uytmaken. Dit is dan alleert . once beooging geweest, in dit vervolg van Jan Klaasen , sander ymand daar door in 't bysonder
to kwetsen , of ten toon to stellen , alleen maar aangewezen ,
wat gebreken in 't algemeen ander dien Dekmantel van dat
Kleed, verborgen zyn , en in swang gaan , daar in volgende
dien vermaarden Fransen Blyspel-digter Moliere, in zijn Tertuf ,
daar in by tot verbeteringe der Zeden van zijn Landaard , de
selfde Schijndeugd heeft afgebeeld. Wy versoeken dan , dat TIE.
ons gelieft behulpsaam to zijn , om de misduyding die ons soude
mogen na gaan , to helpen weeren , en to stuyten , op dat wy
niet mogen verdagt werden , van ymand in 't bysonder hier to
hebben beledigt.
Wy bekennen , dat wy hier yet spreken van de Poolsche of
Krakouwsche Brooders , 't geen wy egter om alle aanstootlijkheyd wog to nemen , van het Tooneel hebben gelaaten : Maar
al de Wereld is genoeg bekend wat schadelijke opinie dose
Luyden by hun voeden , en zijn eygentlijk die geene , die met
Schijndeugden bekleed zijn , Alleen siende op een uyterlijk wel(B1. 5.)leeven , en 't betragten van de deugd , die zy wel van buyten
schijnen to volgen , maar egter van binnen verloochenen, welk
schadelijk gevoelen by alle Academien van 't bekende Kristendom eenparig is verworpen , en als een vergiftige besmetting uytgeroeyd , Tog moot mode maar in 't algemeen aangemerkt worden.
wat aangaat, 't gene volgt op 't Kandeel-maal , wy weten
dat in sodanige byeenkomst van Vrouwen , weynig Staatssaaken
worden verhandeld , en niet anders om en gaan als Praatjes van
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weynig belang, daar mode niet aa-nstootelijkx in kan gevonden
worden, dan alleen sommige huysgebreeken , die soo wat over
en weer gaan, van Welke eenige de zeden, en een wel gereguleerde Huyshouding, wat nadeelig zijn. Om U E. gedult dan
niet langer to vergen , onderwerpen wy ons U E. beseheydene
heusheyd , die ons voor alle misduydingen en tegenwerpingen
gelieft to besehermen , 't welk doende, sal ik altoos blyven u
vertroude en vaste Vriend ,
In Amsterdam den 30
December 1683

(B1. 6.)

TOMAS ASSELYN.

VERTOONDERS.
Diwertje, Moeder van Zaartje.
Brechje , de Baaker.
Teunis Pietersen , een Schager Eyer-boer.
Jan .Ta.spersen , Vader van Zaartje, en Man van Diwertje.
.Tan Klaasen , Man van Zaartje.
Feyke Fetjes, een Hinlooper Schipper.
Bauke Lolles, Vrouw van Feyke Fetjes.
Reynier Adriaansen, een Quaaker.
Meestris Maery,, Vrouw van Reynier Adriaansen.
Teuntje Gcrrits , Vrouw van Stoffel Thysen.
Elsje Lubberts , Vrouw van Tjerk Hendrikx.
Marritje Jacobs.
Twee Gebuuren.
Grietje Pieters.
Zaartje .Tans, Vrouw van Jan Klaasen , en Kraam-Vrouw.
Hans, een Arbeyder:
Hillegond , tweede Kraam-vrouw.
Het Bly-spel speelt in 't Kattegat, ten Huyse van Jan Jaspersen , en
begint veur de middag en speelt na malkander of tot den avond.

KRAAMBEI)
VAN

ZAARTJE JANS.
EERSTE BEDR YR
EERSTE TOONEEL.

Diwertje, Brechje.
7.)

Brechje , Brechje.

Wat belief je, Grootje?
ist , hebje je werk binnen gedaan , voort , krijgt den
Emmer met 't mantje, je moet soo daadelijk iens na
de Markt gaan ,
Maar eerst na de Nes , daar selje drie lood Caneel , twee lood
Foely , en anderhalf lood Nagelen halen,
Maar Brechje , letter dog wel op , daar zijnder sommige die soo
hiel pluys niet zyn in 'er gewicht en schalen.
En vier pond Zuyker , maar laatzer een brootje, maar het moet
moet hiel wit zijn , by doen ,
En daar van daan sod selje je soo voort na de Beschuyte Markt
spoen,
En vragen na Marry Claas , en laatse je hondert gesuykerde
spouwertjes tellen,
Ze staat regt over de Pyl steeg , veur 't huys van de drie gekroonde-Bootsgesellen ,
Segt dat 'et veur Diwertje Gerbrants is , maar maakt datje je
tyd tog niet en verpraat ,
En als je daar gedaan hebt , soo loopt dan soo voort na de St.
Anne straat,
En laatze je twaalef dosijn Zuyker-koekjes geven , maar ze
moesten voor al niet tay zyn nog aan 't slappen.
Je moetze eerst probeeren, de harde zyn de besten , alsze soo
in 't breken knappen ,
Brechje.
Diu). Hoe
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(B1.

8.)Onthouje boodschappen dog wel , Brechje , hebje 't nou alles wel
verstaan ?
En uyt de Sint Anne-straat , soo zelje soo dryvende na de Schager
markt gaan ,
En sien na Teunis Pietersz. of na onse ouwe Steven ,
En als 'er maar een van beyen is , zo latese vyftig eyeren tellen ,
maar ze moesten ze op 'er woord geven ,
Die vars geleyt zyn , by hetze me veurlede Week al belooft dat
hy me ze tydelyk brengen sou
Gaa jy dan maar heen , maar ey sie daar komt de man selfs.
Brecbje binnen.

II.

TOONEEL.

Diwertje , Teunis Pietersz.

Goeden morgen Vrouw ,
Tennis Pietersz.
Daar heb ik nu rechtschape waAr.
Benneze al vars Teunis Pietersen ?
Diw.
Tennis Pietersz. Uyt de kyk Vrouw, daar zel ik ze je op verkoopen ,
Zuyvere maagden ayertjes , ik heb die hennen in onze schuur
apart late loopen ,
Glen haan het 'er over ekrast, daarom neemtze maar vry op
myn woord.
Diw. Wat zel ik geven , Teunis Pietersz.?
Maer tien stuyvers is sijn geld.
Tennis Pietersz.
Diw. Nou ik seije dat wel passen , tel je maar voort.
Tennis Pietersz. Het kender schraag deur , nou, ik mag een
stuyvertje te goed houden.
Diw. Hoor Teunis Pietersen , onze Zaartje leyd in de Kraam ,
en we zouwe na de middag het Kandeel-maal houwen ,
En daar sou ik ze toe gebruyken , en siet , dan sien ik niet garen
(je weet wel wat ik seggen wil) dat 'er die grommeling in sit.
Tennis Pietersz. Ik verstaje wel, Vrouw,, je zeld 'er niet aars in
vynen , dan een heldere door, en suyver wit.
Het Jan Klaasen wat jongs ? wel daar sla lok toe, 't is een slag
van een man , hy kan te euvel kallen.
Toen lest tot onzent een .weynig distructie was veur gevallen,
(BI. 9.)En datse over eenige hairklovery malkanderen niet wel en konden
verstaan ,
Was juyst Jan Klaasen t' Avenhorn , maar wat dienst dat hij , om
die Party te bevredigen , wel heeft gedaan,
18
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Is niet or te seggen , soo wist hy elk sijn verborgene gebreken
te ontdekken ,
Ja de mieste part grayden 'er om , toenze hoorden dat Jan
Klaasen sou vertrekken.
En veur myn , ik wensten dat hy al te met iens over kwam.
Diw. Teunis Pietersen , wie had 'et van zyn leven gedogt , de
hiele Stad van Amsterdam
Het'er immers van gewaagt ! en wat zijnder al boekjes van geschreven!
Hadden die woelwaters de pot maar toegedekt , waar het niet
alles in vergetenheyt gebleven ?
Wy willen dat wel bekenne , dat we hiel verstelt stonden toen
de bommel uytbrak ,
En dat we mienden een Meyt te krygen , en bevonden dat 'er
een knegt in de kleeren stak ,
Maar dat is gepasseert , wy zyn gelukkig dat 't nou soo wel
komt te beslagen.
Tennis Pietersen ! Jan Klaasen is nou sulken man ! sulken man !
ja kon hy onze Zaartje op sijn handen dragen ,
Hy sou het doen , ja by manier van spreken , de vloer is te kout
daarse over gaat!
Hoor , seyd hy , myn lieve Zaartje Jans , wendje oogen doch van
alle ydelheyt , je weet niet hoe dat 'et een mensch misstaat.
Wat is een mensch doch anders als een Vat vol van allerleygebreken?
Daarom laatwe ons selven tog soo diep in de dingen van de Werelt
niet steken ,
De needrigheyt , de needrigheyt , och dat die by elk wat meer
wiert betragt !
En dat is alle dach sijn vermaning en aangaande sijn geslagt ,
Gelyk je weet , Tennis Pietersen , dat 'et niet anders als een party
bedriegers , en uytzuipers bennen ,
Die snyd hy nou als een verrot lit af, en hy wilse veur zyn
Vrienden niet meer kennen.
(Bi.w.)Ja wel, men zou zeggen , hoe ist meugelijk dat een mensch soo
veranderen kan !
Teunis Pietersz. Wel wat segje , Vrouw ! is Jan Klaasen nou
sulken fynen Man ?
Diw. Dat seg ik, Teunis Pietersen , van te veuren ging hy dus
ver gepruikt ! dingen op den arm ! en tout a la mode zen kleeren.
Die leggen nou altemaal aan een kant , en het hayr van zijn
hooft het hy tot de kam toe laaten afscheeren,
Green koortje of boortje mag hy sien ! ja hy - is , hy is ik weet
niet hoe !
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En in plaais van knoopen , draagd hy non niet als haaken en
oogen , en hy rijgt zijn zelven met een leere rijgveeter toe,
Ja wel , 't is niet om uyt te spreken ! sulken verandering als we
aan hem beleven !
Hy mag ook niet lien dat 'er een oortje of een duyt tot stijfsel
wordt uitegeven.
Al het linnen tot sijn lijf mag wel extraordinary curious wesen
en fijn ,
Maar daar mag Been strykyser overgaan , en 't moot ook altemaal ongesteven zijn ,
Hoor Moeder , seyd hy , wat behoeft dat, 't word immers alles
deur de tad versleten ,
En soo doende raakewe al dieper , en dieper in de wereld eer
dat w'et wesen.
Ja hy is als Vader in huys.
Tennis Pietersz. Wel 't is wonder watje segt ! nou ik mag weer
na de Markt gaan.
Diw. Ay staa nog wat, Tennis Pietersen , daar komt men Man
met Jan Klaasen selver aan.
III. TOONEEL.

Diwertje , Tennis Pietersz., Jan Jaspersen , Jan Klaasen.

Wel Tennis Pietersen , hebje samen een koopmanschap
gehad ?
Tennis Pietersz. Zo een weynig , Jan Jaspersen , en soo heb ik
men tad hier wat staan verpraaten.
Jan- Jasp. Is het t' huys nog al wel ?
(131. i 1.) Tennis Pietersz. Zoo ik aars niet en weet , ik hebse al te maal
noch gesond gelaaten.
Jan Klaasen. Teunis Pietersen , welkom vriend , hoe ist tot
jouwend ! is dat saakje al haast by geleid ?
Tennis Pietersz. Wat sel ik seggen , Jan Klaasen , het argerter
niet op.
Jan Klaasen. Wel, wel , dat is goed , ik hou veul van vrede
en eenigheid.
Coenraad Frerikxe volhart die noch met dat goede werk voort
to setten?
Tennis Pietersz. Ongemien , Jan Klaasen.
Jan Klaasen. Wel , wel , dat is goed , dat is goed, men hoort
soo een vreedlievend Man in zyn doers niet te beletten !
Jan Jasp.

18*
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Maar Crijn Flipsen , (Crijn onverstand mogt men liever seggen)
dat was een harde quast!
Hoe onstuymig vloog hy op ! en hoe hartnekkig hiel hy zyn
streng vast !
Al zijn roepen en tieren was , men behoorden met het werk voort
te varen ,
En dat 'et een oud gebruik was , en dat diergelyke Saaken voor
desen ook soo verhandeld waren ,
En soo voorts.
Teunes Pietersz. Ja , Jan Klaasen , die oploopentheyd is nou al
vry gestilt.
Daar is Jan Corzen , die vaart hem geduurig nog soo in zyn sehilt ,
Dat hy de saak niet meer roeren en derft , en soo last hy 't van
selfs maar soetjes glyen.
Jan Klaasen. Wel , wel , dat is goed, dat is goed , men hoort
ook niemand om sulke beuseling soo ligt of te snyen.
Jan Jasp. Daar het men Swager gelijk in , ik kender wel andere
die hem en mijn niet vreemd en zijn ,
Daar 't vry wat slordig leid , of men al sehoon met een uyterlijken sehijn ,
En met een effen gestrekte trony , en een neerslagtig wesen ,
Daar men (als mense anders niet te regt en kende) de ware
deugt uyt sou lesen ,
Daar alsoo heen gaan , dat en zijnse niet , Teunis Pietersen, dat
binne werk, dat binne werk , daar komt 'et op aan.
En hoe veel zijnder wel die dus vermomd met dit kleed daar alsoo
heen gaan ?
(131.12.)Doch miest hebjese onder de Poolse loroeders , die dese sleur
Soo volgen ,
Die den stinkenden draf van Krakou soo gulsig hadden ingeswolgen ,
Datse dronken zijn van sehijndeugd , deur welke grijns en listig
beleyd ,
Zy elk weten te betoveren , en dat met den dekmantel van schijnheyligheyd
Daarom wou ik het soo hebben , Teunis Pietersen , dat delessen
die dese luyden aan andere geven ,
Datse die eerst exemplaarlijk selfs moesten beleven ;
Ziet, soo hebben wy 't altijd verstaan , en dat is nog mijn overleg ,
En alsse dat deden , soo namense veel twist en aanstootlijkheden weg ,
Om ons deur dien weg van alle varder argernis te bevrijden.
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Dat sou nog grooter ergernis geven, Vader,, en daar
moet men sig year vermijden
Men moet niet alleen vry wesen van de daat , maar ook selfs
van d' opspraak ,
Laat ons op de goede sien , en volgen die , daarse in te volgen
zijn ; soo begrijp ik de saak.
Tennis Pietersz. Jan Klaasen spreekt Kiel wel , 't ken met 'er
tjjd beteren , men moet altijd het beste hoopen.
Diw. Dat is wel waar Teunis Pietersen maar ist niet jammer
dat 'er soo veal schurfde sehapen onder loopen ?
En soo word door een quaserige de gantse Lamre koy geraakt ;
Toen dat gerugt aan den dag kwam , isser de hiele Stad niet
van gaande gemaakt ?
Tennis Pietersz. Je hebt mee al gelijk Vrouw ; nou ik mag sien
of ik dit resje nog kan lossen onderweegen.
Jan Klaasen. Teunis Pietersen , groet de vriend Koenraat Frerixze , en de vriend Jan Korzen dog hartelijk van mijnent wegen ,
En al d' andere goede bekenden , en insonderheyt de vrient
Aaris Kreelisse de Groot ;
En die twie lieve Sustertjes Duifje Nanninx , en Willemijntje
van Akkersloot.
Tennis Pietersz. 1k hoop het te onthouwen.
Jan Klaasen.

Teunis Pietersz. binnen.

Het moetje wel gaan , Teunis Pietersen , en ik wens
je de vreede.
Zijn de Vrouwtjes al te maal al aangesproken Moeder,, die 't
Kandiel-Maal selle bekleden ?
Diw. Daar is al veur gesorgt , en 't is 'er deur de Baaker elk
in 't besonder aangeseyd.
Jan .Klaasen. Wel , wel , dat is goed , dat is goed , dat 'et dog
mag toe gaan in alle Zeedigheyt !
Want in sulken by een komst na de eeuw die we hedendaags
nu beleven ,
Gaat ordinari veal ydel geklap om, en dat kan weynig stigting geven.
Men weet wel , dat de Vrouwtjes moeten wat praten , maar
gaat somtijds vry wat te grof,
Als men maar binnen de palen van sedigheyt blyft, 6' de sedigheyt daar hou ik soo veul of!
't Kan aan anderen ook groote argernis geven, sig te oeffenen
in sulke ydele dingen ;
Daarom Moeder , laatese liever uyt het Harpje, of uyt een ander
stichtlijk Boekje wat G-eestelijke liedjes Bingen ,

(B1. 13.),Tan Klaasen.
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Zo kennender nog andere deur gestigt worden , in plaats van
sulke ydele reen.
Diw. Hoor, Jan Klaasen , al jou temery komt hier niet te pas ,
dat sel zen selfs wel sehikken , gaa jy maar heen.
Dat moet zijn beloop soo hebben, en hou jy der je van daan ,
soo zelje 't niet hooren.
Jan Jasp. Min lieve Swager ! wou jy dat volkje maat setten ?
de Vrouwen zyn al to maal met dat gebrek geboren ,
En dat op een Kandeel-maal ?
Diw. Zoo doet het, Vaar daar wort elk ien met gereede munt
betaalt.
Jan Jasp. Min lieve Moer , 't, is regt een Vrouwe Parlement ,
daar elk soo wat by de rug wort opgehaald ,
En daar men anders niet en weet als van alle kostelykheyt te
spreken:
Hoe dat die ver boven 'er staat gaat , en niet en doet als maken
en breken.
Dat die altyt de handen vol geld heeft, tot de ellebogen 'er toe
in tast ,
(131.14.)En op 'er eygen houtje een Tractement ken aanrechten , en
gaan wel iens buyten 'er mans weten te gast.
Daar die geen Thee mag ofze moet tien Ducatons kosten , en
nog meer bedragen ,
Dat die dubbeld en dubbeld Thee goed heeft, en al 'er potjes
met Goud sijn beslagen.
Dat dat een Weereld van een Vrouw is , die na de hedendaagse
swier leeft ,
Maar datse to beklagen is datse sulken druiloor van een man
heeft.
Dat die soo overdadig in 'er postelein is , en 'er kasse vol heeft
gepropt en 't eene rek boven 't ander,,
En dat al te maal van 't fijnste kraakwerk , en Cabinet goetje
onder malkander ,
En 'er niet en ontsiet , gelijkse dan selfs hebben gesien
Dat die veur een enkel Botter sehotteltje ses Ducatons dorst bien ,
En dat die in sijn Taafelgoed elk ien te boven gaat , en niemand
is die der tegen op kan streven
En dat die veur twee dosijn Servetten , en twee Tafellaakens
vijf en tachtig gulden van weevers heeft gegeven
En dat 'et die soo grof maakt met verbuisten , en soo wonderlyk
brouwd
Dat 't elk ien wonder doet , hoe de Man het nog soo lang staande houd.
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En dat gaat 'er altemaal soo glad , oft van een leyen dakje liep ,
ja je souter je vermaak aan hooren.
En dat die onlangs onder een Theetje , met tiers stuyvers preforts
in , twaalf ducatons heeft verlooren.
Dat die sulke pouletten kan aanregten , en opdist uyt een schottel
van vyf en twintig pond ,
Daar twalef menschen met gemak kennen aansitten in 't, rond.
En dat die boven elk ien uytsteekt , en by niemand de minste
wil wesen.
Jan Klaasen. 't Is alsoo, vader,, gelijkje daar segt , maar se
moesten het algemeene huysboek wat meer deur lesen ,
Dan souwer wat anders veur komen , waar in den mensch
vermaand word tot alle nederigheyd ,
Maar wat ist , al wat leersaam is , en stigting kan geven , dat
word slegts aan een kant geleid.
(B1.15.)En wil mense berispen , datse de weereld en d' ydelheyd al te
veel aankleeven ,
Soo is het straks , laat hy maar op sijn selven sien , is hy wel
volmaakt van levee ,
En soo blyft men al die men is , en men loopt alsoo voort in
't lange pak ,
Maar wat is het te beklagen ? en wat krijgt meenige brave
Famielje daar deur een krak ,
Die 'er op die wijs deur ondermijnt worden , beroyt en ter neer
geslagen :
Daarom zeyd het spreekwoord hiel wel , 't zijn sterke beenen
die weelde konnen dragen.
En ook is dit alleen de reden , dat 'er soo veul raaken nit 'er fatsoen ,
Dat de onvermogene die wel vermogene alle dingen willen
na doen,
En dat ken immers gien duer hebben , die moeten 'er selfs
konsumeren.
Diw. Maar hoor , Jan Klaasen , dat men al die comparicien
die de Mannen samen houwen , ook sou corrigeren ,
Men sou ook al vreemt toehooren , en 't sou ligt nog al een
toontje hooger gaan , en vry bet.
Wat dunkje , als men soo een sakje ducatons op een enkelde
gooy in de Waagschaal set ,
Kan dat ook huys houden ? sou dat op 't lest ook niet wel vry
smal deelen ?
Ik seg nog dat de Mannen het verderf van veel Vrouwen zyn
deur dat vervloekte dobbelen en speelen.
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In de Herberg is men rijk , daar ist pas dies , al wat ik sie , en
t' huys leeft men als een vrek ,
Ja souwender glen werk van maken , al leeden 'er Vrouw en
Kindoren om gebrek!
Ik kender sulke soo veel, en ik sou ze met een natte vinger
nog wel kenne beloopen ,
Dat , willen de Vrouwen rust hebben , al 'er Potgeld en Juwelen
om moeten verkoopen.
En jy Jan Klaasen eerje nog dus getransformeerd waart , waar
je al mee met dat selfde euvel besmet.
Jan Klaasen. Je hebt gelyk , Moeder, maar 1st niet beter dat
men seyd dat by soo gewandeld het ,
(31.16.)Dan dat by nog soo wandelt ? nu we sullen hier dan maar een
speldje by steken :
Hy spiegeld hem sagt , die hem spiegeld aan een anders gebreken.
Maar wie hebje doch al laten aanspreeken , Moer ! Bat heb ik
Hoch niet verstaan.
Diw. Veur eerst 1VIeestris Maery , Reynier Adriaansz. Vrouw.
J. Klaasen. Wel , wel , dat is goed , dat is goed , dat staat
men wel aan,
Maar se spreekt schier niet als Engels, hoe zelze taal en antwoort kenne geven ?
Diw. Daar sel praats genoeg om gaan, al spreekt sy niet veul
daar is niet aan bedreven
En Teuntje Gerrits , Stoffel Thijzens Vrouw , en Elsje Lubberts ,
Vrouw van Tjerk Heynderixen , die hebben ook toegeseyt.
J. Klaasen. Wel , wel , dat is goed , dat zyn Vroutjes daar niet
van te verwachten is dan alle zedigheyt.
Diw. En dan Grietje Pieters en Marritje Jacobs.
J. K1. Grietje Pieters , en Marritje Jacobs, maar Moeder , die
hadje wel meugen t' huys laten ,
Die ,passen by die andere niet ze zyn te ruyg en te ongebonden
in 'er praten.
Diw. En Bauke Lolles , Feyke Fetjes Vrouw van Hinloopen ,
die heb ik 'er mee toe versocht.
J. K1. Wel , wel , dat is goed , dat is goed , je hebt dat Kiel
wel bedocht.
Diw. Daar hebje ze nou altemaal die op het Kandeel-maal zyn
bescheyen.
Maar sie , daar komt Feyke Fetjes met zyn Vrouw aan.
J. Jasp. Feyke Fetjes, ik wensje goeden dag metje beyen.
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IV. TOONEEL .

Diwerlje, Jan Jaspersen, Jan Klaasen, Feyke Fetjes ,
Backe Lolles.
F. Fetjes. En ik jou desgelyks , Jan Jaspersen.
J. Kt Wellekom Feyke Fetjes , is de reys redelikjes vergaan ?
Feyke Fetjes. Ja dat kan toe , Jan Klaasen.
(B1, 17.) Jan Klaasen. Wel , wel, dat is goed , dat is goed , Vader was

al een weynigje begaan ,
't Heeft naast een tyd al vry gestormt.
Feyke Fetjes. Soo doet het , Jan Klaasen , we hadden de Loots
soo haast niet aan boort gekregen,
En dat we 't gat mienden in te loopen , of de wind liep ons
hiel tegen.
Soo dat we weer Zee moesten kieseri, tot sanderdag 's morgens ,
dat we met bedaart wear en heldere logt ,
Met de vloed binnen raakten, en soo hebben w'et behouwen
aan gebrogt.
Jan Klaasen. Wel , wel , dat is goed , dat is goed.
Feyke Fetjes. Daar is een monster Pruysse Rog , Jan Jaspersen ,
myn is belast jou die in handen te geven ,
Ik hebber nog vyftien Lasten van in, Jan Grijn zelje selfs komen
spreken, hoe dat jer mee zeld levee.
Jan Jasp. Seer wel, Feyke Fetjes , ik sel dan order verwagten.
Feyke Fetjes. En myn Swager Douwe Annes belaste myn als
ik je sag ,
Dat ik je seggen sou , aangaande de Rekening van d' algemeene
redery , dat men die uyt sou stellen tot op een anderen dag ,
En aangaande de comparitie in de Swaan , dat hy hem daar na
zel stellen , dog hy wenste je nog wel eerst iens te spreken.
Jan Jasp. Seer wel , Feyke Fetjes , ik moet to twee uuren in
de Draak wesen , ik sel dan wel wat eerder afbreken.
't Is twalef uuren , Feyke Fetjes , gaaje mee na de Beurs ?
Feyke Fetjes. Soo is de meening , Jan Jaspersen , ik heb ontrent
nog agt of tien vragt Brieven over te leveren , en dan moet
ik weer aan de Brug wesen , en in myn Logement.
fan Jasp. Moer,, ay hangt die monster sakjens iens weer op
zyn plaats , de kooren beurs tyd is tog verstreken.
Jan Klaasen , je seld wel iens dienen op de Kolk te gaan , naa
't Meeters huysie om yolk te spreken.
De tien lasten Rog moeten gesoldert worden , want morgen is
de Ligters leg dag uyt.
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Daar zyn de sleutels van B. en C. van de Brouwersgraft, maar
draag dog zorg , dat je 't onder en boven wel sluyt.
(131.18.) Jan Klaasen. Zeer wel , Vader , ik neem het year om te doen.
Diw. Bauke Lolles , blyf jy nou hier, je meugt de kraamvrouw
vast wat geselschap houwen.
Terwijlje tog hier bend , 't is om een uurtje of twie te doen ,
daar mee komen al d' andere Vrouwen.
Bauke Lolles. Neen Diwertje, ik ben noodig t' huys , ik moet
nog iens om een boodschap gaan.
Diu). Hoor Moer , dat zelje daar na wel doen : Feyke Fetjes ,
je moetje Vrouw weerom komen halen : daar late w'et op staan.
Feyke Ryes. Dat seg ik je niet toe, Diwertje.
Jan Jasp. Wille we gaan , Feyke Fetjes, de klok vertrouw ik
is al geslagen.
Diw. Komje haast weer, Jan Klaasen ?
fan Klaasen. Soo aanstonds 1Vioeder , ik gaa maar Volk bestellen
om de Rog op te draagen.
Feyke Fetjes, Jan Jaspersen, Jan Klaasen binnen.
Diw.

Bauke Lolles , daar komt onse Baker aan , Brechje , hebje
't nou alles besteld?
v. TOONEEL.

Diwertje, Bauke Lolles, Brechje.
Brechje. Ja Grootje.
Diw. Ja wel als ment

seggen zel , wat kost dat kinderwerk
een hand vol geld!
Bauke Lolles. Maar Diwertje ! ik moet 'er zeker om lachen ,
soo zuinig weetjer van te spreken.
Diw. Benne de Zuykerkoekjes ook tay of slap ?
Brechje. Wis niet, Grootje, ze knappen wel te deeg helder in
't breken ,
Daar is de Zuyker , en dat is Foely, en dat Caneel , en daar
heb je de Nagelen , elk in een besonder Papier.
Diw. By wie hebje geweest , daar veur aan by dat spijtige dier ?
Gaan ik 'er verby ze draayt 'er hooft om , kwansuys ofze me
niet wil kennen ,
En soo zijnder al meer daar ontrent van dat Jan Klaasens Volk
die so hiel pluys in 'er doen niet en bennen.
Non we meugen na binnen gaan , Bauke Lolles , tree jy maar veur.
(B1.19.)Brechje, begin jy vast alles klaar te maken , en doet de onder
en boven deur toe, en de Grendel 'er veur.
Bauke Lolles , Diwertje, Brechje binnen.
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VI. TOONEEL.

Anyniet , Jan Klaasen.

Jan Klaasen ! och wat ben ik gelukkig dat ik je daar
ben tegen gekomen ,
Duysentmaal heb ik je gewenst te spreken , en wat is 'et een
lukje dat ik de boodschap heb aangenomen.
Jan Klaasen. Hoe soo , Angniet ?
Anyniet.
Hoe soo ? Hillegond is gisteren van een jonge
Zeun bevallen , het hielelluys is over end ,
En ze het in 'er nood beleden dat jyder en niemand anders de
Vaar van bend,
Den gantschen handel heeft ze ontdekt , hoe dat je te samen op
een Chees na Slooten bend gereden ,
En hoe dat je ze daar gedwongen hebt tot so vuyle onbetaamelykheden ,
Wat tegenweer datse wel heeft gedaan , en dat je echter je
voornemen hebt volbracht ,
En op die wys 'er schandelyk hebt onteert , mishandelt en verkracht.
De Vader is niet te houwen , en het gaat de Moeder schier aan
'er zinne.
Jan Klaasen. Wat Duyvel is dat te seggen , Angniet ? ik kender
schier niet van spreken , wat sel ik gaan beginne ?
Hillegond in de Kraam ! ik heb Martijn de Besteester al over
lang last gegeven , dats' een plaats bestellen sou hier of daar ,
Te Buyksloot , of te Purmerendt , of 't zy ook waar 't maar waar.
Anyniet. Bats nou te laat , Jan Klaasen , hoe stelje dit non ?
Jan Klaasen. Hoe Duyvel sou ik 'et stelle , Angniet ? ik zelt
ontkenne ,
Want, wat weet ik het , of 'er gien meer reeders aan dat Schip
benne ?
Anyniet. Wouje 't ontkenne ? Myn lieve Vriend , slaat sulke
praatjes niet uytje hooft ,
Al wat de luy in sulken gelegenheyt bekenne, dat word altyd
gelooft.
(M. 2o.)Maar poor , Jan Klaasen , de Vader het van de morgen Hans de
Kruyer met een Brief anje huys gesonden ,
Om je deur een ander te laten aanspreken , die veur hem de saak
zel deur gronden.
Maar ay sagt , daar sien ik hem van verre veurje deur staan.
Jan Klaasen , daar moetje veur wesen , loop alje best en neem
jy de Brief awl.
Anyniet.
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VII. TOONEEL.

Jan Klaasen, Angniet , Diwertje , Hans.

Daar heb ik een brief, Juffrouw, ze seggen datse hier
moot wesen.
Dim Wel Jan Klaasen , hoe ruk je me de Brief zo uyt de
hand ?
Jan Klaasen. Maar Moeder, je soudse dog niet wel konnen
lezen,
Diw. Waar komt de Brief van daan , Vrient ?
Hans. Waarse van daan komt Vrouw: Ze . .
Jan Klaasen. Ze komt van Klaas Everts uyt de Ryp by
schryft dat men zyn zeven Lasten Tarw volgens de Marct
verkoopen sou.
Hans. Seigneur, wat bescheyd zel ik brengen aan die myn. de
Brief heeft gegeven ?
Jan Klaasen. Bescheyd, wat bescheyd , hou daar.
Ik dankje Heerschap.
Bans.
Diw. Wat is dat to seggen, Jan Klaasen , dat je handen soo
staan trillen en beven !
Isser ook swarigheyd ?
Jan Klaasen.
Gans niet, Moeder !
Diw. En hoe siet dat Vrouwmensch soo bedrukt en belaan?
Jan Klaasen. Hoor Moeder, daar is een Suster die ontrent
drievierendeel jaars aan een swaare sinking heeft gegaan ,
En die is gisteren op het alleronversienst , en schielyk deurgebrooken.
Dim. Soo van selfs ; of hebben de Miesters met snyen en kerven
'er agter geweest of deur estooken ?
Angnief. Van selfs Juffrouw,, en se leyd hiel sobertjes , ik hebber
de gantsche nagt by gewaakt ;
(B1. 21.) Dim. Ja wel kind , se mag wel van geluk spreeken datse
die onreynigheyd soo is quyt geraakt.
Jan Klaasen. Hetse wat gerust van de nagt!
Moytjes,
Angniet.
Jan Alaasen. Wel , wel , dat is goed, dat is goed, 't sel dan
hoop ik noch wel ten besten komen ,
Nuttigtse al een weynigje ?
Angniet. Van morgen heeftse een kopje Kandiel veur de
kwalykheyt ingenomen.
Maar se krijgt de eene flauwten op den andere , 't is elcke reys
ofzer in blyven zel.
Hans.
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Diw. Arme
Jan Kl.

sloof, ik beklaagse in myn hart.
En nou wouse wel
Moeder , dat ik 'er soo wat quam vertroosten , en in den geest
versterken ,
Dat ik ook van Conscientie wegen niet wel kan weygeren.
Diw. Dat moetje ook niet doers; want dat zyn al vrucht
dragende werken.
Nou vroutje , of Vryster watje bend , ik wens de Suster alles
goeds , Jan Klaasen komje haast in huys ?
Diwertje binnen.

0 element Angniet ! wat duyvelse Brief is dat! dit
is niet als kruys op kruys ,
Soo vinnig als by schryft ; hoe stel ik dit doch , en over een
uur of twie soo kryge we 't huys vol Vrouwen :
Want naademiddag ist vast gestelt om het Kandeel-maal to
houwen ,
En te meer ik wort nou van elk een aangesien veur een eerlyk
en deugtsaam man ,
Waar ik kom , daar wort ik ge-eert ,_ en gerespecteert , elck een
zeyt , wel ist meugelyk dat een mensch soo veranderen kan ,
En deur dit schynheylig kleed , wort ik ontsien by kleynen en
by grooten ,
Al waar ik uyt 'et allereerlykste geslagt , of van de deugdt
selve voort gesprooten ,
En komt dit nou aan den dag wel soo ben ik al myn luyster
en aansien quyt ,
Maar wordet men op myn Conscientie gegeven , soo win ik het ,
want die is soo wyt ,
(Bl. 22.)Dat jer met een Karos met ses Paarden gemackelijk in sou
wenden en keeren ,
En zulke zynder wel meer , die , kennese maar yemant deur
bedrog uytstrijken om 'er staat te vermeeren ,
Of het dan met de Conscientie , of tegen de Conscientie is , daar
stappen sy over heen
Maar dit valt men te kout op 't hart, en 't rijd men als een
koorts deur de , Leen ,
En juyst op het uur dat we midden in al de rusie steeken ,
Want onder al dat gesnor van die Wyven , ik sel geheel geen
deeg hebben noch met fatsoen spreeken ;
En wat wil dit dan voor een klank geven deur de heele Stadt.
Angniet. Maar hoor, Jan Klaasen , ik waarschouje , soojer op
sloft , ik verseekerje dat
Jan Klaas.
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Datjer angemak van hebben suit, wel myn Vriend, benje nou
sulken man ? wel men sou de deugd uytje Tronie lesen ,
Je speck al een aardige Rol , wel mag men seggen , de Wereld
wil bedrogen wesen.
Jan Klaasen. Maar Angniet , om weer ter saake te komen , hoe
leg ik het dan best an ?
Angniet. Dat moet je wesen, Jan Klaasen, Roeland is een rechte
dommekracht van een man
Die niet te versetten is.
Jan Ki. Maar Angniet , datje Marti] n selfs iens ging spreken ,
ze woond achter de nieuwe Luytersche Kerk , boven de
vergulde Hamer ,
De Trap gaat van buyten op , tree maar recht deur na de achter
kamer,,
Ze weet van de saak , laatse maar sien datzet kind krijgt , en
voort to Minn' bestelt ,
't Zy in Waterland , of elders , dat Vrouwmensch is snO , ze sou
de Duyvel dienen om gelt ;
Laatze 't maar of maken, op wat wijs datse maar kan , al kostend
noch soo veul schyven ,
't Mag dan ook kosten wat het wil , als de saak maar verholen
mag blijven.
Angniet. Dat wil ik garen doen , Jan Klaasen , kan ik je dienst
doers ik ben willig en bereyt ,
Ik ga dan soo dryvende heen : maar ik vrees dat 'et hiel op een
ander moer leyt.
Angniet binnen.
(B1. 23.)

VIII. TOONEEL.

Jan Jaspersen, Jan Klaasen.
Jan Jasp. Jan Klaasen , hebje dat alles soo bestelt ?
Jan Kl. Ja Vader , en ik heb 'er met eene later aanseggen

,
Alst altemaal niet op nommer B. en kon, datse dan vier of
vyf Lasten op nommer C. souwen leggen ;
Jan Jasp. Dat is hiel goed , isser ook iet anders gepasseert ?
Neen Vader , van importantie niet ,
Jan Ki.
Als Arent Schram heb ik gesproken , en gezeyt wat Pieter van
Haarlem voor zyn Vriesche Garst bied.
En dan isser een brief van Evert Klaasen uyt de Ryp gekomen ,
en alsoo 't Zegel niet en hiel, deed ik hem open ,
Waar in dat by sChrijft dat men zyn seven Lasten Tarw maar
volgens de Markt sou verkoopen ;
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En laat met eenen weten , of ik toekomende Week, met myn
Vrouw,
Als z'er Kerkgang heeft gedaan , lens overkomen wouw ,
En dat by selfs haast meent hier to zyn om metje to rekenen.
Jan Jasp. Geef myn de Brief, Jan Klaasen , dat ikze aan de Lias
ryg , ik zel met een het port aantekenen.
Jan Kl. De Brief, Vader , die is me daar , ik weet niet hoe 't
kwam , of het is deur onversigtigheyt ,
Soo als ik op de Lijnbaans brug kom, uyt de hand in 't water gewaid,
Doch, daar is niet aan verbeurt , terwijl datwe den inhoud weten.
IX. TOONEEL.

Jan Jaspersen, Jan Klaasen , Diwertie.

Wel Vaar, kornje niet in huys ? de Vrouwtjes sellen haast
komen , latenwe eerst wat gaan eten.
Jan Jag). Moor , daar heb ik wat nieuws gehoort ; ja wel je
zeld schier eon gat in den Hemel slaan!
Diw. Wel wat toch, vaar ?
Wat dock ? dat zelje in glen ses reysen raan !
Jan Jasp.
Ja soo wat nieuws : datje in der eeuwigheyt niet sou denken
of droomen.
Diw. Wel dat moet al wat wonders wesen.
(B124.) Jan Jasp. Zo doet het , Hillegond, Roeland en Dochter , is daar
van een jonge Zeun in de Kraam ekomen.
Diw. Wat zegje ? Hildegond in de Kraam , in de Kraam.
Jan Jasp. Ja Moor , in de kraam ; en dat gelykze seggen , by
een getrouwt Man ;
Diw. Hillegond in de kradm ; en sou mend wel voort meugen
seggen?
Jan Jasp. Sou men niet, elk heeft 'er de mond vol van.
Diw. Sulken Fynen Diertje , sulken Collegie Zuster , die altyd
op elk ion wat wist to seggen ,
Zulken Schynheylig dus een ey in 't riet to leggen ;
En de Moeder is sulken eerlyken Vrouw , ja wel sie daar ik
loof dats 'er sinne schier mist ;
Maar wie isser de Vaar van ?
Jan Jasp. Dat weet men niet , daar wort noch maar na gegist.
Diw. Foey , wat eeuwige schand is dat , van een getrouwt
man hem soo late misbruyken.
Jan Jasp. En se seggem dat 't hier in 't Kattegat sou schuylen
omtrent de ses stiene kruyken ,
Diw.
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En wie woont tog hier , die men daar mee bedenken sou!
Diw. Wat dunkja van sulken staaltje , Jan Klaasen , ja wel sie
daar ik wou
Om al 't goed van de Werelt niet dat myn sulks van myne
dochter quam te treften.
Jan Kl. Sy is gevallen , ik bekent , maar men moet de gevallene
niet drukken , maar weer op sien te heffen.
Diw. Die snaversnel, wel sie daar ik gunter van herten.
Jan Kl.
En ik seker niet ,
En als ik na den cart der liefde sel spreeken , soo wensten ik
wel dat 'et niet was geschiedt.
Diw. Wel het sel myn lusten wie dat dit dus bestelt.
Jan Kl. Dat selje na de middag best hooren ,
Want dat is recht stof op een Kandeel-maal , de Vrouwen sellen
dat in 'er hart niet smooren.
Diw. Jan Klaasen , hebje je Vader van de Brief uyt de Ryp
gesprooken ?
Jan Jasp. Ja moer , hy het men den inhoud 'er van geseyd ,
Maar die Brief is hem by ongeluk op de Lynbaans brug uyt
de hand in 't water ewayd ,
Dog daar is niet aan verbeurt , terwylwe weten waar naar dat
w' ons kennen reguleren.
(Bl. 25.) Diw. Kom laat we binne gaan.
Jan Jaspersen , Diwertje , binnen.

Dit sel nou over al klinken , nou staan ik in bedenking,
wat ik sel resolveren.
Of ikse allebey wil laten sitten , en lichten soo veul geld als ik
kan , en peurender mee aan de wint ,
Dan of ik see lang wil wagten , tot dat ik Angnief spreek , wat
dat die geraden vied.
Jan El.

Jan Klaasen binnen.
TWEEDF BEDRYF.
EERSTE TOONEEL.

Jan jaspersen, Diwertje, Jan Klaasen.

Ik gaa fens na de Nieuwe-brug , Moer , ik moet sien
of ik Feyke Fetjes Swager van Staveren ken oploopen ;
We souwen na de middag sien of we die twintig lasten Garst ,
die hy nog in heeft, kennen verkoopen.
Hoe wel , het is hem gisteren op de Beurs al aangeseyt ,
Jan Jasp.
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We sellen op de Nieuwendyk in de Swaan wesen , daar is de
Comparitie aangeleydt ,
Je meugt de Vrouwtjes ondertusschen verwachten en die vast
tracteren.
II. TOONEEL.

Diwertje , Jan Klaasen, Reinier Adriaansen, Meestris Maery.

Daar komt Reynert Adriaanse met zyn Vrou aan , hiel
op zyn Engels gekleed , maar heer wat een verandering
maaken de Kleeren!
Jan Kl. Welkom Reynier Adriaanse, komje daar met je Vrouwtje
aan , 't is 't eerst zedert je komst uyt Engeland dat ik je heb
ontmoed ,
Hoe ist , kanse hier wel aarde ?
R. Adr. Soo wel , al wasse al 'er leven hier opgevoedt.
Jan Kl. Wel , wel , dat is goedt , dat is goedt.
Diw. Ze sel ook hoe langer hoe meer kome te wenne.
(131. 26.)'t Is am een Jaartje of twie te doen , daarmee selse de spraak
en de Manieren wel wat beter leeren kenne ,
Niet waar Meestris Maery , kanje wel verstaan ?
Meestris Maery. Jis, jis , onderstend een littel.
De Engelse taal is van natuur , dat
R. Adr.
Die deselve wel verstaat , verstaat van alle talen wat.
Is de Kraam wat veurspoedig geweest ?
Diw. Na wens , Reynier Adriaanse , tegenwoordig krijgse weer
may 'er krachten.
Reyn. Adr. Soo , soo , in een Kraam-bed sijn al veel toevallen
te verwachten.
Het Kintje groeyt 'et al moytjes ?
Diw. Groejen ? het groeid als een kool, 't word een jonge als
een spyker soo hart.
Reyn. Air. Soo , soo , als de Moeders dat sien , soo gedenkense
niet meer aan 'er gelede smart.
Is het met jou noch al tamelykjes ?
Diw. 1k val noch al vry wat doofachtig , maar myn Man is
noch sterk na sijn jaaren.
Rep. Adr. Soo, soo, je wort met je beyen mee al goed
ouwers.
Diw. Soo doenwe , ik ken wel voelen dat we soo goed niet
en zyn als we veur sdesen waren.
Jan Klaasen. Je vrouwtje wort mee al rondjes , na dat ik bemerken kan aan de uyterlyken schyn.
Diw.
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Soo doetse , over een maantje of twee hoop ik dat
se al mee in die selve staat zal zyn.
Jan Klaasen. Wel , wel dat is goed , dat is goed , dat mach
ik lyen.
Diw. Maar hoe kan ze 'et verdragen ? is dit d' Engelsche mode
het lijf soo styf toe te rygen ?
Verstaaje wel wat we seggen , Meestris Maery ! datje soo een littel
boytje salt krygen ?
lifeesiris Maery. Jis, jis , ay onderstend , een littel boy , een
littel boy , is faire goed, is faire goed.
Diw. Hoe wonderlijk ist ook , als men soo in een vreemt land
komt , dat men hem dan in 't eerst soo behelpen moet.
Reyn. Adr. De- swier van 't yolk gevalter hier wel , toch Londen
gaat in volkrykheyd Amsterdam .nog vry te boven.
(m. 27.) Jan Klaasen. Daar hebje gelyk in, soo is Parys ook, en dat
hebje gemeenlyk aan Koninklyke Hoven.
Reyn. Adr. Je blyft hier noch al woonen , Diwertje , ik sou myn
speculatie ook wel hebben hier omtrent.
Diw. Zou ik niet ? dit buys de ses stiene Kruyken , is al over
hondert jaren bekent.
Men Man praat al te met van verhuysen maar ik wilder gants
niet na hooren.
Hoor Vaar, zeg 'k, al woonewe in 't Kattegat, ik bender in
gewonne en gebooren ,
En ik miender ook in te sterven , myn Groot-Vader Reynier
Adriaanse, die het 'er noch d' eerste stien van geleyd.
Reyn. Adr. Soo , soo , dan is het billik , en dan heeft 'et ook
zijn volkomen bescheyd.
't Is waar,, 't is hier al vry eenigjes , doch de stilligheyt zou
myn noch al vernoegen konnen geven ,
En als ik myn gevoelen sel seggen , ik sou hiel wel in stilligheyt konnen leven ,
Maar myn Vroutje is wat woelens gewend.
Jan Klaasen. Waar ben je dan met je beyen nu soo lang t'huys ?
Reyn. Adr. By myn Peet Lysbet , in de Gouwe Wagen dicht
aan de Haarlemmer sluys,
Tot ter tijd toe datwe een gelegentheit vinden daar we veur
vast meuge blyve.
Jan Klaasen. Wel , wel , dat is goed , dat men malkander in
hood komt te geryven.
Reyn. Adr. Nou Diwertje , ik sel dan weer te rug gaan , myn
Vroutje heb ik op je versoek nou bestelt.
Rep. Adri.
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Mits die condicy Reynier Adriaanse , dat je ze t' avond
weerom halen zeld.
M: Maery. Jis , jis, ay das faire goed weerom halen.
Diw.
Siet , om dat 's onkondig is in wegen en straten.
R. Adr. Soo is de meening , ik of de Meyt sel komen.
Ian Klaasen. Wel , wel , dat is goed , dat is goed, we sullen
ons dan daar op verlaten.
Reynier Adriaansen binnen.
Diw. Blijfje by myn , Meestris Maery, 't sel alles wel to doen staan.
.Tan Klaasen. Moeder , ik heb noch een boodschap of twie to

doen , en daar mee heb ik rnyn dingen afgedaan.
Je moest voort weer t' huys komen , Jan Klaasen , als de
Vroutjes by malkanderen benne ,
Soo sienser garen de Man by, .ten minsten ien Haan onder soo
veel Heine.
Jan Klaasen. Dat neem ik veur om to doen.

(B1. 28.) Diw.

Jan Klaasen binnen.
Diw.

Baker , kom breng Meestris Maery binnen , daatlyk komen
doch al d' andere Vrouwen.
Meestris Maery binnen.

Maar ay sie daar komen se altemaal aan , wat , van sulke luy hou
ik veul die 'er woord houwen.
Teuntje Gerrits , en Elsje Lubberts , wellekom Keyeren , 'k heb
hier al een weinigje aan de deur estaan.
III. TOONEEL.

.Diwertje , Teunye Gerrits , Elsje Lubberts , Grielje Pieters ,
Marrilje Jacobs.

Ja wel Diwertje , ik had 'et al uyt men sin geset ,
maar Elsje Lubberts sey , blyf jy t' huys soo sel ik
ook niet gaan.
Diw. Is het dan niet als 't hoort , Teuntje Gerrits ?
Tevnlje Gerrits. Wel ik weet niet , ik ben elke reys soo kwaalyk , en 's nachts kan ik niet wel rusten.
Myn lieve Moor , je bent ligt met den eersten , of met lusten.
T. Gerrit's. Neon Diwertje , daar heb ik veur dees tijd gien hoot van.
Diw. Dat sou wat wonders we gen ! niet waar ? wel hoe , je slaapt
by gien Begyn , maar by een Man.
E. Lubberts. Je hebt gelyk, Diwertje, oft niet meer ebeurt was
van zyn levee.
T. Gerr.

19*
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Ja wel Diwertje , had 'et Grietje Pieters niet gedaan ,
ik had ook t' huys ebleven ,
Diw. t'Huys ebleven , wel ik had 'et wel te deeg kwalyk genomen , dat zeg ik je soo als ik 'et mien.
G. Pieters. 1k had 'et ook iens in myn sin, boor Marritje Jacobs
seid ik, wy moeten de jonge Seun gaan sien.
Diw. Wel sou je niet, gebuurtjes , als ik imant noo , soo mien
ik 'et van harten , dat meug je vry vermoeden ;
(B1. 29.)Het is 't eerste , en al komender meer, Grietje Pieters, wy kennese wel voeden ,
Nou Teuntje Gerrits , en Elsje Lubberts , ay tree toch binnen ,
de Kraamvrouw sit al op 'er plaats , en altos is gereed ,
En 't Kind is al veur een uur opgebaakerd geweest en gekleed.
Grietje Pieters , en Marritje Jacobs , ay volgd dock metje beyen.
G. Pieters. Holla Diwertje , jy bent de Vrou van 't huys , 't past
jou ons binnen te leyen.
M. Jacobs.

al te samen binnen.
IV. TOONEEL.

Jan Klaasen, Anyniet.

Hebje Martyn gesprooken , Angniet ? wat antwoord
hebje gekregen ?
Anyniet. Och ! 't is alles te vergeefs , je soud eer met je kop
deur een muur loopen , eer dat je hem soud bewegen ,
Sulken stienen Roeland ist ; hy sweert by drommel en by hel ,
Dat hy 't morgen op de Koorn-beurs , en deur de hiele Stadt
rugtbaar makers sel ,
Daar komt dan wat 'er of komt en dat hy je de Moer en 't kind
gelyk wil t' huys senders ;
Soo dat 'er glen woorden legen te gebruyken en zyn : daarom
hoe je 't wil keeren en wenden ,
Je benter aan vast.
Jan Kl. Akkerment , Angniet , hoe gel ik 'et ? niet beter als
dat ik 'et ontken „want niemand zeld op myn vermoen :
En alst 'er op aankomt , wat bruyd het myn al sou ik 'er een
valsche eed op doen.
Wel hoe ! men sou d' eerlykste man , sulx , of diergelyk .kennen
optygen ,
En sou dat al waar moeten zyn ?
Angniet.
Maar de Conscientie, Jan Klaasen!
Jan Kl. Conscientie , schyt Conscientie , kan ik anders maar
geloof krygen ,
Jan Klaasen.
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Soo lath ik met Conscientie , praatje in sulken zaak van Conscientie,
ja wyr belevender wel een tyd na,
(B!. 30 )Kan men anders maar iemant deur listigheyd uytstrijken , tot
zyn naastens verderf en scha ,
Daat maakt men 'anger glen work van , 't is waar , ik heb 'er
lens by geweest maar sou dat soo ten eersten stryk en zet
zyn , wie ken dat so uytleggen ?
Augniet. Maar hoor Jan Klaasen , die Snoep-reisjes , die Snoopreisjes , Vaar,, die hebben. wat to seggen
Hillegond heeft alles beleden , de plaats , hoe , en op wat wijs
het is geschiet.
I. Klaasen. Ja wel Angniet, ik sta waarachtig in bedenking,
of ik deur wil gaan of niet.
Angniet. Maar hoor , Jan Klaasen, Martijn zeymen datse sekere
Vrouw op 'er hand had gekregen
Die wel met de Moeder stont nou wouse sien ofze de Moeder
deur die Vrouw kan bewegen ,
Wou dat lukken.
Klaasen. De Duyvel Angniet ; al je best 'er weer na toe ,
Sie maar datje 't klaard , 't zy op wat wijs of hoe,
Als ik dat of frond maar mag voorby gaan ik solder men aan
verbinden
En ik selje over een uur ontrent de Engelse steeg weer komen
vinden ,
Myn lieve Angnietje , ay gaat toch soo drijvende heen , en beleg
je saak doch wel.
Jan Klaasen binnen.
Angniet.

Ja vriend je gaat daar je gaat ik loof niet dat Roeland
van opset veranderen sel.
Angniet binnen.
DERDE BEDRYF.
1. TOONEEL.

Diwertje Zaartje Teuntje Gerrits Elsje Lubberts Marritje
Jacobs , Grieve Pieters , Bauke Lolles Meestris Maery
Brechje , Jan .Klaasen.

Nou Jan Klaasen , hoe staaje dus to druilooren je zoud
de Vroutjes wat tracteren en aanspreken:
Jan .Klaasen. Ay Moeder, ik mag men hooft met al dat ydel
geklap niet broken.
Diw.
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Doe jy 't maar alsje

verstaat, maar ik zel iens aan de Brug
?
moeten wesen verstaaje
(BI. 31)0m Feyke Fetjes te spreken , maar ik beloof je dat ik in een
kleyn uurtje weer t' huys wesen zel.
Dat moetje ook doer , Jan Klaasen , want your myn allien
wist ik 'et her niet wel to klaren.
Jam Alaaseit. 1k heb geen duur waar ik ga of sta , nou moet ik
gaan sien of ik Angniet ontrent d' Engelse steeg ook sic waren.
Jan Klaasen binneu.
E. Lubberts. Ter goo 'er tyd , Kraamvrou , hoe ist al Moer ?
Zaartje. Na de tyd , Elsje Lubberts, kent reedlijk gaan.
Marritje Jacobs. Ja moer, ze sit daar ze sit , ze het al een suure

togt uytgestaan ,
't Kwammer al dapper op aan. Maar Diwertje , hadje daar de
rechte Vroemoer al getroffen ?
1k houw niet vcul van dat volkje , die andere soo verachten, en
op 'er eygen work soo roemen en stoffen
Die Vroemoer daarse daar soo lebbig van sprak , ben ik lest mee in
Arbeid geweest , maar ik zeg je dat,
Datse 'er werk see wel dee, ja soo
, dat 'er dose gien handwater by en hadt.
Gedurig zats' immers te dutte , en dan wast al weer dat ouwe
temen.
Zaarlje. Ja Marritje Jacobs , vald 'et myn beurd ions weer, ik
loof niet dat ikse ook weer sel nemen.
M. Jacobs. Hoe vaarje met je borsten , Kraamvrouw, bennese
moy gereddert en op zyn stel ?
Zaartje. Met de Borsten , Marritje Jacobs , dat sou noch wel
gaan, maar ik schrik als ik de jonge aanleggen sel,
swiet breekt men uyt als ik sel
Sulke score Tepels heb ik, ja
beginnen ,
Dat hy noch toevatten , en soog deur,, maar dat happen , en dan
weer los laten , ja wel het gaatje aan de zinnen ,
Sulken pyn als het is , en daar by ist rondom de Tepel open ,
soo dat als hy gesogen_heeft , soo loopter 'et bleed by neer.
Teunije Gerrits. Ja moer ik hebt in myn vijf Kramen ook wel
beproeft, maar ik segje dat het doet onlijdelijk zeer.
1k heb kloven in myn Borsten gehad offer de Tepel by neer
hing , gelyk Elsje Lubberts kan getuygen
En dan zijnder noch van die wieke Bakemoers , och seggenze,
ik kend niet verdragen , en dan moeten de Kinderen to Min ,
al hebbense noch soo veul to suygen.
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(B1. 32.) Grietje Pieter& Ik

seg dat 'et gien recht Moederlyk hart en is,
die 'er Kinderen soo ligt uyt ten huys doen :
Och wat is het aangenaam , als die lieve hartjes soo aan de Borst
liggen! en datje ze met je eygen sog kend voen :
Wat heb ikse wel gedrukt ; en alsze je dan soo van onderen
toelonken , en een lachje geven ,
Och het is soo lief en zoet ; men haaldse wel suur,, maar men
kender ook weer veel soetigheyt van beleven.
Eije Lubberts. Je hebt gelyk , Grietje Pieters, maar de nootsaaklykheyt vereyst somtyds dat 'et wesen moet.
Grielje Pieters. Dat 's wat anders , maar ik spreek als ment uyt
puure derteiheyt en niet uyt nootsaaklykheyd doet.
Dill:. Baker, is de Kandeel klaar ? kom het sou ons hier soo
doen wel vervelen.
Preeitje. Alst je belieft , Grootje.
Diw. Kom, reyk jy ze me toe , ik seise wel omdeelen, Kraamvrou, hou daar kijnd , Teuntje Gerrits , en Elsje Lubber6
ay tast tog toe, ist al soet genoeg ?
Elsje Lubberts.
Veur myn ist van pas.
Diw. Nou Grietje Pieters , en Marritje Jacobs , sie daar Keyeren,
daar staat de zuyker, of het your yemand noch niet soet
genoeg en was.
lieu daar Bauke Lolles, en jy ook Meestris Maery , ay kom elk
slorp zyn kopje uyt ,
Kenje wel verstaan Meestris Maery ?
Meestris Maery. Jis , jis, ay verstaan wel wat.
G. Pieters.
Arme sloof, se weet ligt niet wat het beduyt ,
Wat is het eon verandering als men soo in een vreemt Land
komt , en men is onkundig in taal en zeden ,
En hoe wonderlyk komt 'et ons veur, dat een Vrouw een hoed
draagt !
Elsje Lubberls. Dat is noch d' oude Engelse mode, soo plegender
de Vrouwen van ouds te kleeden.
Dim. Ze is veur drie vierendeel jaars met R. Adriaansen getroud , en se hebbender een poos to Louden onthouwen ,
En daar worden de Kwakers nou verjaagd , en ze dochten dats 'er
hier wat veyliger mochten onthouwen.
1k docht , ik rnag z' al mee by de rest mode, arme sloof, over
drie maanden moet ser mee al an.
T. Gerrit's. Dat dunkme, Diwertje, dat men 't al een weynigje
merken kan ?
(B1. 33.) Diw. Nou Bauke Lolles , hebje niet medal to seggen ?
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Wat scud ik seggen, wy verstaan ons niet op sulko
saken.
Diw. Het 'et wat smaaks gehad ?
B. Lolles. Hiel kostelyk moor , als wy t' huys zyn kennewe sulke snip niet maken.
Nou Teuntje Gerrits, hoe sitje dus en peynst ; wat
schurter aan, ist goon deeg ?
Gerrits. Och moor, myn schort niet medal.
Brechje , Brechje !
Diw.
Brechje.
Wat beliefje , Grootje.
Di,". Korn Baker, de Kopjes staan allegaar leeg ,
Doedse ions weer vol , se moeten onse Kandeel ions to doeg proeven.
E. Lubb. Och Diewertje , ik hebt al hiel wel, men dunkt dat
we al so veul hebben als we behoeven.
Diw. Korn Baker, hebje daar weer wat ? ay tast toe Keyeren
en wacht toch niet.
Nou Bauke Lolles en Meestris Maery, , ay gaat jou gang, je hoeft
niet to blasen , het is niet hiet
Zie daar, ik zelje veer gaan , nou jy ook Kraamvrouw,, en daar
moo zellewe wat pauseren.
G. Pieters. Nou sien ik Diwertje , dat je your hebt em de
Vroutjes lustig to tracteren.
Dim. Hoe gevaltje ons maaksel Grietje Pieters?
G. Pieters. Excelent moor, sic daar, daar hob ik 't myne al
weer uyt eklaart.
Gerrits. 't Is wel to proeve Diwertje, datjer gien onkosten
in hebt gespaart.
Maar de jonge Zeun dienewe wel ions to sien.
Diw. Baker , korn krygt onse Klaas Jansen ions y our den dag.
hibberts. Hoer dats eon jongen als eon block soo zwaar, 't is
schier soo veul als ik holiwen mag !
Ay siet eons Teuntje Gerrits ;
T. Gerrits. Korn, laat ik die gust oak ions bekyken
Pat is eon lief hartje, dat is eon Zeun , hoe ouwer dat by wort
hoe meer dat hy de Vaar zel gelyken.
Ay sic Marritje Jacobs , watte vuisten het hy of het al eon half
jaar geweest was !
AL Jacobs. Kern, geeft myn Klaas Jansen ook ions, siet wet
(B1. 34.) holder kykertjes het hy, ze staan soo holder als eon glas:
Wat dunkje, Grietje Pieters?
Grietje Pieters. Zaartje Jans , wat kind is dat! wel moer 't is
zeker wet to seggen ,
B. Lolles.
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't Is goon wonder datje op 'et lest soo kwalijk voort kon , wat
heb ik wel ewenst datjer maar mocht toeleggen.
Keyeren
het al wat snap in, die soo geladen negen maanden
gaan moot.
Both Lolles. Ay geeft hem my ook ions , dat is een luttik veintje,
mien Mantje , mien Mantje , du bist soot , du bist soot.
Hou daer kiend.
Meestris Maery. Ay dat is may littel boy , may prettie littel boy ,
ay leey jou toe al may hart.
Diwertje. Kom Baker, versiet de kopjes ions weer, ze zitten
al -weer en wachten met smart.
lieunlje Gerrils. Ay laat ik Klaas Jansen noch lens lien , wat is
by rein ! men hoort hem met glen onzuyvere handen aan
to raaken.
Zitartje. Ja Teuntje• Gerrits , 't is eenvoudig en slecht , men
Man belasteme wel soo , dat ik het doch niet opsichtig sou
maaken.
_Elsje Lubberts. Ik mach het goetje wel gepareld sien ; 't staat
innerlijk curious , Burgerlijk en net ;
'k Hob veul van men kleyn Goed de kantjes of getorrent, en ik
hebber weer een pareltje aangezet.
Maar ik heb lest op een Kinder-maal geweest , dat was wat to
seggen ! doch ik sel de plaats niet noemen ;
Daar was het ierst kostelijk Diwertje het Kind had een Das aan
van dat verheven rankagiewerk met bloemen,
Soo van de point de Veniesc , of point de Paris , ja wel sie daar,
ik seg je dat Diwertje buur
Hadse ze voor twintig Ducatons, se hadse your al niet to duur,
Mutsje was van gelijke, en soo was het van
Het Feyteltje ,
onderen tot boven.
lag geheel in Kanten
Ja 't was niet als kant dat men sag , en
gedoven ;
En Moor zat selfs met 'er Japonse Rok in 'er stool, en 'er Mans
Moeder an 'er zy
En op de Tafel stout een postelijne Lampet-schotel , opgehoopt
met naarse van Kandy ,
(B1.35.)Men schonker niet als Rijnse Wijn met Zuyker, en men praten
'er niet als van groote dingen ,
Sy had selfs eon kostelyke Diamant Ring aan 'er Pink , en dan
lagender noch andere Gouden Ringen:
Daar by stond een Silvere Cap-doos met een Silver Teljoor, ja wel
ik docht hoe ist meugelijk dat 'er dose Vrou soo opsteekt.

298
Ja Elsje Lubbers, ik kense heel wel, (maar
ik seize niet noemen) daarje van spreekt;
Maar mijn dunk', eer sulke luy 't see bried maaken (dot+ hier
geseyd en gebleven !)
Soo behoordense veur al eerst 'er schulden to betalen , en elk
het zyn te geven.
't Is niet genoeg Elsje Lubberts dat men t' elk ien of lorst,
burgt en haalt
1k weet dat 'er eerste luyermands goed , tot op dese uur toe nook
staat onbetaalt
En de man weet nergens van , sy weet hem altijd hier , of daar
mee to payee
En by wurmt alsoo voort 'en soo weets hem altoos een rad veur
d'oogen te drayen.
Komt 'er een nieuw Stafje uyt, se moot 'ot dadelijk hebben , en
altoos isse even net ,
En al wat se koopt, al is het noel), soo kostelyk , dat word al
to book geset.
En daar by isse uythuysig , en gedurig op straat by de Buren
Maar daar zijnder al eenige , die de Huyshoudinge in 't verzier
hebben , *of 't ook al lang sel Buren ,
En dit wil nook al van de fijnste soort wesen , en men dunkt
dat mense wel mag stellen by de grofste slag.
Elsje Lubberts. Ja Marritje Jacobs, ik ken ook soo een Huyshouding , die ik om redens wil Diet noemen mag ,
Ik bender ions geweest dat de Juffrouw besig was om eenige
Vrienden op een Theetje to tracteren ,
Wat ik dee: ik moest mee aanzitten , ik ken het onmogelyk niet
excuseren ,
Toen elk sijn genoegen had , wierd het Thee-good weg genomen ,
en alles weer op geklaart,
Mit soo quam de Meyd , en bracht met groote eerbiedigheyd op
een zilver Teljoor eon schoone Kaart.
(B1.36.)Men voegde sig in 't rond , en men wilde myn mee om deelen ,
Maar ik sloeget af, als dat het myn gewoonten niet meer en was
off" met de Kaart to speelen.
't Ging soo een reys of twee rand, de Juffrou van het huys vorhet rneest,
loor
En na datse weynig trekken had gehaalt, wiertse endeling van
vijf en veertig Schellingen Beest
Diese ook sonder dispuyt en met een bly gelaat gewillig inzette
Mit komt 'er een slechthooft uyt den hoop die krygt Lanterlu
Marritje Jacobs.
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en die strykt 't hiel resje , sonder dat Ver yeinand belette.
Diw. Maar wat sey de man , maakten die glen gepruttel of getier ?
T. Gerr. De Man! die het 'er niet to seggen , die zat slechts in

't hoekje van den haart , en druyloorde by 't vier.
Sid , sulke Vrouwen kennen een Man , al won hy nog soo
veel , t' eenemaal ruineeren ,
En al . hebbense noch soo schoonen Capitaal , deur sulken middel
moot 'et consumeeren ,
Want al dat gasten en brassen kost Geld , kind, daarom hou ik
'er niet van;
En ondertusschen moot 'et al van de winst af kornen , soodat
'et myn wonder doe!, hoe dat 'et noch soo lang duuren kan.
Diw. Teunije Gerrits het gelyk. Maar wat dunkje van sulken
blaam ?
Daar is manke Leendert , zen Vrou en de 1Vieyd , die zellen gelyk in de kraam ,
Wie had dat van die Man gedagt ? se hebben uur noch tyd, en ,
gaan bey op het leste.
En dat Jonkertje , die met zyn poort uytkomt aan de veste ,
Die dagelyks braveeren gnat met zyn Camezool van Goudt ,
Die de Juffrouw van Vriesland gedurig gekamert houdt ,
Doed immers anders ook niet dan dat hy elk ion uytstrykt , of
soekt 'et zyn Ouders to ontfutzelen of to ontdragen ,
En dat alleen om sulken Sluyk hoer , en Schotbeest te behagen.
En dan , beeld hy hem wel in , dat hy 't ryk alleen bezit , maar
sy weet wel anders wat 'et beduyd.
(B1. 37.)Komt by van veuren in , ze laat weer een andere Poi deur een
achter deur uyt.
M. Jacobs. Maar Diewertje ! spreekje die woorden ? gebeurender
sulke dingen ?
Wel men souwer wel Boekjes of drukken en Liedjes of zingen.
Maar wat dunkje van Hillegond Roeland en Dogter, , dat is
een work,
Sulken Collegie Suster ! sulken stiji van de Kerk !
Die soo in die by eenkomst wist to spreeken en soo euvel ken
disputeeren.
Jo zag ook waarje zag , altoos was se by die, die Colegies frequenteeren.
En nou laats' het . soo slecht leggen ! maar wie seggen se tog
is 'er de Vaar van ?
.Diw. Daar wort noch wonderlyk van gesprooken , altoos se
seggen by een getrouwt man.
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Myn is van desen dag de Persoon genoomt daar
z'et veur vast op vertrouwen ,
Maar dat komt hier nict to pas , ik mien het ook by me to houwen.
G. Pielers.

H. TOONEEL.

Diwertje, Zaartje, Teuntje Gerrits, Grieve Pieters, Mari/je
Jacobs, Elsje Labberts, Bauke

Meestris

Maery, Breckje, Jan Klaasen.

Goeden avont Moeder, houje de Vreutjes nog wt
aan de praat ?
Pielers. Ja , Jan Klaasen, hier zitten we noch.
Jan 'Clausen. Wel , wel, dat is goed, dat is good , dat so eendrachtig en vreedsaam toe gaat.
M. Jacobs. We hebben hier soo eon Vrouwe praatje gehadt
en onder ale,
Soo spraken we daar soo juyst van Hillegond Roeland en
Dogter ?
J. Kl. Ja 't is men loot dat 'or sulken lot to beurt is gevallen.
Diwertje. En myn seker niet, zie daar, als ik myn hart sal
uytspreeken, ik groeyer in een hand- dik spek.
Sulken lebbigen Pier, toen dat werk van onse Zaartje uitquam,
wat roerdese wel 'er bek.
38.)Sou ik sulke dingen om een Vryer doen, sou ik myn eer en
reputatie soo gaan krenken,
En dat om een Knegt seyze, seker ze moot wel togtig wesen
hoe het zet durve denken
En soo ging s' al praten wat is sy nou de Schyn heylig , die
Sluykhoer,, die Lichtekoy,, die Slet
Is sy non niet togtig en hoot eweest ? en het zy 'er geslagt nou
niet een moye kroon op 't hooft gezet ?
1k mient , en son ik daar niet in groejen; wel waarom sou ik 'er
om treuren ?
M. Jacobs. Maar hoor Diwertje je weet noch niet watje van
de jouwen , of die jou aangaan sou kennen geheuren.
G. Pielers. IVIarritje Jacobs spreekt hiel wel.
J. Klaas. 0 dat Wyf het 'et al weg , se -weet wis van de moort.
M. Jacobs. My is van daag al wat vreemts voor gekomen
maar men moot niet al na seggen , dat men wel hoort.
Die swygen kan, behoeft van sijn seggen glen Tol to betalen.
Jan Xi.
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Grootje, daar is een Meyd, die komt om Meestris Maery
te halen.
M. Maery. Ay das faire goed.
B. Lolles.
Dat komt hiel wel , Diwertje , wy moeten ien weg
gaan , ik ga met.
IJiw. Nou Bauke Lolles, ik denk immers niet dat 'et met jou
sulken haast het. Je Man sel je ligt komen halen.
B. Lolles. Daar is gien staat op te maken Kind , en 't is al lang
over vijven,
En men Kiend sal vast leggen te gieren , ik kan onmeugelijk
niet langer blyven.
Diwertje. Kom Baker, geef elk nog een kopje Kandiel, sie daar
Keyeren, ay neem elk een paar dosijn Zuikerkoekjes mee.
B. Lolles. 't Is al te veel Diewertje. Kraamvrou , ik wensje
alles goets , en veel heyl en vree.
M. Maery. Saartje , ay godan , ay faire wel.
Diw. Ik bedankje veurje besoek Keyere , datje de moeiten hebt
genomen
Bauke Lolles , en Meestris Maery , je moet de vrientschap wat
onderhouwen , en al te met fens uyt komen.
Brechje. Ik dankje Bauke Lolles , ik dankje Meestris Maery.
Brechje.

Bauke Lolles, Meestris Maery binnen

Diwertje, 't sel mijn tijt ook wesen.
Teuntje Gerrits , ay prater niet van ,
Je moet ons altemaal noch wat geselschap houwen , sie daar,
of 't wesen wil daar komt men Man.

(BI. 39.) T. Gerrits.
.Diwertje.

III. TOONEEL.

Diwertje, Zaartje, Teuntje Gerrits, Eke Lubber/s, Marrilje
Jacobs, Grielje Pieters, Jan Klaasen, Jan Jasp., Brechje.
Jasp. Hoe ist Moer ? hebje de Vroutjes al wat onthaalt ?
T. Gerrits. Ja Grootvaar , we hebbend hier al hiel wel konnen

houwen.
Jan Jaspersen. Isser alsoo een praatje omgegaan ?
E. L. Uit de kunst, Vaar , soo wel van de Mans als vrouwen.
.Diwertje. Souwese dat niet doen ? wel anders waren de Vroutjes
Jan Jasp.

op gien Kandiel-maal geweest.
En hoe staa jy dus te droomen , Swager ! wat schorter
aan ; hoe benje soo bedeest ?
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Jy bend nou Kraamheer : 't is jou werk de Vroutjes wat te
vermaaken.
Jan Klaasen. Je hebt gelijk , Vader,, maar daar sijn somtijds
dingen die wat dieper raaken.
Moet men altijd sijn gedachte juyst hebbe op sulke of diergelijke
ydelheyt?
Jan Jaspersen. 1k hou van al dat mugge ziften niet , ik hou
veal van die , die het hert op sijn tong leyt.
Zaarge. Maar hoor Vader , Jan Klaasen wort een buys houdend
Man , hy begint veur sijn Vrou en Kinderen sorg te dragen.
Jan Klaasen. Wat sel ik seggen , Zaartje Jans , een mensal en
heeft niet altijd eenderley vlagen.
Jan Jasp. Teuntje Gerrits en Elsje Lubberts , ik moet fens by
jou komen , je bend allebey soo stil of je zat en sliep ,
1k slagt de oude Wagenaars , ik hoor noel soo gaaren het klappen
van de swiep ,
En mijn Swager is soo droog dat men hem schier met een
Swavel-stok sou aansteeken.
Diwertje. Dat seg ik al, Vaar, hy moest de Vroutjes wat tracteeere
en aanspreeken.
(W. 40.) Jan Kl. Maar Moeder , dam. heb ik jou toe versoeht , en alst
gedaan wort, is 't dan niet eveliens wie dat 'et doet ?
Diw. Baaker , daar wort geklopt.
Bret/je. Grootje , daar benne twee Arbeyders , die brenge daar
een sieke Vrouw in een mat , en se seggen datse hier
wesen moet.
Jan Jasp. Hoe ! hier in huys ?
Brechje.
Ja Groot-Vader,, soo als ik de deur onder
en boven wou sluyten ,
Drongen se tegen myn aan , dat ikse onmogelyk niet kon stuyten.
Daar komense aan.
IV. TOONEEL.

Diwertje, Zaartje, Teuntje Gerrits, Elsje Lubberts , Marritje
Jacobs, Grieve Pieters , .Hillegond, Brechje , Jan Jaspersen,
Jan Klaasen , Hans.

Set neer, Joost , Vrienden wy wenschen jou goeden avond
allegaar ,
Wy brengen je hier de Moeder met 'et Kind , en aangaande de Vaar,
Daar wy geen kennis van en hebben , wie dat hy is , of mag wesen ,
Hans.
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Maar dat sel de Vrient Jan Jaspersen uyt dat briefje best konnen
loosen.
En vorders is ons belast als wy dat hadden gedaan ,
Pat wy dan sonder vertoeven wederom te rug souden gaan.
Hans , Joost binnen.

Moor , wat is dit to seggen ? 't is Hillegond met 'er
Kind , wel dit lyke wel droomen !
Hilleg. Och ! och ! wat komt myn over ? och! och!
och waar berg ik myn van sehaamten ? Jan Klaasen , Jan Klaasen
waar hebje me toe gebrotht ?
Teuntje Gerrits , dit is een werkje !
T. Gerrits. Diwertje, dit is wat to seggen , wie had dat van zyn
leven gedoeht ?
Diwerfje. Gedoeht , gedoeht , ik staa of ik stom ben , wat sellewe
gaan beginne ?
(Bi. 41.) R. Lub. Diwertje, och Zaartje krygt d'iene flaauten op den
anderen. Grietje Pieters , brengter doch in een ander Kamer binne.
M. Jacobs. Och ! die arme sloof isser soo van ontstelt , datse
qualyk staan kan.
Zaartje. Jou Egtbreeker,, loop been met je Hoer, ik kenje niet
veur myn wettige getrouwde Man.
Och Grietje Pieters , brengme maar slechts uyt sen oogen , dat ik
hem niet meer en sie , ik kan niet langer spreeken.
Diw. Jou geveynsde Huychelaar,, je sold je leven jou voeten niet
weer by 'er ondersteeken.
Het men daarom den hiele slag soo staan mymeren , of men opgetogen waar in den geest
En dat is die selven Hans de Kruyer, die van de morgen met een
Brief tot onsend is geweest ,
Wat rukten hy me die uyt de hant , toen was men in duisent vreesen,
Want daar stont het secreet in , dat ik se mocht komen to leesen,
En die quam quansuis van de Ryp, jou meyneedige, jou rechte
Hipocrit , goon goddelooser boef leeft 'er in de Stad ,
En dit sel die Suster wesen , die sulken schielyken overval gekregen had ,
En die most hy wat gaan vertroosten , en in den geest versterken , ja wel, ik weot niet wat 'er nog wel sel gebeuren.
Sie daar , mocht ik begaan , ik vloog hem in zyn gesicht.
M. Jacobs. Nou Diwertje, je moot je soo niet versteuren.
Diw. Versteuren ! hoe schandelyk het hy ons in 't eerst deur
Martyn de besteetster bedrogen en misleyt ,
Jan Jasp.
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Paar van het gerucht niet alleen over de Stad, maar deur 't hiele
Land is verspreyt ,
En nou is de leste dwaling noch erger als d' eerste dien schyn
heylig , wat het hy ons wel leggen veur preeken ;
Dan was die te ruyg van leven , dan was alles maar ydelheyt ,
en dan moest men hem soo diep in Werelt niet steeken ,
Maar hoe diep steekt hy der wel in , die zyn trou soo schandelyk
te buyten gaat ?
Jan „rasp. Waak ik, of drown ik ; maar Swager,, dus te vervallen tot soo schandelyke daad ;
(Bl. 42.)Daar al 't voorgaande was vergeten ; daar ik al mijn vertrouwen
soo vast op zetten ,
Dus buyten te spatten ! en soo eereloos jou Egte bed te besmetten ,
Ik ben als radeloos van mijn selfs soo schandelijk te sien misleyd.
0 dat uytterlijk gebaar en dat vervloekte kleed van sehijnheyligheyd
Kan wat uytwerken! daar staat hy nou , die fijne Priester : en
spreekt niet med alien.
Jan Klaa8. Wat sel ik segge Vader ? al wie staat die kan vallen.
J. Jasp. Die kan vallen , of het maar een abuisje was , dit is
regt vervallen tegens het wettelijk verbond.
Diu). Ik wou dat hy daadelijk soo viel, dat hy zijn levee niet
weer op stond.
Wel mogt Maritje Jacobs seggen, Diwertje je weet noch niet wat
je van de jouwe gebeuren kan ,
Maar hoe weynig dogt ik dat 'et ons so na was , en van de morgen nog sei men man :
Moer , se seggen dat 'et hier in 't ,Cattegat schuilt en wy wisten
hier niemant daar w'et op dorsten presumeren ,
Wy dochten dat w' een Engel in huis hadden , maar 't is een
Engel met vleugels van Lucifers veeren ,
Daar staat hy nou , dien vermomden bedrieger.
Waarom spreek je nou niet ?
Jan Jaspersen.
Ik beken
Jan Klaasen.
Dat ik deur verrukking , en uyt swakheid des vlees gesondigt
heb , en niet geheel onschuldig ben.
G. Pielers. Hillegondje , spreek jy nou.
Hilleyond. Och och , ik ben soo fiaauw ; en soo onstelt ben
ik deur al mijn leden.
Op de tweede Pinkxterdag sijn we op een Chees samen na Sloten
gereden ;
Zo haast als we daar quamen , gaf hy dadelijk teekenen van sijn
ongeoorloofde genegentheyt ,
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En dat hy 't niet langer wederstaan en kon , en heeft toen wyd en
breed uytgeleyd ,
Hoe dat de NIunstersche Broeders alle goederen gemeen hadden
gehou wen ,
En datse onder die gemeenschap ook hadden verstaan het algemeen gebruik van de Vrouwen.
(B1. 43.)Wat ik 'er tegen inbragt , was al vergeefs : hoor Hillegondje, seyde
hy, hou jy je maar gerust ; verstaa je wel.
Laat je me maar begaan : ik seld wel stellen dat jer gien ongemak van krygen en sel.
En ik, arme slegte duyf, heb me so gesegge laten.
Diu,. Ik arme slegte duyf: ja jy lykter wel ien.
M. Jacobs.
Je wist dat hy een getrouwt Man was , je
moest je niet hebben laten bepraten.
Hillegoncl. Wat sou ik doen ? ik deed wel myn best, maar wat
wart ? even als een wolf legen een Lam.
Hoe dat ik 'er tegen geworstelt heb, eer hy tot sijn voornemen kwam,
Dat weet hy best , en dat is nu ruim 8 maanden geleden , och ,
het spreken sou men wel vervelen.
J. Kl. Acht maanden , dat sou na den natuurlyke loop een
hiele maant verschelen :
Ergo actie genoeg.
Dat is maar malle praat , Jan Klaasen , sy heeft
Grietje Pieters.
alles , en alle omstandigheden bekend.
.Hillegond. Och Jan Klaasen , ik wilder de doot op sterven , gelyk ik weet dat ik 'et doch niet lang makers sel , dat jyder
allien de Vader van bend.
T. Gerrits. Jan Klaasen , wat meugje doch disputere ? 't leid
immers so klaar als men 't sou kenne beschrijven.
J. Jaspersen. Jy hebt jou Wettelyke trouw gebrooken , en die sel
ook gebrooken blyven ;
In der eeuwigheyt en komje_ niet weer by mekaar.
Diwertje. By mekaar kome : so lang als myn oogen open staan ,
wy sellen de Moor en 't Kind houwen , en wesender over Moor
en Vaar.
En laat hem maar lopen dat hem de lappen na slepen ; daar is
niet een sier aan bedreven.
Elsje Lubberts. Is dit op een kindermaal gaan ? och Teuntje
Gerrits, had ik maar t' huys gebleven.
Teuntje Gerrits. Elsje Lubberts , dat wensten ik ook wel.
Ay praat doch so niet, keyeren , deinkt ien
Diwerije.
reis hoe dat 'et ons raakt.
20
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Wat sel dit weer een klank geven , en daar met het men al dat
kanailje van de straat weer gaande gemaakt.
Men dunkt dat ikse al weer hoor roepen en op den Dam en aan
de Beurs sie loopen:
(B1. 44.)llier hebje de Comedie van Jan Klaasen , al de werken van Jan
Kla-asen! Wie wil het Kraambed van Zaartje Jans koopen?
Tot een eeuwige schant van ons , daar we so onnoosel toe zyn
vervallen en gebragt ;
Maar 't is gelyk ik altyd geseid heb , daar isser niet een onder
al den hoop die deugd van dat Jan Klaasenne geslagt.
Billegond. Och , och! wat is men hart droog en flaauw,, mocht
ik een dropje genieten ! Och wat moot ik al inkroppen
en zwygen !
2W. Jacobs. Nou Diwertje , geeft 'er een dronkje wyn met znyker.
Ja rotte kruyd in 'er gat , soo selser
Diu).
leven gien dorst meer krygen.
G. Pieters. 't Is evenwel een jonge Kraam-Vrouw, een mensal ,
Diwertje , en elk stootse nou met de voet.
Deinkt dat 'et ook al vry hart valt ; elk gaat maar ions by zyn
eyge gemoed.
't Is wel waar , se het wel een groote dat gehad.
Hillegond.
Och, och! dat ik myn so schandelyk heb laaten
verleyen.
M. Jacobs. Hou daar Moor , versterkt jy jou harte reis , nou
Hillegondje , je moot so niet schreyen.
Hillegond. Och , och , dat verquikt me wat. Och , Marritje Jacobs ,
verlaat me dog in desen nood.
Ik wensch niet linger to leven, och, keyeren, bid doch maar slechts
om myn doot.
Grietje Pieters , Grietje Pieters , och staa me dog by, ik zel je al
myn leven dank weten.
G. Pielers. Nou je moot noch al geduldig wesen ; ben je gebeten ,
je bent noch niet gegetene
Kom wy moeten jou Zeun ook ions sien.
Hillegond.
Och , het Kindje is niet hiel gesond.
't Is of het binne stuypjes het, somtyds is het hiel blauw, , en
pimpelpaars om den mond.
G. _Pieters. Myn Hove wurm, men mag jou komst in de weereld beklagen.
Elsje Lubberts , wat is 'et teertjes !
E. Lubberts.
Dat loof ik wel, Grietje Pieters ; na se seid,
so is het kindj e niet voldragen ,

307
Het komt een hiele maand te vroeg.
Ay hoor , dat heb ik lang ezeid.
Daarom men mag segge wat men wil, de saak is vermengd
met eenige duisterheyd.
Grielje Refers. 1VIaar Jan Klaasen, dat zyn maar naween die niet
en gelden wat meugje al seggen en murmureren ;
Of je al hondert woorden den hals breekt , wat helpt dat? een
saak die geschiet is , en is niet weer te keeren.
Daar hangen ook gien halsen aan , dat is nou maar dagelyx werk ,
daar worden 'er so veul in Waterland bestelt.
Diw. Ja Grietje Pieters , wat scheeld jou , wat de botter geld!
Konne w'er ook soo afraaken, we souwent licht al rnee soo uytleggen
Maar wy blyven vast midden in de rusie steken , dat is wat anders
te seggen.
M. Jacobs. Daar heb ik Klaas Jansen iens uyt de Wieg gehaald
'k moot ze iens monsteren by mekaar.
Ziet dat zyn twie lieve hartjes sie daar, sie daar is jou Grootje ,
en jou lieve Grootevaar.
Non weesje soot, weesje soot, men moot niet beginne to kryten.
Jy hebt gien schult, jy hebt gien schult, men sel het jou niet
verwyten.
Wat is Klaas Jansen dik ende grof en is het ander onnozeltjens als men ze so by mekaar beschoud!
Teuntje Gerrits. Dat loof ik wel, moor , kindertjes die om d'agt
maanden komen , die worden zelden oudt.
Jan Klaasen. Hoor je wel , dat 's alweer aan , een hiele maand to
vroeg, ja wel sie daar , ik ken 't uyt myn hooft niet krygen.
Teuntje Gerrits. Maer Jan Klaasen , hier valt veur jou niet anders
to doen , als maar te verdragen en to zwygen.
Hou daar , vaar neem jy jou kinders , zo in elken arm een.
Ay zagt, Teuntje Gerrits meinje dat ik
Jan Klaasen.
hier soo ten toon wil staan dat elk ion siet!
Marritje Jacobs. Dat is tot jou groote reputacy , hoor vaar,, al
wie hem zyn nering schaamt , die bedyd niet;
Je bend een juweel van een man, men behoort jou met goud
to beslaan , en in waarden to houwen.
Sulke zynd , die soo hoog te book staan in 't Cabinet van do
Vrouwen.
Groot Mama , wat dunkje ? Groot Papa , hoe staatje dat aan ?
(B1. 46.) Jan Jaspersen. Wonderlyk wel , ik wou dat ik hem morgen veur
't Stadhuys soo te pronk sag staan.

(B1. 45.) Jan Klaasen.
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Diw. En dat 's hem 't rokje uytschudden , en na de pad souwe
leyen ,
Om dat dartele vleys wat te kastyen , en dan op de koop toe
noch drie kruyssen op zen rug zouwe dreyen.
_Tenn/ je Gerr. Maar Diwertje, zeg je dat ? ik hoop immers niet
dat je 't miend.
Diw. Zou ik 'et niet mienen ? daar isser niet ien onder dat
Jan Klaasens yolk , of ze hebben 't wel verdient.
Elsie Lubb. Maar hoor keyren, dese Vrouw mag hier soo in
de mat niet blijven leggen.
Jan Jasp. Elsje Lubberts da,ar staat by die de want bevolen
is , belief je dat tegen hem te seggen.
:Diw. Ja , laat by sorg dragen , so wel veur hem selfs , als veur
sijn Hoer.
Jan Jasp. Wy willen ons huys suyver hebben , die drek en
vuyligheyd moet van de vloer.
Harr. Jacobs. Nou Jan Jaspersen , je moet je ook een weynigje geseggen laten.
Jan Jasp. Gezeggen laten? daar valt in 't minst niet tegen te praten.
En geschiet 'et niet in 't kort , soo volg ik myn eygen raat ,
En zet 'er soo met Bakermat , kind en al , midden op de straat.
Ilillegond. Och waar sel ik noch heen ?
Och, och ! waar sel ik noch heen ? nou
lijkend wel wonderlyke dingen!
Ofze wel soo kermde , toense te Sloote te samen na bed toe gingen !
Toen riepse soo niet , die ritsige Teef daarse leyt.
Nou Diwertje , soo haastig niet , spreek
Elsje Lubb.
een weynigje met bescheyt.
.Diw. Dat loof ik wel , 't zyn dingen die niet in de Kleeren
gaan sitten , maar aan 't Hart raken.
Elsje Lubb. Ja myn lieve Moer , dat 'et je wel te degen treft ,
die staat kan ik wel maken.
Diw. Dese ontsteltenisse , Elsje Lubberts , kon wel gebeuren
dat 'et my niet te wel bekwam.
Teunlje Gerr. Grietje Pieters , jy hebt wel eer een stien uyt
de weeg geleyd, dat jy ze van de nacht in huys nam.
(B1. 47.) Hilleyond. Och, mijn lieve Grietje Pieters , wouje me daar doch
me geryven!
Elsje Lubb. 't Zou ook wel een stiene Hart moeten zijn , de
Vrouw kan hier op de straat niet leggen blijven.
Woonden ik hier ontrent , ik namze dadelijken in , ik souder mijn
niet Bens over beraan.
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Ik wil het ook gaaren doen, Elsje Lubberts ,
maar men weet somtbds niet of men wel of kwalijk heeft gedaan.
Jan Jasp. Hoar keyeren , hier helpt in 't minste glen overleggen.
Ik wilze van de vloer kwijt wesen.
Maar hoor Jan Jaspersen , dat moot ik
Mar. Jacobs.
je evenwel seggen ,
Pat 'et niet veul fatsoen en is.
Jan Jasp.
Fatsoen , of goon fatsoen , Jan Klaasen moot ook
voort, neemt 'er die maar by.
Jan Klaasen. Ik zel soo dadelijk vertrekken, Vader,, bekommertje niet om my.
Maar eon gedeelte van mijn Kapitaal , dat ik 'er in gebragt hob ,
dienje me weerom to geven.
Jan Jasp. Jou Kapitaal ! Lichtmis , Schelm , waar zel je Vrouw
met 'er kind van leven ?
Div). Durft by noch van Capitaal spreken ? is hy noch Boo
onbeschaamt en stout ?
Ja , het Capitaalter wel , schieter al wat over , soo is 'et voor men
hoer de Schout.
Grielje Pieters. Maar hoor Diwertje Bonder yet in handen to
hebben , kan hy 't ook onmogelijk niet wel klaren.
Dim. Daar mag hy your sorgen , dan is hy nog bequaam om
veur Domino of Ziekentrooster na Oostindie to varen ,
Dien Schijnheilig daar hy staat , die ons eerloos bedroogen het
en misleid ,
Druipen sel hy daar hy gaat.
Wat is dit ons al van alvoren gespeld en gezeid!
Jan Jasp.
Non sel ik morgen voort eon Request laten instellen , en alles
het daar toe bereyen ,
Omse met den eersten deur de Steeklok wettelijk van malkanderen to doen scheyen ,
En daar me bennewer of, en komender ons leven niet weer aan.
(B1. 48.) Jan Klaasen. En ik mienje morgen vroeg na Zardam en de Ryp
to peuren , en ligten daar soo veul geld als ik kan , en
gaander me deur, laten hem daar veur in de Peekel steeken.
Ik sel dan vertrekken , Vader , we sellen malkanderen over die
saak wel nader spreken.
Grietje _Meters.

Jan Klaasen binnen.

Zo die is voort, nou dit Vroumensch moot ook soo
dadelijk aan eon kant.
Grietje _Meters. Ay Marretje Jacobs, kom lien me doch en reys

Jan Jasp.

eon hant ;
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1k selse van de nacht huysvesting geven.
Telliztje Gerrit's.
Je doet hiel wel , Moer,, je hoeft your
geen ongemak to vrese.
Hillegond. Och myn liefste hartje, ik seld al myn levee gedagtig wesen.
Marretje Jacobs , Ilillegond, Grietje Pieters binnen.

Wat sel onze Tjerk Hend'rikxe verwondert wesen ,
als ik hem dose legende vertel ! Hier Baaker.
Breckje.
Ik dankje Teuntje Gerrits , ik dankje Elsje Lubberts.
Eisele Lztbb.
Diwertje , ik wens de Kraamvrouw alles goods ,
dat s' in krachten mag vermeeren.
Teuntje Gerrity. Dat solve wens ik ook , en dat 'er tegenspoed
in blyheyd mag verkeeren.
Diw. Dat meugen we hoopen , keyeren !
fan Jasp.
Non siet men dat het spreekwoord waaragtig is ,
aan 't geen hier is geschiet ,
Dat Schijn bedriegt , en al siet men de Luy , men kentse niet.
Elsje LW.
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DE STIEFMOER.

EERSTE TOONEEL.

Klaarlje, Angniel. Mel een spinnewiel en 6railuig.

Angniet, Angniet, hoar je moeder ook? ay wiljer wat op lette ?
Hoe ver benje al , Klaar ?
De klink is gedaen nou zel ik de hiel gaan zette.
Ay luister wat toe , Angnietje ofje ze ook verneemt of hoort.
Angn. Klaar ! men dunkt dat ik ze daer hoor spreeken.
Kl.
Neon , dat is het yolk hier naest in de poort.
Anyn. Meld meid , datze je betrapten , hoe zoud'er op je land
wajen!
Je moest 's morgens wat vroeger opstaen , dan zouje wat meer
besehieten metje braien.
Maar waerom doeje dit nou ?
Kl.
Om een duit of een oortje to hebben , ik krijg van
niemand anders een speld.
En als ik zo buitens tijt niet een stuivertje en won, zoo liep ik
altoos zonder geld
Daerom wil ik wat hebben ik moet 'et op die wijs zelfs zien
to winne.
Angnietje , ay moor , wilje een knotje of twie veur me spinne,
Dat'et wat op de klos komt ? want zo ze 't merkt , ik vreezer
veur , zo zelze men slaen.
Anyn. Maar Klaartje ! zou ik veur jou gaen zitte spinne, en
laeten men eigen work staen ?
(BI. 6.) Hoe zou dat of loopen ? daer durf ik altoos niet van droomen.
En ik won je wel gaeren helpen ook,
.Kl.
Nou doed et , Angnietje.
Anyn.
Ja wel ik weet niet , ze mogt op 't mat koomen.
Hoe dan toe ? ik wist met jou altoos mijn leven gien raad.
Kl. Daer het et noch gien nood van , 't is altoos wel ontrent
negen uuren, eerse op staat.
(B1. 5.) Kl.

Anyn.
Kl.
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Ja wel mijn hart doet'er men zeer van zoo alsje van'er
verdrukt word en geslaagen.
Kl. Wat zel ik'er teegen doen ? 'k heb immers niemand niet
daer ik mijn nood tegen durf klaagen.
Kom ik by men vader, die slaat'er ook op , en wil hebben dat
ik al zel doen wat ze men gebiet :
Zo weetze hem op te rokkenen ; en doen ik het dan niet ,
Zo heb ik zo veul van hem als van haar te lyen.
Angn. Ja wel datje mijn bestond , ik mien dat et anders zou gaen ,
zo zou ik veurje stryen.
Nou Klaartje je moet zo onverduldig niet weezen , ik mag niet
zien datje zoo schreid.
't Is wel een Turk van een Stiefmoer ; wat isse van te veuren
meer eweest als een slegte meld ,
Die met er duffelse rok hier aan de Kamper steiger is koomen
te lande !
Maar dat hebje van die Moffinne: komenze fens vrouw te worden ,
ze maaken 't elk ien te schande.
Kl. Och had ik mijn moeder meugen behouden , wat waar ik
gelukkig geweest!
En mijn vader moet ook genoeg lyen, 't is altijd: jou ouwe rogchelaar , waar komje nou weer van daan ? jou dronke beest!
Angn. Maar veur wie benne die koussen ?
Veur men Peet Aaltje, ze zelder men een paar
(BI. 7.) Kl.
opgelapte schoene veur koopen.
Zien ik ereis aan mijn voeten gestelt zijn !
Anan.
Wel is 't mogelyk, ze laatje ook wel schandelijk loopen!
En heur Katrijntje is altijd even kostelijk , fiertjes en net.
Kl. En wat lijk ik er by ?
Wat zou j'er by lyken, een arme beedeAng.
laarster, een olyke slet.
Nou , Klaar,, ik durf niet meer , ik schei'er uit met spinne.
Anyn.

TWEEDE TOONEEL.

Angniet , Alaartje , Machteld.
Mac/it. Zo dat's goet, schei jy lui der uit , nou zel ik beginne.
Jou olyke vod als je bent, ziet zo zel ik je havenen. Zit men
hier en breid ,
En laetje een ander veurje spinne ? wel je hebt'et samen al hiel
wel overleid.
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En jy sletvink , 't is wel een turk van een stiefmoer wat heb
jy op de duffelze rok te ze en ?
Dat ik me niet ontzag, ik zouje die beusem zo tusschen hals en
nek leggen
Dat'et je heugen zou , jou sleeplende , jou mal Annes postuur !
Hoor Angniet , jy meugt van deesen dag wel om zien nae een
Andre huur.
Angn. Dat hoefje gien twie maal te zeggen , ik ben ook niet
van 't zin om langer te blyven.
Macht. Alle dagen dat kreng in'er boosheid to styven ,
Dat en diend men langer niet , daerom meugje wel gaen wandelen, al was 't van deesen dach.
Geeft'et my voort hier datje breid ik geefje daadelijk noch een slag
Datje daar heen rold , kom ik je weer op de huit , je meugt wel
schrikken en beeven.
(B1. 8.) Your wie is dit nou ?
Veur me peet Aaltje.
Kl.
Veur me peet Aaltje ,
Macht.
bruid heen naeje peet Aaltje toe, en laet die je de kost geeven.
Van dat kanailje komtet me van daen dat ik met men man
zomtijds niet wel huffs en houw.
Maar ik weet or men weer deur te redden ben ik zijn meid
geweest , nou ben ik zijn vrouw.
Nou wil ik het na mijn zin hebben maar dat stinkend aas is
oorzaak datwe zomtijts niet wel leeven.
1k zel jou vader roepen. e Jochem Kraag ! e Jochem Kraag !
DARDE TOONEEL.

Machteld, Jochent, Angniet, Klaartje.
fochent. Wat isser to doen , vrouw ? waerom huilje , Klaar ?
Macht. Dat ik er wat geroskamd heb: is daer wat aan bedreven ?
Gants niet , als et der nae maakt, zo mach ik wel lijen
Jock.

datjer je met fatsoen tegen steld.
Wat het ze clan weer gedaen`?
Wat zouze gedaen hebben ! je dochter
Macht.
breid kousen veur de lui om geld.
Joch. Kousen veur de lui om geld?
Ja kousen y our de lui om geld ,
Macht.
gelijkje daer ziet daer vind ik die twie labeijen
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Moytjes by menkanderen zitten , en terwijl Angniet veur'er spint ,
zit zy'er by to breyen.
En noch en kend jou dochtertje er leeven niet verkerven, wat
verdriet dat mer van lijd :
En ziet , in plaats van to spinnen , zo ontsteeld ze men die kostelijken tijdt.
(B1. 9.)En dose kousen bennen veur er Peet Aaltje , jou snaar , die
schijnheilig , die niet doed als maar onlust brouwen ,
Daer dat kreng d'oorzaak van is.
Is dat waer ? kom daer zel ik'er ions veur of touwen.
Joch.
Maclit. Zo dat doed men good in mijn hart , ja ik groei'er in
een hand dik spek.
Kt. Och vader, vader slaat men doch niet meer.
Ja zo, raak maar wat , of ik kom jou selfs op de huit.
Mackt.
Durfje noch spreeken ? houdmen de bek,
Jock.
Of ik geefje noch meer.
Och het doed me zeer in mijn hart : of men ook wel
Augn.
meer zou lijen kennen ?
Maclit. Zo moestje alle dagen koomen , men zouze dan wel
wat beeter aan de hand leeren wenne ,
Maar je bent'er to mal mee. Voort nae binne , en ziet nae Katrijntje , 't zel tijd wesen om nae school to gaen.
Wat , zel jy de kop schudde ? al is'er je vaar by zo zel ik'er
by get op slaen.
Jock. Maar vrouw , hoe meugje zo hart teegen 't meisje wesen ?
je maakt immers meer woorden als'er behoeven.
Mach t. Ik wil ze nae mijn hand zetten , of ze zel noch al meer
van mijn vuysten proeven.
Hoe na wouje wel dat ik je dochtertje op een stoeltje met een
kussentje zette , en diende zulk een vuylneus , zulken fatsoen ?
Jock. Hoor , als ze het verdiend , zo zel ik ze bestraffen.
Ja , jy zoudze bestraffen , dat loof ik wel ,
Macht.
als je wist dat je ze glen zeer zoud doen ;
Jy bederftze in de grond , met'er zoo dartel en brooddronken
op to trekkers.
031.11)01)e luiden spreekender schand of, ja ze zellen op 't lest noch
met ons spotten en gekken,
Dat ze zoo weeldrig word opgebrocht , en dan stijft menze noch
fifer boosheid over de spijt dieze men aandoet.
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VIERDE TOONEEL.

Jochenz, Mackleld ,

Klaarlje, Kalryn.

Och moeder ! rnoeder ! Klaar het me daar estooten dat
ik viel , en ze schopte me met de voet.
Mach/. Is dat al weer aan , ja wel ik drink mijn bloed , al
mijn leeden
Zijnder van ontsteld jou kreng , krijg ikje onder mijn kluiven ,
met voeten zel ik je treeden.
Kom jy hier mijn hartje , mijn verschovelingetje , jy word toch
van elk verstooten en veracht.
Jock. lob jyze geschopt , Klaar ?
Och neen ik, zeker niet, vader , ze viol van zelfs ,
Kl.
en doen heb ikze opgenoomen hiel zoetjes en zagt.
Jock. Zo isse dan van zelfs gevallen , vrouw , en dat kon immers
d'andre niet gebeetren.
Mackl. Van zelfs gevallen , Jan gat , bemoei jy je maar met
je broek op to veetren ,
Wat heb jy toch te zeggen ? jy zelt'er mijn me laten omspringen ,
verstaje dat ?
Zien ik het niet alle daagen veur mijn oogen datze ze knijpt
en stoot ? geen vinniger ding isser in de stadt.
En dan zou men nosh niet een Woord meugen zeggen , maar
alles moeten verdragen.
Loop nou vry weer na Peet Aaltje , je snaar,, om je hood daar
te klagen.
1k mien, kryg ikze onder myn kluiven, dats'er van hebben zel ,
'k zelze niet ontzien , al wasse alle mans schrik.
Zy mach'er met hour huis hemoeien hier heeft niemant wat to
zeggen als ik.
Dat ik'er me niet met kracht teegen zetten , ze zoud hier ook
wel willen gouverneeren.
(B1.11.)Ben ik van to veuren je meid geweest , nou ben ik vrouw en
voogd , nou wil ik het na mijn zin regeeren.
Jock. Maar vrouw, beliefje me wel een stuiver vijf zes aen klein
geld to geeven ? ik zou ions na den Dam gaen.
Made.
Neon, dat belieft me niet to doen , al drinkje van den
ochtend gien brandewijn, dat zel al lyke veel weezen;
Jy zeld t'huis blyven , en ondertusschen de wortelen schraapen ,
en de pietercely verleezen
Ka/r.
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Tot dat de meid'er werk heeft gedaan , en alle ding is uit de
weeg
En dan zeije saamen turf of laaten, alle bey de bakken benne
leeg :
Dat zeije doen. Kam , mijn hertje, wil jy met moedertje gaen ?
die zel jou razyntjes koopen.
Machteld en Katrijntje binnen.

Hier stain ik schoon afgeregt : hoe of dit eindeling noch
of zel loopen ?
Is niet langer om to lyen.
Angn.
Te lyen , Seigneur ? ik weet niet hoeje 't langer
verdraagen kan.
Zou ik'er men niet teegen zetten ? wel wat is tog een vrouw
teegen een man !
Jock. Daar is iet onder de hand; kryg ik'er dat deur ik meen
dat ik ze op een andere wijs zal dwingen.
't Is nou al op zijn hoogst geweest , ik hoop'er deezen dach noch
zo klein to doen zingen ,
Datze zo gedweeg zel worden als 't alderminste kind.
Anyn. Zulken beul alsze over dat kind is , en zulken voogdy
als'er wel onderwind !
Ja wel, Seigneur, als ik het zie, men hart schijnt'er me van to
breeken.
Jock. Angniet , daer word gebeld.
Anyn.
't Is Peet Aaltje , Seigneur , die wouje
wel iens spreeken.
Jock. Daze maar binne komt.
Jock.

VYFDE TOONEEL.

(B1.12.)

Jocken , Angniet , Klaartje , Aallje.

Wel hoe vaarmen hier al ? hoe staet Klaar
daer zo bedrukt ? wat isser nou weer in de weeg ?
Nou , je wjjf word wel spijtig , ik kom'er daer teegen achter
't stadhuis , in de Gasthuis steeg ;
Mit zo ze me ziet , keerdz'er hoofd om , kwanzuis of ze me niet
wou kenne.
Ik dogt, loop heen, jou verbruide Moffin , daer zijnder wel ander°
die beeter in'er eene lit benne
Dan jy in je hiele lijf, daer ik by koomen' mach ; ja wel, als ik
ze zie, zo ben ik'er van ontsteld,
Aallje.
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Dat ik zo de Juffrouw moet zien speelen van mijn susters good ,
en hebben altijd de handen vol geld ,
Daer ze anders niet mee doed dan alle kostelijkheid veur hour
en'er kind to koopen.
En ziet deese ions gesteld zijn, ja al gingze om eon stuk, zo
konze niet arger loopen.
Kl. Och poet Aaltje , ze het me weer zo geslaagen , 't is niet
am uit to spreeken wat ik wel ly.
Aallje. Ja wel mach men zeggen, krijgen de kinderen eon stiefmoer , ze krijgender eon stiefvaar by.
Wat heb jy eon juweel van eon vrouw ander d'aerd ! en wat
heeftze jou digt en warm laten zitten !
Hadje zulken spilpenning gehad, hadje niet al lang moeten gaen
delven en spitten ?
Daer 't ligt noch toe koomen zel , want deeze stelt'et'er puur op aan.
Wie weet watze hour kaalen hoop in'er land wel toe zend!
't moot immers alles deur'er hand gaen.
Zy is miester van de kas , en als sy spreekt , moot jy swijgen.
En wilje eon stuivertje hebben, je moet' et immers beedelens wijs
uit'er hand zien to krijgen.
Foci! zou ik eon man weesen , en laeten me zo overheeren van
zulk eon fatsoen !
(B1.13.)Ik zouw'er wel zulken kappeson op de neus zetten , dat ik wel
geloof dat s'et niet moor zou doen.
't Doed men in mijn hart zeer dat ik 'et kind zie zo zoober en
armelijk is 't in de kleede.
Jock. Hoor Sus, daer ik je laast van heb gesprooken is nou
klaar we zelle non eon hiele andere weg in treeden.
Nou zel ik'er op eon andere wijs aan boort koomen, en zoze
niet met goedheid en wil , met geweld.
Aaltje. Je bent van conscientie weegen schuldig dat j'er je met
alle kracht teegen steld.
Jock. Gae jy nou maar weer heen , want komt ze t'huis terwijlje
hier bent , als batter in de pan zo zel ze raazen.
Actilje. Dat's wel , ik zelze in wachten , ik laet my zo licht
niet oversnorken en verbaasen.
Jock. Daar isse.
SESTE TOONEEL,

Jockem, Aallje, Klaarlje, Angniet, Mackteld.
Machi.

Angniet wat is dat to zeggen dat de vis niet over
en hangt , nod' dat'er gien vuur aan en leid ?
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Juffrouw , Seigneur is met Peet Aaltje wat belet geweest ,
anders had ik'er hem al van gezeid.
Jock. 't Is noch tijds genoeg voor de vis, vrouw 't is wel meer
gebeurd datwe iens ten eenen of ten half tween aaten.
Macht. Jy zou doen dat ik jou belast had , in plaats van hier
je tad met een ander te staen verpraaten.
Aaltje. Dat ik te zeggen had was noodig , en als 't my gevalt,
zo kom ik al weer, verstaeje dat ?
(B1.14.) Macht. En dan zel ik je wel zo dryvende by den arm neemen ,
en wezen je zo met eene het vierkante gat.
Aaltje. Jy mijn het vierkante gat wyzen. ? jy half blanks Juffrouw !
zo moegtje al daadlyke beginne ,
Ik mien dat ik jou die Haselunze kop zo murw zou beuken ,
datze van buiten gesteld zou wezen als van binnen.
Wat hier al mee kornet mutzen win ze lijkt de malle Princes
wel , of zo een Vastelavonds koningin
Schud de Juffrouw iens uit wat zelze wezen ? een vuile stinkende Westfaalse Moffin.
Jou turkin alsje bent , die hier op een stroowisch is koomen
dryven , noch voor zoo weinig jaaren!
Aanschouwt deese twie iens by malkanderen ! ist ien niet een
kermis popje , en 't ander of 't op de brug zou gaan zitten om
duitjes te gaaren ?
En deese nieuwbacke Madam beeld'er noch wel in dat s'et puikje
is van Amsterdam :
Maar ofze wel een hemd aan'er gat had , die schooibrok , toen
z'er in kwam ?
't Zijn noch al mijn susters kleeren dieze daar draagt.
Macht. Ja dat zynze, tot jouwer spijt, dat mag jou niet gebeuren.
Aaltje. Jou dronke swijnaris , had ik je veur de deur , ik zouze
aan flenters van je gat scheuren.
Macht. Angniet , geef me daar de puthaak of de beusem , voort
zeg ik, her uit , her uit.
Aaltje. Mijn lieve scharrebiers Juffrouw, ik vraag veel naeje
beuzem , die vuisten pas6ender op, kom ikje maar opje huit,
Ik mien dat'et je heugen zel , kom voig men maar, komt'er
maar buiten.
Angn.

Aaltje binnen.

Al die ruisje komt door dat vuile aas , ze zelder ook
zo dryvende uit , al zou ikze t'avond buiten de deur
sluiten
Ik wilze onder mijn oogen niet langer zien.
Macht.
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Noch zoo haastig niet , vrouw , we wagten noch
wel een dag of dry.
Noch zo haastig niet ? en ik wil't zo hebben laaten we
nou eens zien wieder voogd zel wezen , ik of jy.
Durf jy zeggen noch zo haastig niet ? wel het zou schier schynen of hy mijn zou beginne t'overheeren ;
Maar daar zel ik veur wesen , jy zeld na mijn luisteren , en ik
wild na my n zin regeeren.
Verstaeje dat , Jochem Kraag ? ja ik kreun my daer niet eens aen ,
of jy daer wat legt en preuteld en gnort.
loch. Maar vrouw, men dunkt dat 'et al hoog genoeg is , men
moed ook niet maken dat een goed man kwaad word.
Macht. Een goed man kwaad ! ay kijk e reys , onse drooge
Jorden wil ook al wat zeggen.
Wel het scheeld me niet veul of ik hem niet daadelijk over mijn
schoot wil leggen ,
En strijken hem de broek of; is- 't niet of ik daar een braef
kaerel heb maar ik weet best wat hy my year een last is.
Wat zou hy weesen , een voose raap daer niet een zoete beet
aan vast is.
Angeniet, dekt de taafel, al genoeg hier van , we zouden zo
doende de middag wel vergeeten.
Anon. Zellewe de vis noch kooken , Juffrouw ?
Neen , die zellewe morgen middag eeten.
Macht.
Daar staet wat ryssenbry op 't vuur , en dan isser noch een stukje vleis , zet' er dat by.
Kom hier Katryntje , kom hier mijn hartje, zit jy aan moedertjes zy,
Jy zeld een kopje met zuiker en pypkaniel allien hebben ; hoe
geeuw je zo, het myn hartje niet genoeg geslapen ?
Klaar , wel spreekje niet ?
Kl.
Wat beliefje moeder
Daar is een duit , haal een bolletje in de
Macht.
komeny om de pot uit te schraapen.
(B1.16). Veur wie snyje al dat vleis ? ik loof dat je miend dat 'er glen
deurkomen aan en is , houd op e reis.
loch. Dat is your jou en mijn, en dat is veur Katryntje , en
dat is your Klaar.
Veur Klaar? dat hoeft zo net niet , den dag
Macht.
zel wel om komen , al eet zy glen vleis.
Bekommer jy je daer niet mee , dat hoefje niet fens te beginne.
Hou daer Klaar, kluift men die bientjes schoon of, en gaet men
dan voort weer op je gat zitte spinne ,
loch.

(B1.15).
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En eeter men wel brood toe. Daer word gebeld , Angniet.
Juffrouw,, daer zijn drie Hannekens , of ze komen
Angn.
beedelen , dat weet ik niet , zy blyven al staan ,
1k heb al drie maal ga voorby gezeid , en ze willen noch niet
voort gaen ,
Ze willen de vrouw spreeken.
Macht.
1k kom , wel wie of hier nae my mag komen vraagen ?
Och 't is mijn vaeder ! wellekom broer , wellekom swager, wel
kom jy noch over in je oude daagen ?
SEVENDE TO ONEEL.

Jochem , Machtel d, Klaartje, Angniet, Katryntje, Kasper ,
Hindrik , _Lido'.

Bist doe dit Mette ? i behud uns , doe likste wol ein
eddle Jomfer , hoe komster toe , mi vrugt 'er van ,
Und dit luttek Jomferken is dat diens ?
Macht.
Ja vader,, dat is mijn kind, en dat is mijn man.
Nou hietje ze niet wellekom man ?
Jock.
Wellekom schoonvader,, wellekom swager. Wat
kanailje komt my hier te vooren ?
Kasp. Mien Hern, wie zund altzammen arme luden, wir haben
alles durch den krieg verloren.
(B1. 17).Der Bischops volker haben uns nakt und blut gemacht , wi
haben nichts um von te leben ,
Doorum mutten wi de gutte luden anspreegen , datse uns ut
barmhartigkeit wat geben.
0 ! wat wol mien olde vrauw up heuren , wan ik 'er seg dat ik
uns Mette geseen hoob in zolchen stoot ,
See wold wol bald uverkommen , moor aber an reisgeld Wolter
mangeln , door toe weeten wie kein rood.
Wie haben elk wol ein half stieg doolder verdind , mit etliche
kampen gras toe sni den ,
Moor dat mutten wie bit up de harfst verwooren , um spek und
wursten to kaupen , sonst wollen wi toe winter gebrek lieden.
On dan kummen wi ankummend summer wedder, on seen wat
unser lieber Herr uns dan wedder geft.
Wi sind in unser armude wol to vrede , hoe ubel und bitter dat
'et us treft.
Mien Herrn , wi danken dy oet grund unsers hertzen vur die
tyn doolders , die wi wol haben gekregen ,
Kasp.
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Und vur die hosen , den Hemmel wil dig wedderum geeven
sinen zeegen.
Mien liber Her , wi hadden 't zo nuddig , and kam uns so wol ,
dat seg ik di vorwaar.
Macht. Maar vader,, hoe praatje zoo wild ? men kanje niet verstaan , je vald van 't ien op het aar.
Kasp. Noe wollen wi wedderum vort , mi verlangt no min vrouw ,
zi is byno blind , on kan luttik hooren ,
Wi wollen tovond uver Meppen , eft uver Swol , wedderum noor
hoes vooren.
Moor mi verwunderd van uns Mette , duske Jomfer ! ze liekt uns
Drostinne wol , jo voorwoor.
Jock. 0 ! daar heb ik iet gehoord , nou kryg ik een galg in 't oog ,
dat klinkt men al wonderlyk in 't oor.
Maar ben ik daar niet aan een schoon geslagt geraakt ? mag ik
daar niet wel op stoffen en brommen ?
Macht. Hoe vaartje vrouw , Hindrik , zelze haast weer wat jongs
hebben ?
(Bl. 18). Hindr.
I jo , dat geiter al wedder up hen , ze wol
bald alle stund in de kraum kommen ,
On uns luttik Geert dat werdt ein hupse meid , ze ken spinne
wie ein blixem , so geit 'et von 'er hand ,
On wan wi oet te dorschen goon , zo wilze altyd met , on dan
nemdze de swine te wagt , in de barch schur op 't land.
Maclit. En jy Lulof, zel jy ook niet haest aan de meld ?
Lulof.
0 nein , wat wol ik mit ein wief mooken ?
1k heb jo warkx vur mi genoeg um an de kost te rooken.
Proot mi von gein wief, door hold ik goor nichts van.
Hindr. Hi wol von di doolders nigt scheide, door scheldt et him an,
Hi stoopelt den al up den anderen.
Lulof:
Ou door meugste wol von swigen.
Wat wol ikze stoopelen , ik ken jo zo vul nigt bekommen, dat ik
ein himd an 't lief un ein poor schuen kan kriegen ,
On proot i dan noch von ein wief? neen , wan ik door van heur,,
zo word mi kel.
Moor uns Geeske wol bald mit uns nobers zun hielken , Girrit
von Kniphousen , sniders gezel.
Un dan wollen zi to zammen uverkumme.
Made.
Dat 's goed , laeteze dat doen , ze kenne hier wel
logeren.
Jock. Dat zel zeker wel leugens wesen , al zou het onderst boven
keeren.
21*
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Kom vader,, lustje niet wat te eeten ? kom broer,, kom
swager , zit an allegaar.
Kasp. I jo , uns lust wol wat te etten , kind , wan't man
geurloft woor.
Mack& Wel zou 't niet , je bend by niemand vreemds , veur
wie zouje schroomen ?
(31. 19).Afan , snyd'er elk een goed stuk vleis , nou eet hartelyk , het
moetje altemaal wel bekoomen,
En alsje weer over komd , soo spreek maar weer aan, veur wie
zouje beschaamd zyn ?
Angniet , daar is de sleutel , tapt een kannetje wyn.
Vader ik brengje reis.
Door dank ik di veur , mien kind.
Kasp.
Drinkt dat iens schoontjes uit.
Macht.
I jo , dat wol mi wol bald in 't heuft stiegen.
Kasp.
Swoger , het geld di , o dat smekt mi. Mette , ik wol dien olde
meume wol ein sluxke toewinschen, wan zi 't man mogt kriegen.
Jock. Geluk swager.
Door dank ik di veur. Hindrik , het wol di ein
Lulof.
mool gelde.
Jlindr.
Lood dat man angoon , wi hoben in lang
door nigt von gehad.
Kasp. Woe steit dat dierken door zo trurig ?
Dat is men mans veurdoehter. Klaar, voort
Haat.
na binne , en gaat men zitte spinne op je gat.
Kom jy hier , myn hartje , wit jy op moedertjes schoot zitten , jy
zeld ereis wyntje drinken.
Joch. Die versmaatheid is niet langer te verdragen , 't is of men
't blood uit men hoofd in men toonen gaet zinken.
kraal. Nou vader , drink je roemertje nit , en eet noch wat ,
't komtje zoo niet veur al den dach ,
Daarom tast maar toe altemaal , terwyl 'tje gebeuren mag.
Lulof. Dat doen wi jo al. Noe Hindrik , doe most eins up de
schahnei bloosen , wie wollen eins oet den trueren zingers ,
(B1. 20).
On uns Voor sol met, wie mutten ein lustig somen herum
springen.
Hindr. Noe dat geit don oon.
Macht.

zingen en Jansen le gelyk.

1.
Door gink 'er soo hupsen moogdelin fijn ,
Zo verre dullen aan genne grun heiden ,
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Ein landesknecht sprak 'er bruns moogdelin ,
Woor wil i doch hen ? wild mit mi riden.
Du bist in gevoor ,
Het bosch is noor,,
De nacht komt oon , ik wil di bevriden.
2.
Hy zette ze achter al up sin poord ,
Und redder al met in verre landouwen ,
Al vure zin Voders slot vermoord ,
Und sprak , ti eddle schunne jonkvrouwe ,
Door isser mien pand ,
Kom geftmen dien hand,
Ik wol dig vur mien Tier vadder trouwen.
Kasp. Noe
Macht.

Mette , noe wold bald unse tit warden.
Je hebt noch tijts genoeg , hoe benje zo ongerustig van geest `?
Jock. Is dat niet een schoone bedelaars trein ? ze stinken of
ze in glen ses dagen uit de bolster benne geweest.
Kasp. Noe swooger , wi wollen di bedanken , and den Hemmel
wol di doesendfould wedder geven ,
Wi wollen die up de harfst ein hupse schink toe senden.
Al doeje dat niet, daar is niet aan bedreve.
loch.
Kasp. Hindrik , is al uns gutje by den andre ?
I jo het steit hier alles bi mekoor.
(131 21). Hindr.
Lill'. Noe swooger , heb grooten dank , on doe ook Mette , we
kumme wol eins wedder up ein ander joor.
Kasp. Ein versoek hadden wi noch wol, Her , ofter nicht vur illik
eind old hired overig woor , on ein poor olde schune urn mit
toe loopen ?
Macht. Ja toeft wat , hou daar , en gaat veur uit ,aria den Dam ,
ik zel je elk een paar nieuwe koopen.
Kasp. Her , heb doesend on doesend mool dank , on di ouk Mette.
binnen.

Angniet , neemt de tafel voort op , en laat al
je ander werk zoo lang staan.
En. jy zeld t'huis blyven , want, zoo lang als ik uit ben, verstae
ik niet datje een voet buiten de deur zeld gaan.
Jock. Heb ik je niet gezeid vrou , dat 'et op zyn hoogst was
myn langer dus to trotzeeren ?
En nou zel 't myn beurt lens worden , nou zel ik het na myn zin
regeeren.
Machu.
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Jou vuile moffin daarje staat , bruit heen met al je schoibrokken
aan de wind,
En 't scheelt men niet veul of ik schopje zo dryvende de deur uit.
Mack& ,Ty myn buiten de deur schoppe ?
Ja ik jou, sletvink , en ook jou kind.
Jock.
Macht. Hy zou noch wel kwaat kenne worde ! Kom hier myn
Jochemtje , latewe de peis weer maaken.
Jock. Blyf me van men lyf, of ik zelderje ien geven, die zoo
wis zel raaken,
(B1. 22).Datje daer heen rold , zou jy hier zoo de baas speulen , en krygen
't linnen uit de kas ,
En geeven dat aan je berooide kalen hoop ? wel 't zou wel lyken.
of ik 'er niet iens en was.
Heb ik wat !deur de vingeren gezien , dat is geweest om moeiten
en onlust te schouwen ,
Maar dat is uit , nou ben ik man en voogt , nu zel ik op mijn
manier huis houwen.
Verstaje dat, Juffrou P Angniet , je zeld myn order volgen , en laten
alle dinge staan zo als 't staat,
Zonder een hand daer aan te slaen.
Zo mien je 't dan ?
Macht.
In alle manieren.
Jock.
Zeer wel dan , en kom ik t'huis en 't is niet
Macht.
gedaan, zoo weet ik met hour wel raad.
Machteld binnen.

Och Seigneur, het doed men zulken goed, datje jer zo
teegen steld , en die heerschappy werd benoomen.
Jock. Angniet, daar word gebeld , gaat met een iens na de Pro..
cureur , en versoekt of by eens belieft hier te komen.
Benje daar Peet Aaltje ?
Angn.

ACHTSTE TOONEEL.

Jochem, Aaltje.

Hoe is 't swager, benje daar mee klaar ? je vrouw
ging daer zo your men uit.
Jock.
Ik heb 'er noch niet van verstaan.
Maar ik heb onse Angniet daar iens na de Procureur laaten gaan.
Ik verwacht hem daadlyk hier , en dan hoop ik bescheidt te weeten.
(B1. 23).Daar is mijn Wyfs vaar,, broer en swager geweest, ze kwamen
juist zo als we zaten om to eeten ,
Aallje.
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En toen schaften ze wat mee; puure schurken , peet Aaltje ! landloopers , beedelaars , men wjjf
Het 'er elk een hemd gegeven , ze hadden schier gien schoenen
aan de voeten , noch gien hemd aan 't lyf;
Ze hebben gedanst , gezongen en op de schalmei gespeuld nit den
treuren.
Ik docht, het mach veur dese reis zoo heen loopen , 't zel ligt
zen leven niet meer beuren.
Nou isse met 'er uit om elk een paar schoene te koope onder weeg.
Ze schaamden 'er om 'er mee langs straat te gaan , ze zondze
veur uyt na de Halsteeg ,
En van daar gaanze scheep , om t'avond over Zwol weer nae huffs
te vaaren.
ilaltje. En jy verdraagt dit noch alzoo langer ?
Jock.
Neen , we hebbender al een proefje van genoomen ,
we zellender voortaan geen vleis noch hout aan spaaren.
Aallje. Wel dat is men lief dat zulken beulin over je kind in
'er wreedbeid iens word gestuit..
NEGENDE TOONEEL.

Jochem , Aallje, Angniet Procureur.

Isser dat deur myn Heer ?
Zo ten naasten by, Heer, geliefje eens te hooren
hoe d'Apostil luid ?
De Heere Schepenen renvoyeren de zaake aan twee respective
Procureurs , Vlierboom en Baartman,
Om partyen door alle middelen zien to bevreedigen , en haar Eed.
Achtb. to laaten toekomen advys en berigt.
Ziet Heer,, de Heeren gaan tusschen man en vrouw zo scherp niet,
dit is een huisquerel , en niet van zulken gewigt
24).
Om een scheiding to formeeren ; maar dit zoud ik je raden , waar
op je staat to letters,
Ik zouw 'er met forsse dreigementen to keer gaan, en datje geauthoriseert waart om 'er in 't spinhuis to kenne zetten.
En stellender men met alle kracht tegen , al loopt'er zoo een
muilpeer vyf zes onder , dat's niemendal , raak maar wat ;
'k Verzeekerje , ze zel wel beter koop geven daarje anders van
elk eon by de rug word opgehaald door de stad :
Den eenen zeid , dat komt 'er van dat men zen meld trouwd , ik
gun't hem wel, ik wou dat s'hem kon ruineeren ,
Jock.
Proc.
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En zoo moetenze vaaren die 'er kinderen van zulke stiefmoers
laten verdrukken en tyranniseeren.
En al zulke praatjes gaander vast om, daarom volgt myn raad ,
je zeld wel doen.
Jock. Mijn voornemen is ook zoo , myn Heer,, ik dankje voor
't advys ; maar mijn vermoen
(Daar staat'er kist , daarze , toen ik ze huurde , mee in 'er huur
kwam , tot myn leetwezen, mag ik wel zeggen)
Is , dat daar iets sonderlings van importantie moet in leggen ;
Geduurig leitz'er in te futselen , en kom ik op 't mat , straks
smytze ze toe , en dan weetze schier gien raad
Ja , s'is zoo gealtereert , dat 'er niet een lit aan 'er lyf is dat
stil staat ;
Zoo dat ik vastelyk geloof dats'er iet in moat hebben verhoolen ,
Want al het zilver over de vloer is weg , leepels beeker,, zoutvaaten , 't is alles , zoo ze zeid , gestoolen :
En dan het'et die gedaan , en dan die , ja zelf myn dochtertje en
onze Peet Aaltje is niet vry,
Noch niet een meid , diewe late gaan , of ze betigtze met dievery.
Aaltje. Zeidze noel niet op deze uur dat ik de beker heb , en
dat onze Klaar de zilvere lepels gaat verkoopen ?
Proc. Wat zelje doen, Heer,, 't is je vrou ; wasse je vreemd , je
mogt ze een voet in 't gat geven , en laatenze loopen.
(B1.25). Jock. Maar echter die kist wou ik wel openen , en zien hoe
dat'et daar laid.
Proc. Dat staatje vry te doen ; myn klerken staan noch aan de
deur,, als'er die by zyn, zoo heeffet zijn volkomen bescheid ;
't Is jou geoorloft , al wouje ze met een koevoet aan stukken
breeken.
Jodi. Angniet , laat de klerken binnen komen , en gaat hier eens
by Olfert buur de smit , om een kist op to steeken.
Nou verfoei ik myn voorgaande lafhartigheid , nou weet ik
waar toe dat een man vervallen kan.
Proc. Die hem van een vrou laat regeeren, is niet waardig de
naam to draagen van een man.
't Strijd tegen zijn achtbaarheid , zyn edelmoedigheid , hem zelfs
van de natuur gegeven.
't Is de pligt der vrouwen , zich de wil des mans t'onderwerpen ,
en met hem in alle onderdaanigheid to leven.
Maar onze eeuw is hedensdaags zoo getransformeert , dat men
ziet dat het heel contrary gaat.
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TIENDE TOONEEL.

lochem, Procureur , Aaltje , Angniet , Olfert.

Olfert buur , dese kist wou 1k wel geopend hebben , weet
je daar toe raad ?
Olfert. Raad toe , Heerschop ? kon ik zoo haast een kwaad wyf
goed maaken
Als ik dat kan doen , ik zou vry wat gemakkelyker aan de kost
raaken.
loch. Hoe Olfert ? hebje dan ook een kwaad wyf?
Ja tot myn leetwesen , ik wou wel dat ik zeg(B1. 26). Olfert.
gen mogt, dat ik ze had gehad ;
't Is nou over de tiers jaaren dat ikze trouwde , en ik wasse
't eerste jaar al zat ;
Nou ik verbrui het ook altemet wel , daarom is 't best daar van
te swygene
loch. Hoe! is dat al eklaart ?
Ja Seigneur, al watje met gien sleutels karat
Olfert.
doen , dat kan ik met die kromme krauwels open krygen.
loch. Hou daar, Olfert.
Ik dankje , Heerschop , alsje me weer van doen
Olfert.
hebt , zo spreek men maar aan.
loch.

Olfert binnen.

Ziet , hier leid noch'er groene dtiffelse rok , en al'er ander
gewaad, daar ze mee plag te gaan ;
En hier is de beeker.
De beeker ! die olike vod , wat het s'er wel op
Aaltje.
geswooren,
Dat ik ze mee genoomen had.
En daar leid de ring van me vrouw , die ze zei
loch.
dat al over lang was verlooren ;
En hier leggen noch leepels en zoutvaaten , wie weet hoe elendig
dat'et in bei do kassen is gesteld!
Z'is altyd miester van de sleutels geweest.
Hier vind ik noch de beste buit, een sakje
Aaltje.
met geld.
En noch een party van men susters beste linne.
Ik staa of ik verstomd ben; siet zulke vrouwen
loch.
kennen maaken ,
loch.
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Dat de mannen niet en weeten waar't'er schort, en op 't lest
achter nit raaken ,
(B!. 27).Deur dat achter de hand morschen , en die onnutte verkwisting ,
gelijk dit hier blijkt voor ieder een :
Zo dat het ieder wel staat toe te sien , dat de zulken de pas
werden afgesneen ,
Gelyk ik nu voortaan van mening ben , om zulx niet meer onderworpen te weesen.
Daar word gebeld , Angniet , daar zelze weesen.
ELFDE TOONEEL.

Jochem, Procureur ,

Angniet , Machteld.

Mackt. Wel wat is dit te zeggen ? wat het al'dat yolk hier te doen
Jock. Die zynder door myn last , dieveg , sletvink , die 't myn

tusschen neus en lippen het ontstoolen , jou leelyk fatsoen !
Daar is de beeker nou, die had peet Aaltje gestoolen , wat had
men daar wel op geswooren , datze ze had weg genoomen !
Aaltje. Jou Westfaalse koebiest , wat zou ik myn hart ophaalen ,
mogt ik je lens op de huit koomen ,
1k mien dat ik je taisteren zou.
Jock.
En dese ring is kwansuis al lang verlooren
geweest en vermist ,
En ondertusschen hebje ze met al dit silverwerk diefachtig opgeslooten in je kist.
Tat hebje mijn wel spyt aangedaan , en getrotseert , ja meer als
een eerlijk man zou lye kenne.
Dat 1k men niet en ontsach.
Proc.
Nou buurman , bedaar wat.
Jock.
Jou duivelin daarje staat , myn handen zou
ik aan je schenne.
Zoo als myn dat wyf gebruid het, en opgehitst teegen dat
onnoosel kind.
Aaltje. Tat heb ik dat wel gezeid ! maar 't mogt niet helpen ,
then was men al ziende blind.
(B!. 28). yacht. Och , och , wat komt men over !
Och , och , wat komt men over ! kon men 't nou
Jock.
goed maken met schreijen.
Hoor Machteld , nou hebje keur, of je gewillig na 't Spinhuis
wild gaan , dan of ik'er je met twie dienders na toe zel doen
leien,
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Of weer na je land toe, die macht heb ik, gelyk dien Heer weet,
die 't uit myn naam zoo verre heeft gebrogt.
Proc. 't Is waar , juffrouw Jochems , 't geen je man op myn
heeft begeert , heb ik uit zyn naam aan de Heeren verzogt.
Jock. Geeft men de sleutels van bei de kassen voort hien
Hoe gaje dus te werk man ? wat zel dat beduye ?
Placa
Jock. Ik zeg datje ze men overgeeft, of ik zel met die kop zoo
hagendeveld bombam luye,
Dat'et een lust zel wezen om te hooren , heb jy je rol gespeelt ,
Juffrouw , nou is 't myn beurd , dat je 't verstaat ,
Nou ben ik man en voogd , en al myn goedheid is veranderd
in wreedheid en in haat.
Legt men die strikken van d'ooren of, ik verstaa 't zoo.
Macht.
Wel wat heb je met myn veur ? och wat zel
men noch gebeuren !
Jock. Ik zeg datje ze men of legt , of ik zelze te gelyk met
bey je ooren van je kop scheuren.
En die kornet muts moet ook of, en de heele juffer uit.
Maar Heer Jochem , hoe zelze dan gaan ?
Proc.
loch. Daar leidt 'er groene duffelse rok, en al het ander gewaadt,
Angniet , gaat met'er binne, en trekt'er dat aan,
En daar is de sleutel, sluit d'andre kleeren in de kas.
Nou buurman niet te haastig , je moetje wat
Proc.
bedaren.
(B1. 29). Jock. Neon , ze moet voort , zoo kanze met die andre schooibrokken in een schip mee na huis vaaren.
Machteld binnen.
Zoo als myn dat wyf gebruit het !
Je doet zeer wel datj'er je zo met kragt tegen steld.
Proc.
Daar deur zelje ze te gevoeglyker krygen onder je gehoorzaamheid en geweld,
En to gemakkelyker van alle heerschappy ontblooten ,
Maar ze blyft echter je vrouw.
Jock. Dat's waar , 't is de meening ook niet om 'er buiten de
deur te stooten ,
Maar alleen om te doen blyken , als men door geen andre weg
de rust bekoomen kan.
Al wat ik heb verdraagen is geen goedheid geweest , maar puure
zotheid van een man,
En voornamelyk van zulk een kanailje , gelyk ik nu jaaren lang
heb geleeden ,
Daarom , zoo iemand weer mogt komen to hertrouwen , en by
bemind de rust en vreede ,
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Die haald veur al glen stiefmoer over zyn kindren in huis :
Want die bitterheid en die strafheid , die z'er over pleegen , is
je een geduurige kwelling en kruis;
Doch de goede niet te na gesprooken , gelyken ik'er gekend heb
daar men niet als met alle lof van moot spreeken :
Maar die zynder zoo dun gezaaid , dat men met Diogenes wel
een lanteern met ses keerssen mogt opsteeken ,
Om'er by daag na te zoeken , en ligt vondjer dan nog
wel geen.
Mijn lydzaamheid is belachlyk en bespottelyk geweest voor
ieder een.
'k Heb myn eigen kind laten verdrukken, en 't ander in alle
dartelheid zien koestren en streelen.
Peet Aaltje , ay haald onze Klaar en Katryntje fens hier. Wat
dunkje Heer , wat die twie verscheelen ?
Is 't een niet een madammetje tout a fait , en 't ander of 't am een
stuk zou gaan ? is dat niet een overgroote schand ?
En dat kind zoo als het daar staat , heeft alree over de dartig
duizend gulden capitaal, zoo aan vaste goederen als aan
rente-brieven op het land.
(B1. 30).1 'Verfoei mijn selfs dat ik myn van een wyf zoo heb laaten
ringelooren en leijen.
Daar komdze aan. Wel Motto , zo zag ikje eerst , en non weer
veur 't lest , als je zeld scheijen.
Wat dunken de vrinde nu van zulken postuurtje ? nou is de
juffer uit
Zou mender zoo in de Vastelavond niet wel mee kennen omloopen , en speelender mee de vuile bruid ?
Nou mag ik'er een schelling zes seeven geeven , daar zelze 't wel
mee klaaren ,
Want die Moffinne weeten de schippers altyd to beleezen , dat
ze maar your half vragt vaaren.
Altyd van passagie geld hoeftze niet to geeven ze hoeft maar
to zeggen datze is een arme vrouw,
En ze liegt'er dan niet aan. Ziet Machteld , even zoje myn gebruit hebt , zo brui ik jou.
Had jy je gedragen gelyk een vrouw behoord , deeze versmaatheid hadje niet to vreezen.
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TWAALFDE TOONEEL.

Jochem, Machleld, Procureur , *pad, Klaarlie, Katryn.
Mach& Kom
Kalr.

jy hier , myn hertje.
Neen , peen , jy bent myn moedertje niet , ik
wil by myn moedertje weezen.
Proc. Och dat arme kind is alree vervremd van de moeder deur
de verandering van 't gewaad.
Macht. Ik ben jou moedertje , kom by me.
loch.
Draag jy gien zorg veur het kind , jou zorg
komt hier te laat.
Macht. Al zou ik'er de goo lui mee aanspreeken , zoo zel ik
myn kind niet verlaaten.
(B1.31 ). Proc. Hoor Juffrouw , vald je man te voet , en bid hem om vergiffenis , we zullen ons best doen om hem te bepraaten.
loch. 1k wilze niet hooren spreeken.
Macht.
Och myn lieve man , ik weet dat ik je misdaan heb ,
wild'et my vergeeven ,
1k beloofje van nu of aan , dat ik in alle onderdaanigheid met
je zel leeven ,
En jou kind als myn eigen tracteeren , en doen niet anders als
een vrouw toebehoord.
Proc. Nou neer , neemd'er deze reis noch een proef van , en
gelooft ze by'er woord.
loch. Dat geloof ik wel , neemd'er een proef van ! maar ik ken
die Westfaalse kop te wel , neen , hier vald niet voor'er
te spreeken ,
Zo ik dat deed , ze mogt de staart daar na weer te hooger op
steeken.
En dan was 't noch erger , dan zou de laatste dwaling slimmer
dan de eerste zyn.
Macht. Dat ikje beloof , zel ik nakoomen.
Wel hoe zingt ze nou zo fijn ?
loch.
Plus was men zulken vrouw. Neen je zeld voort , jy noch niemand zel myn beleesen , al kwamense met'er vyven.
Kl. Och vader, och myn alderliefste vadertje , laat men moedertje by me blyven.
Proc. Ziet dat lieve kind bid noch veur de moeder , en valt de
vader te voet.
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Nou buurman Kraag , al watze je nou belooft , dat komt uit een
vernederd gemoed.
Macht. Ik zel me voortaan in alle geschiktheid en zedigheid dragen,
En je kind als men eigen doen , datje gien reden zeld hebben
om te klagen.
(B1.32'). loch. Spreekje dat met leetwesen van 't voorgaande , met een
hartelyk berouw ?
Macht. Och ja , myn lieve man.
Jock,.
1k moet men noch wat bedenken : mach ik je gelooven ?
Macht.
1k sweer't je heiliglijk.
loch.
Rijs dan, ik neemje hier op weer aan veur
men vrouw ,
Maar met die voorwaarde , let'er op , dit staatje te vreezen,
Pat, zoje weer jou ouwe gang gaat dat het spinhuis je voorland
zal weezen.
Gaat dan heen , en hersteltje weer in je ouwe gewaadt.
En doet alsje gezeid hebt, of anders hebje niet te verwachten
als mijn toorn , wreedheid en haat.
Op die wijs moet men de boosheid temmen , en een kwaad wijf'er
wieken zien te fnuiken ,
En als zachte middelen niet kennen vorderen , bytende en de
corosijf gebruiken.
IT I T.
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EERSTE BEDRYF.
EERSTE TOONEEL.

Diwertje

Willemijn ! Willemijn !
Wat beliefje , Vrouw ?
Din%
Komd voort hier met den emmer en de beuzem ,
ziet bier leid een straat.
De drek komd schier tot aan de deur toe : ist niet schande dat
er een mensch verby gaat ?
1k heb et je zo dikwils gezeid , en moet ik et je danaltijd weer
zeggen ?
Dat je me alle morgen de straat zeld veegen maar tot zeeven
of agt uuren toe op 't bed te leggen ,
Dat kan men hagendeveld , en dan eerst het kapje te zetten ,
en zo wat fonbijten dat gaat veur al
En zo met d'eene Slonsmoer of d'ander wat te staan labbekakken aan de deur , of op de wal ,
Daar weet men wel van , en in plaats dat men zijn werk zel
doen , en vorderen zijn dingen ,
Zo wat nieuwe straatdeuntjes
lichtvaerdige liedjes to zingen ,
Dan is men helder in zijn schik , denk e reis watter binnen een
huis leid
Waar ik kom, onder of boven, de hoeken stinken van de vuiligheid.
Gien morziger creatuur isser onder de zon , ik zegje dat , Willemijn , je zeld me beeter oppassen ,
En alle avonden den haert op schrobben, en je vaten wassen
En maaken dat alle dink aan een kant is , eerje na bed zeld gaan
Daar is de pot daar we gistren avond water en bry in kookten
weer blijven over staan ,
En ze stater noch , en den hielen morgen het men noch niet' een
hand aan werk gestooken
Jou luie vod als je bend ,
daar het me gisteren weer een mingeles bierkan ebrooken.
(BI. 6). Ze kost me moy elf stuivers aan geld , wat mienje dat et geld
mien op de rug wast ?

(B1.5).')

Will.

I)
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Will. Dat was een ongeluk , vrouw, maar heer ! dat je ook alle
dagen zo legt en hassebast
Ik doen immers mijn best , en dan moet ik het werk van de min
ook noch waar neemen ,
Die rechte oogendienster alsze is , elk zo wat na de mood te
praaten en te fleemen ,
Dat kenze uit de kunst , maar wistje wat ik wel weet , ik vertrouw
Dat je ze, zeeker de hand zo boven 't hooft niet houwen zou ,
Doch 't komt noch niet te pas om hier daar van te spreeken ,
Den hielen dagh op een stoeltje te zitten , en niet een hand in
koud waater te steeken ,
Dat zou men ook wel dienen.
Dat roerd jou niet , zel jy ons wetten stollen , jou
Din?.
laelijke fatzoen ?
Als zy op het Kind en ooze Saartje past, zo hoeftze niet meer
te doen.
En dat heb ik wel tien maal gezeid , dat elk op zijn eigen werk
zel letten.
Will. Wat zou zy, ze is zo lui dats er eer over vallen zou,
dan dats een ding uit de -weeg zou zetten.
TWEEDE TOONEEL.

Dizvertje, Willenzijn, Sibil.
Sibil. Wel olikke vod , wat zegje daar van mijn ?
Maar wistje dat ik wel weet , wat wilje daar mee zeggen? zeg ,
stinkende zwijn ?
Wat weetje vanme ? ik zelje dadelijk de kop fens verzetten , dat
wil ik je wel zweeren.
Will. Als je maar wild , ik zelje dat bakkes zo hagendeveld
marmere en pikeeren ,
Datje gien mensch gelijken en zeld , die beuzem paster op , ik
wou maar datje begost.
(131. 7).Durf jy noch spreeken ? ist wel drie maanden geleen , of je hebt
hier buiten in de Diemermeer noch een pakje gelost ?
Hoe zou men anders ' zo op steeken , en aan zo veul kostelijkheid
raaken ?
Ik ken de Seigneur ook wel , en 't bruid me niet veul of ik zoud
wel bekend maaken.
Dat is nou al veur de tweede maal , en wie weet of je veur de
darde reis niet al weer bend besteld.
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Sibil.
Diw.

Daar zelje veur lyen.
E Jan Jasperszen ! e Jan Jasperszen e Saartje Jans !
DARDE TOONEEL.

Diwertje , Willonijn , Sibil, Jan jaspersz. , Saartje.

Wat is hier te doen ?
Jan Jasp.
Diw. Wat dunkje, dat is

een hagende veld !
Laat los , Willemijn , laat los , of ik zegje, 't zelder anders dagen ;
Zo speuld onze Willemijn hier den baas ; 't is niet 'anger om te
verdraagen ,
Zulken stouten bek alsze heeft ja begin jy iens weer, hebje 't hart.
Jan Jasp. Hoe komd dit by , Moer ?
Hoe zoud by komen ! ze verwijten malkanderen
Diw.
wit en zwart ,
Als of Sibil de olikste hoer was , en dats er van een getrouwd
man had laten bekruipen.
Sibil. Jou schendbrok als je bind , ik zweer dat et je noch in
je oogen zel druipen.
Saartje. Die sletvink ! of ze wel weet watze zelven is , datze
eerlijke lui zo schend?
Will. floor,Saartje , ik en jy malkandren niet , ik ben een eerlijke
(B1. 8.)
meid , en jy meugd weeten wat jy bend.
Daar is niemand die van my wat to zeggen weet , ik mach mijn
hooft by elk ien vry op steeken.
'k Heb de lui eerlijk en trouw gediend , en daar andere moeten
zwijgen , mach ik spreeken.
AS'aartje. Ja jy bent er ientje , och ik hebber de koorts van op
mijn lijf gekregen , ik ken op men bienen niet staan.
Och moeder, ay laat Sibil doch iens dadelik na Docter Gardenier gaan.
Diw. Hoorje wel Sibil , ga voort heen , by wooed op de Zingel
ontrent de Roonpoorts tooren.
Sibil binnen.

0 dat Doctertje! dat Doctertje! daar zelje haast wat
wonders van hooren ,
En Saartje is ook zoo heel pluis niet alsze wel schijnd daarze staat.
Jan Jasp. Wat mompelje daar ter zijden af, hier is veur jou
gien praat.
Jou paspoort is al geschreeven , daar meugje wel staat op maaken.
Fill. Al was het daadelijk , miester,, zie daar leid men werk ,
die eerlijk en trouw is kan altijd wel aan een huur raaken.
Will.
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Hoor wat een stouten veugel dat et is , en wat isse snarrig
in de bek.
Voort , neemt den emmer en den beuzem op , 'k en wil niet ien
woord meer van je hooren , en vertrek
Zo daadelijk na binnen toe, 't zou men wel verdrieten zo langer
huis te houwen.
Willemijn binnen.

Moor , we hebbender aan die twie ruim ien te
veul , men machze glen van beien vertrouwen.
Altoos wordje van d'een of van d'ander achter je rug beloogen
en bekald.
Ik heb ook al zo veul aan de min gezien , dat ze me pants niet
en gevald ;
Altijd met onze Saartje te leggen fitzelen en te fluitsteren
En dan em zo wat kakbootschappen te loopen , en gedurigh
menkanderen in 't oor te leggen luisteren ,
(B1. 9.)
Ik heb gien goe muts op de min , je zelter ook onder de vijfentwintig niet een vin den die wettelijk is getrouwt ;
Altijd benneze bedroogen 't is dan van een Weuwenaar , of van
een Oostinjes-vaarder die zijn woord niet en houd ;
Zomma al te maal bedroogen , maar ik loof dat de meeste part
het in er hart liegen ,
Datze niet bedrogen benne , maar dats er al willens laten bedriegen ,
Om dan zo veur min uit te gaan , en van 't werken te zijn verlost ;
Want dan wordenze noch zelfs gediend , en winnen een groote
daar. by de schoone kost.
huur
Word er wat lekkers geschaft , de min het er er diel van , en
gemeenlijk krijgenze mee wat van 't beste ,
En zo wetenze deur die geleegentheid er luie gat wel . te deegh
to mesten ;
Want anders en doenze toch niet als zo maar op een stoeltje
te zitten , en dan hebjer zomtijds noch zo een kinder meisje,
of een naistertje by,
En zel het heerschop met de karos na de hofstee ryen , wel zo
moet de min met het kind mee , en zitten aan Juffrouws zy ;
En och armen, komen die sletvinken dan ions eindelijk aan een
soldaat of lakey te trouwen ,
Zoo bennenze deur dat luy en lekker leeven in de grond bedorven , om na haar staat huis te houwen ,
En zo komenze dan eindelijk te vervallen tot niet, als de alder
olikste slet.
Jan Jasp. Ja
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Jo hebt gelijk , Vaar ; maar 't gaat met de Dienstmeisjes
noch al erger en vry bet.
't Is schande zo als er hedendaags oppronken , palleren en kleeden.
1k weet dat er zijn die veertien ja vijftien gulden voor twee paar
akers aan een neusdoek durven besteeden ;
Een zijd jak is nou al te gemien 't moot nou al gesamaard
weezen wie dat men maar ziet ;
En komje op de Heere- of op de Keizers-graft , wel je kend de
Juffrouwen langer onder de Dienstmeiden niet !
Een kaaper is niet genoeg, daar moet noch een floerze over heen,
en gouwe naald in 't hooft, strikken aan d'ooren met
fijne stienen.
Kan dat altemaal van de huur komen ? dat makenze my niet wijs
ze moeten dat al op een ander wijs weten te verdienen ;
(Bi. io.)De wrong moot tout a la mode weezen , losse scheelen aan 't hooft ,
en hier en daar met krulletjes , en dan hebbenze pas
Twie hemden in de weereld , dat is ien aan het lijf, en 't ander gedurig in de was ,
Daarze dan zo eon maand of zes weeken mee loopen ,
Dat'er de tadden onder uit hangen , dieze dan zo wat zamen garlen
met twie of drie knoopen ;
Van buiten. moot et doch juffrouwen , al zou het noch zo gaan
En leggenze dan iens een hemd of , zo is het zo gesteld , dat et
van lappen en stoppen over end kan staan;
't Gaat to overdaadige grof, waar men komd , men hoord er niet als
maar schand van spreeken.
Jan Jasp. Ja Moer,, dat is al maar om t'eerder aan de man to
raaken dats er zo op steeken.
Diw. Wat zouweze , ze benne zo haast niet getrouwd , of ze zijn
de vuilste sletten die men vinden kan.
Maar is dat onze Buurman de Procureur niet , Vaar ?
Jan Jasp. Ja 't Moor , goeden morgen , men Hoer Baardman !
Diw.

VIERDE TOONEEL.

Jan lasperszen, Diwerije, Procureur Baarchnan, Wilhelmus.

Goeden morgen , gebuurtjes ! hoe is 't , noch redelijkjes met je beiden ?
Non zel de Echtscheiding van daag afgedaan werden , dat menze
deur de Steeklok van malkandren zal scheiden ;
Maar Jan Jasperszen , daar is noch let onder u berustende dat ons
nodig is.
Pr. Baardm.
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Wat is dat, mijn Heer ?
Die twee verklaringe , de eerste wegens het gepasseerde tot Slooten , en de tweede van 't kandeelmaal.
Jan Jasp.
Isser ook iet meer datje dienen kan ?
(B1.11.) Pr. Baardni.
Voor dees tijd niet.
Jan Jasp.
Zeer wel, men Heer, ik zelzeje
zo drijvende gaan halen.
Jan Jasp.
Pr. Baardm.

Jan Jaspersz. binnen.

Ja wel , Diwertje , men zeid dat Jan Klaaszen hier
in de Stadt nog al heimelijk gaat om dwalen ,
En dat by hem by een getrouwde Vrouw , die de Man buitens
Landt is, onthoud ;
Daar word dapper op gepast , en ik wilje dat wel zeggen , betrapt hem de Sehout ,
Dat et er zeer slegt en elendig met hem of zel lopen.
Diu). Och men Heer Baardman , men heer Baardman , met dit
Steeklok luien daar mee doet men elk ien weer de mond
open.
Pr. Baardm. Daar moetje voor dees tijd geduld in hebben , hier
mee benje ten einde van alle swarigheid.
Diu). Och men Heer Baardman , ik vrees , ik vrees dat er noel].
al een andere dwarspaal verborgen leid.
Pr. Baardnt.

VIJFDE TOONEEL.

Diwertje , Procureur Baardman , Wilhelmus , Jan Jasperszen.
Jan Jasp. Men
Pr. Baardm.

Heer Baardman daar zijnze.
Dat is seer good , dit zijn de wapenen daar we
ons mee moeten defendeeren.
Wilhelmus , waar zijn de minuten ? kom , we zullenze eens tegen
malkanderen resumeeren.
Wilk. Zie daar, mijn Heer.
Pr. Baardm.
Lees jy nou maar voort.
(31.12.)111aar past wel op , men kan al to met van de zin afraken , door
een kwalijk gesteld wqord.
With. leest: Op huiden den 27 January, comparerende voor mijn
Pieter Baardman , by den Hoven van Holland geadmiteerde Notaris ,
I' Amsterdam residerende , den eersamen Leenderd Jong, (alias) in de
wandeling Dommekragt, oudt ontrend twee-en-dartiq Jaren , en Trijn
Pieters Kleivoet , oudt ontrend ses-en-dartig Jaren , beide echte luiden ,
houdende foppery binnen de Dorpe van Slooten , in het Kromboudt , en de
getuigen hier nu genoemd , verklaren zy comparanten dit navolgende waar-
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achlig to zijn, dat op voorlede Pinkxster Maandach , na de middaeh
naar hun best onthoud , ontrend le vier , of vib e uuren , tot Karen Huisen , op een Chees van Amsterdam zijn aangekomen twee jonge Luiden ,
den een zijnde een Jongman , oudt ontrend de vier c't vijf-en-twintig
Jaren , met een Vrouws Perscon van weinig Jaren meer of to min, naar
men uiterlijk kon oordeelen nook jong getrouwd to zijn , zeer eenvoudig ,
net , en burgerlijk, gekleet , versoekende of zy comparanten niet een
plaatsje voor &car hysonder hadden , waar op hy comparant haar keeft
gebrackt boven op zijn Opkamer , en hebben als loon gecommandeerd
een pintie .Roode Hooglantze WUn , met een glas Doris Engels Bier , en
eon Schootellje Sink Nolen , met wat drove Scholleljes , benefens een
briefje Toebak , met wat Schoone Pypen : en na datze eenige lijd met
errenstige discourzen , en 't zingen van eenige sti glelijke liedekens hadden
deur gebracht , zijn zy legens den avond wederom op de zelve Chees gaan
zitten , voorgevende , om op half weegen aan 't Huis ter Hart een
avondluglje to gaan halen , van waar zy ontrend ten negen uuren wederom
zijn gekeert , en heft als doen den geseide Jongman hen comparanten
bekend gemaakt , als dat zy waaren eckte getrouwde luiden , met een
versoekende of zy dien nacht daar konde logeeren , waar op zy comparanten antwoorden , dat , al hoe wel het haar gewoonten niet en was
yolk le slapen to houden , maar ziende &car aan voor eerlijke en fatzoenlijke luiden , zy egter hun verblijf voor dien nacht daar konde
nemen , waar op hy Jongman belaste een Slaatje gereet to maken , en
?vat versche Hennen Eyeren to kooken , daar by voegende , dat hy en
zijn Vrouwtje lust hadden tot wat groove Struifjes to eeten , datze die
daar by zoude prepareren , 't welk alles is nagekomen ; de Maallijcl
ge-eindigt zij nde , gal geseide Jongman bevel om het Bet klaar to maken ,
en schoone Lakens to spreiden , alzo zy gezint waren om wat vroeg na
de rust to gaan , versoekende met eene dal de Keers mochl blifven
slaan , en dat zy zorg zouden dragen die zelfs uit to doen , waar mede
afscheid nemende , zijn zy comparanten beneden gegaan , dock na wei(B1,13.)nig lifts eenig gerugt horende , en in substantie doze woorden, och Jan
Klaaszen bedenkje dock wel , deink wat een eeuwige schand dat het is ,
och verschoon me dock , wat hebje met mijn voor ? op welke laaste
woorden, al zo zy comparanten bedugt waaren voor swaarder gevolg,
zijn zy na boven gelopen , en de Kamer open doende , vondon hem Jongman voornoenid , staan in zijn onder kleeren , en zy , kwanzuis zijn
Vrouw , zillende in eon Stool , half ontkleet , en tenemaal ongedaan ,
schreiende wel billerlijk , waar over liy ontsteld zijnde, versogt , dat
zy comparanten niet ongerust behoefden le zijn , dat zijn Vrouwlje
legenwoordi:q een moeielijke bui had, en dat zy maar in stilligheid
wederom zouden vertrekken , en dat alles wel to doen zoude staanwaar
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op zy comparanten liaar afscheid nemende , zijn beneden gegaan , en
noch een weinig toeluisterende , hoorden wel zo eenig gemommel , en zeal
stommeling, maar van weinig belang , en hebben /war als doen merle
te rust begeven. Verklaren zy comparanten vorders , dal 's anderen
daags morgens , den geseide Jongman eerst te voorschijn komende , klagende dat zijn Vrouzatje geheel onpasselijk was , en lien nacht weinig
of niet had gerust , versogt derhalven dat zy comparanten een pintje
Spaansche Wijn of Sed , met wat geharst Witte-Brood zouden boven
brengen , 't Been zy comparanten verklaarden niet in Iluis te hebben ,
commandeerde hy weer genoemde jongman,, als Coen eenkommelje Brandewijn met Snider, en wat Note Muscaal , en na dat zy zamen een
Graasde Bootertje , met wat varsche Radijs lot een ontbijt hadden genuttigt , en hen comparanteit eerlijk hadden voldaan , zijn zy voor de
2'niddach ontrend ten elf unren met de selve Nees wederom na de
Stadt gereden. Al I wade zy comparanten verklaren also gepasseerd
le zijn , en des nood zijnde alien tijden zeke nailer , met eeden
to bekragligen. Aldus gedaan, in presentie van Wilhelmus Wagenaar,
en Rombout Karhenkst , mijne Klerken , als getuigen hier toe versogt , in Bennis van mijn , Pieter Baardman Notaris

Quod Atestor.
Dat is bondig en goed , Wilhelmus , nou moetje
me de minut van de tweede verklaring geven.
Diw. Mijn Beer Baardman ! och wat moeten wy in ooze ouwe
dagen noch al beleven!
Benne wy zulke dingen gewent ? verstaan wy ons op al die
Stadthuiswoorden , en op al dat gesnor ?
Weten wy van resumeeren , van attestanten , van comparanten
of van quod atestor ?
(131.14.)En van duisend andere meer die onmooglijk zijn te verhalen ?
Jan Jasp. Ze flanssen er zulken hoopen onduits in , dat ik
schier geloof dats er selfs in verdwalen.
Pr. Baardm. _Maar in stip van rechten , Jan Jasperszen , werd
et vereyscht , en 't geeft beter zin en, kragt , en daarom word
et gedaan.
Jan Jasp. Ik houw veul van een stijl die klaar en duidelijk
is , die de gemiene man kan verstaan.
En ik geloof dat 'er wel Notarissen benne die zelfs niet en
weten wat de mieste part beduien.
Diw. Ja wy raken 'er vast in , wat zel men dit weer eon
alteratie geven , als men daar de Steeklok zel luien.
Elk ien weeter van to spreken , zelfs van 't eene end tot het
ander van de Stadt :
Pr. Baardm.
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't Is niet al van Jan Klaaszen dat men spreekt , den een hot
dit te zeggen , en den ander dat ,
Nou het schijnd dat et onze beurd non is , en veur dees tijd
moet wezen.
Pr. Baardm. Kom Wilhelmus, om tijd te winnen , begin iens
weer helder op te lezen.
Wilk. Op huiden den 30 January , comparerende voor mijn Pieter
Baardman , by den Hoven van Holland geadmiteercle Notaris , Amsterdam residerend e , de eerbare Teuntje Gerrits , Huisvrouw van
Stoffel Thijzen , Bolter Factoor , oud ontrend de drie-en-veertiy Jaren ,
en Elsje Lubberts, Huisvrouw van Tjerk Hendrikxe , Koopman
Oilier ter Stede, oud onfrend veertiy Jaren , Marretje Jacobs , Weduwe van Salr. Koert Nanninkx , in zijn leven Sluis-wagter van de
Ouwe Haarlemmer Sluis oud ses-en-dartiy Jaren , Grietje Pieters ,
Weduwe van Salr. Cornelis Gerritzen , in zijn leven opzigter van
Stadis Modderschouwen , en Vulnis Schuiten, oud een-en-veerlig Jaren ,
en de !jetzt?* gen bier na genoemd , verklaren zy conzparanten gezamentlijk , dit navolgende waaragtig le zijn. Hoe dal zy op den 22 January
1684 geweest zijn ten 'Heise van Jan Jasperszen , en Diwertje Gerbrants , echte luiden, woonende alhier, Kallegat,in de ses stiene Kruiken , op het Kandeelnzaal van Saartje Jans , Dodder van de voornoemde
(B1.15.)Jan Jasperszen , en Diwertje Gerbrants , en wetlige getrovwde Huisvrouw van Jan Klaaszen , tegenwoordig fugetief , dat hen comparanten
aldaar is voorgekomen dat twee .drbeiders , in een Bakermat , in
't midden van '1 Geselschap , hebbeic gebrachl zekere jonge Dochter,,
genaamd Hillegond Roelants , zijnde ontrend twee dagen oud kraams ,
met haar fang gebooren Kind , en verklaren zy comparanten , nit de
mond van de voornoemde Hillegond Roelants verstaazt to hebben in
'1 bijwezen van Jan Klaaszen zelfs , hoe dat by Jan Klaaszen , op den
treeeden Pinkxlerdach voorleden , op een Chees met haar na Slooten is
gereden , en- aldaar in de Herbery lief Kromhoud genaamd zamen
zijn gegaan , en als doen aan haar zijn ongeoorloofcle en onbelamelijke
genegentheden heeft geopenbaard , en vorder /mar , zo door dreygementen, beloften , en andere listige vonden heeft gedisponeert , dat zy,
ander voorgeven van le zijn egte getrouwde luiden , in de voornoemde
Herreberg dien volgende nacht als Man en Vrouw,, le zamen hebben
geslapen , van welke stand al Hillegond Roelants , zich zodanig
heeft bevoeld , dat zy na verloop van den tijd, is komen le leggen
van een jonge Zoon , verklarende voorders by ch . ere eeden , en ware
woorden , nail , zo coor als na , met iemand in de Wereld , eenige
cliergelijke gemeenschap gehad le hebben , en verklaarde alleen Jan
Klaaszen, de oorzaak en Vader daar van le zijn; en verklaren zy
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comparanten voorders dal zy weinig dagen daar na , ten Hulse van
Hillegond Roelants voorschreven , zijn ontboden , leg:qende doenmaals
op hear verscheien , hen comparanten , alle het gepasseerde wederom
heeft vernievzol , en gepersisteert by Naar voorgaande verklaring op
het Kandeelmaal gedaan , en dal zy daar op gerust Wilde sterven ,
gelijk zy dien zelven dach oock is koomen le overlij den. JJit alles
terklaren zy comparanten aldus gepasseert en waaraglig te zijn , .en
zijnde de twee eersten telkens bereid met ware woorden , in plaats
van eeden , 't zelve nader te bevesti gen, , en de laasten met solemneele
cede, des nood zijnde , allot tijden te bekragti gen. Aldus gepasseert
ter presentie van Wilhelmus Wagenaar , en Rombout Karhenkst
mijne Klerken als getui gen bier toe verzogt. in Amsterdam , in ke2znis
van mijn , Pieter Baardman , Not aris Publik.

Daar mee benne we nou klaar , nu hebben we
't alles in een bekwame orden ,
En daar mee raakt de band los , die anders deur geen middel
kon gebroken worden
Nou dadelijk or zo mee na 't Stadthuis, loop jy veur uit, Wilhelmus, en wagt men op den Dam.
(B1.16.) Di w. Maar men Heer Baardman , zou men Dochter nou wel
weer meugen trouwen of et er to veuren kwam ?
Jan Jasp. Praatje van weer te trouwen , Moer ? wet ik weet
niet waarje je hooft mee meugd leggen breken.
Pr. Baardm. 'k Zou vertrouwen van ja , want by heeft d'Echtschendery begaan, doch de acte van scheiding zel der klaarder
van spreken.
Altoos na mijn advijs zo zou zy 't mogen doen , volgens de
wetten van 't Land.
Nou Vrienden , we zellend dan vorder bezorgen , en stellen je
tegen den avond de acte van scheiding ter hand.
.Pr. Baardm.

Proc. Baardman binnen.
Diu). Moetje
Jan Jasp.

noch uit wezen , Vaar ?
Wel , Moer , ik had veurgenomen
Om noch iens na de brug to gaan.
Div.
Maar zacht , daar zien ik Feike Fetjes met zijn Swager aan komen.
Jan Jasp. Feike Fetjes en zijn Swager ! wel die had ik to
spreken, dat komd zo wel als het kan.
Goeden dach je beide , wat brengen de Vricnden ons goets ?
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SESDE TOONEEL.

Jan Jaspers: en , Diwertje , Feike Feljes , Anne Piers.

We brengen altoos wat nieuws , maar of
het wat goeds is daar twijffele we an.
Jan Jasp. Hoe dat, Feike Fetjes ? isser kwa tiding nit de Oostersche Yloot ? of zijnder eenige Schepen deur de laatste
storm gebleven ?
F. Fe/jes. Daar hebben we niet van gehoord, maar die acignaatjes
(B1.17.)
dieje ons op de Beschuitbakkers in de Wormer hebt gegeven ,
Dat is een van elf hondert gulden op Harmen Albertzen , en een
van zeeven hondert en acht op Frans vander Lijn ,
En de darde van men Swaager, , van acht honderd, op Elbert
Brouwer, die hebbenze altemaal gerefuseert , en zeggen
datze u niet schuldig zijn.
fan fasp. Hoe ! gerefuzeert en niet schuldig zijn !
Zo zijn wy berigt , wat vorder van
A. Piers.
de zaak is dat moot zijn zelfs ontwinden
Ze zijn ook alle dry in de Stadt om je zelfs te spreeken , want
we meendeze hier te vinden ;
Zie daar is de acignaatje wederom.
En daer zijn de mine met.
P. Feljes.
Maar, vrienden hebbenze dan betaald ,
Jan
aan Wien `?
En daar is niemand die ik anders order heb gegeeven , en ik
hebber zelfs niet een penning van gezien ,
En benneze dan niet schuldig ?
Dat is buiten ons Jan Jasperszen , je zeld van
A. Piers.
daag noodzaaklijk moeten order stellen ,
Want na de middagh moetenwe in de Draak weezen om de reekening op te maken , en dan zoude wet uit
F. Feljes. En onze comparitje was van deesen dach ook al vast
gesteld.
En al het wagten is alleen maar nae deeze achtien honderd gulden aen geld ,
Daarom , Jan Jasperszen zelje zorg dienen te draagen.
Wel maar vrienden , hoe verstaan ik dat ?
Jan Jasp.
ik kan dat zo niet uit leggen.
A. Piers. Ja wel Jan Jasperszen , ik houwze egter veur fijnne en
eerlijke luiden , die niet anders als de waarheid zelle zeggen.
Maar zie daar koomenze alle drie zelven aan , nu zelje uit haar
zelfs best kennen verstaan hoe de zaak leid.
F. reljes.
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(B1. 18.)

SEVENDE TOONEEL.

Jan Jaspersz. , .Diwertfe , Feike Feljes , Anne Piers, Harmon
Albertz , Frans van der Lijn , Elbert Brouwer.

Goeden morgen vrienden al te zaamen!
Harmon Albertzen , ik heb daar Jan Jasperszen mijn wedervaren van u e bekend gemaakt en gezeid.
Harm. Alb. De vriend Feike Fetjes heeft men daar een acignaatje van elf honderd gulden vertoond , by uw eigen hand
geschreeven ,
Dien ik al over ses weeken betaald heb.
Jan Jasp.
Betaald heb ?
Harm. Alb.
Ja mijn vriend , betaald heb.
Jan Jasp.
Aan wie ? of wie heeft daar
order toe gegeven ?
Harm. Alb. Aan wie ? aan jou Swaager Jan Klaaszen , ik hoop
immers niet datje je voorgaande orders herhaalt ?
Frans v. d Lijn. En op die zelve tijd heb ik Jan Klaaszen ook
die zeven honderd gulden betaald.
Rib. Br. En dat ik hem die agt hondert gulden heb geteld , zel
ook ontrend die solve tijd wezen.
Harm. Alb.
Feljes.

Harm, Alb. Ziel om je order voor dese gelleven , le toonen , zel ik je
eigen Brief in presenlie van dese I7rienden, Bens veur lezen. lVaarde
Friend, Harmon Albertzen , al zo mijn Swager, Jan Klaaszen, tot
Avenhorn is onlboden , ter oorzaak aldaar eein:qe kwestie onder de Broeders is ontstaan , om de selve te bevreedigen , en te helpen neder legyen ,
heb ik hem by ocasy order gegeven dal hy in '1 wederkeeren U.E. zal
aanspreken , en met eene die ses honderd en lien guldens van UE. le
(B1. 19.)onifangen , UE. gelieft hem ?fit kraal van desen , volkomen yeloof le
geren , gelijk voor desen , en nod, namaals zou keunen gebeuren. UE.
D.
Vriend

Amsterdam, den 23 SepJAN JASPERSZEN,
temb. 1683.
Makelaar.
Ziet, dit luid immers duideljjk en klaar,, hoe kan men hier noch
tegen disputeeren.
Trans v. cl. Lijn. 1k zou het ook zo verstaan , en hebje 't doen voor
goed gekeurd, zo behoord et veur al nou ook to valideren.
Fib. Br. Van dat verstand ben ik ook , want hoor, Jan Jasperszen , hoe meenigmaals hebje wel geseid ,
Of je aan mijn , of aan mijn Swager betaald , dat is evenveel
daar in en is geen onderscheid.
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Want op die wijs zou je noch wel duisenden (die we voor dese
al betaald hebben) konnen ' vorderen.
Jan Jasp. Daar draag ik gien kennis af, dat weet ik, dat geen
betaling valideerd zonder schriftelijke orderen.
Harm. Alb. Hier toon ik je jou eigen hand, is dat niet genoeg ?
Die ontken ik niet.
Jan Jasp.
Daar geef ik expresse last , maar die is in dese laaste ligting
van het gelt niet geschiet.
Harm. Alb. Schrijfje niet duidelijk , gelijk als voor desen , en
hier namaals zou kennen gebeuren , en wouje dat nou zo
trekken ?
Jan Jasp. Dat is te zeggen met zodanige schriftelijk bevel , of
dat het anders voor gien betaling zou verstrekken.
Lijn. Hebben we niet duisenden aan hem betaalt,
Frans v.
alleen simpelijk op je woord , dat je iens veur al hebt gegeven ?
Bib. Br. Zellen we dan twie maal betalen, Jan Jasperszen ? zacht
mijn vriend , men moet wat gemoedelijk 'even ,
Ik heb de kwitantjen van zijn eigen hand , gelijken ik hier
noch verscheide toonen kan.
(M. 20.) Jan Jasp. Dat je aan Jan Klaaszen betaalt hebt, wil ik niet disputeeren , maar hier in ist verschil , niet aen de regte man.
Harm. Alb. Aan die zelfde , aan wien wy op u mondeling bevel
duizenden hebben betaalt als by kwitantjen zal blijken.
Diw. Zouwen wy veur hem betaalen , zulken vagebond , die alte
hoerhuizen uit en in loopt , en elk ien weet nit te strijken ;
Al die hem geld hebben gegeeven meugen op hem zien , en spreeken hem aan ;
Benne wy niet genoeg aangehaald , dat we de moer met het kind
moeten houwen ? dan willewe liever af wachten hoe dat het
den Rechter zel verstaan.
Frans v. d. Lijn. Maar hoor Diwertje , men behoorde veur al
zijn gemoed en conscientie te betrachten.
Diw. Conscientie ja daar hebje heedendaags wat aan , ik geloof
dat er waaren die een party conscienties te markt brachten ,
Dat men niemand zou vinden die er een stuiver veur zou duryen bien ;
De conscientie tijd is al lang uit, men moet nou maar na den
uitterlijken schijn zien.
Harm. Alb. 't Is waar,, we leeven in een bedurve eeuw,, 't scheeld
de mensch langer niet hoe datzet wenden of keeren.
F. Feljes. Maar vrienden , al dit peen en weer praaten en
argueeren ,
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Daar mee en vorderen wy niet , gelieft maar een uitslach te beramen hoe datjet verstaat.
D. Annes. Dat wensten ik ook wel , ik diende noch wel voor
de beurstijd aan de brug te wezen , en ik loof dat et al
na de middag gaat.
Harin.
Voor mijn ik ken maar eens betaalen , derhalven
verstaan ik niet meer schuldig te weezen.
Eli. Br. En zo verstaan ik het ook , ik heb betaald op gelijke
order als voor deezen.
(B1. 21.) Frans v. d. Lijn. Zo heb ik ook gedaan , daarom verstaan ik
daar- voor niet meer aanspraaklijk te zijn.
Jan Jasp. Zo zellewe dan een andere weg moeten in slaan.
Daar hebje je believen in te doen , je
Frans v. d. Lijn.
kend mijn altijd vinden , mijn naam is Frans van der Lijn.
Harm. AM. En schoon ik van geen rechten en houw, zo zel
ik je echter volgen , zonder in gebreeken te blijven.
Eli. Br. Dat zelve zel ik ook doen , we wille niet twijfelen of
de waarheid zel booven drijven ,
Het gaat de vrienden al t'zaamen wel.
En ik wensje welvaart , vreede en eenigheid.
Harm. AM.
Alle drie binnen.

't Is waar,, Jan Jasperszen, wy zien hier wel datje
elendig in een wrak bend geleid.
Maar wat is hier teegens te doen ? wy dienen evenwel onverrechter zaaken van hier niet te scheien.
Jan Jasp. Ik stae of ik verstomd ben.
Och wat zel ons noch al over komen , ik zel men
Diu).
zelven noch tot water schreien !
Hoe kennewe dit deur staan ?
F. Fetjes.
Nou Moer , je moet noch al verduldig wezen
't komt noch zo niet op an.
Jan Jasp. Mogtet hier noch by blijven , maar daar staan noch
duizenden uit in de Rijp , en te Sardam het die gelicht, zo
ben ik een bedurven man.
A. Piers. Dat wille niet verhoopen , kom latenwe zamen na de
Beurs gaan , en spreeken de vrienden zelfs , en horen wat
die zeggen ,
En zien of men de comparitie noch een dag of twie kon verleggen.
(B1. 22.) F. Fetjes. Dat is onmooglijk , Swager , daar zel noodzaaklijk
moeten geld weezen , want daar hangd et altemaal aan.
Jan Jasp. Moer , geef mijn men mantel lens met mijn hoed ,
ik zel met Feike Fetjes en zijn Swager na de Beurs gaan.
A. Piers.
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.Diu). Hou daar Vaar , ik mach ook na binnen gaan , och wat
ben ik er van gealtereerd , ik ken schier niet een voet voort
treden ,
Zo leid et mijn daar achter in de rug en zo rijt et mijn deur al
mijn leeden.
ACHTSTE TOONEEL.

Dodo. Gard enier , Sibil.

Maar watje zegt , Sibil ! begind et hem t'openbaaren
dat men 't merken kan ?
Sibil. Merken kan ! ja zo , dat de Moeder zelfs heefter al een
wonderlijk gevoelen van.
Saartje, Saartje, zeidze , ik weet niet wat ik er van zeggen zel ,
je bend hiel anders gesteld dunkme als voor deezen.
Datje noch in je voorgaande staat waard, ik zou vast gelooven
datje met den eersten moest weezen ;
Zitze op een stoel , dadelijk moetze weer op , looptze achter of
veur , 't is ook geen deeg , nergens heeftze duur.
En zo haast en heeftze niet wat gegeeten of 't moet er weer
nit , en gedurig doedze niet als braaken , ja dikwils
twee drie maal in een uur.
Zo dat ik zomtijts in duizend vreezen ben en schroomen ,
Of et er iens klakkeloos mogt verrassen en op den hals koomen.
Docter. Daar het et noch in lang gien nood van , Sibil.
Ja wel ik weet niet, ik bender al wat anxtig your.
Sibil.
Docter. Maar zacht Sibil , daar ginder zien ik Saartje aan de deur.
't Waar wel nodig eer ik noch tot jouwend kwam , datwe mal(B1. 23.)
kanderen eerst iens spraaken.
Sibil. Gae jy wat ter zye , ik zelze wenken.
Docter.

NEGENDE TO ONEEL.

Docter, Sibil, Saartje Jens.

Hoe stelje 't al , Saartje ? nou zugt zoo niet.
Ja hoe zou ik het maaken ,
1k ben over al mijn zelfs in de weeg.
Je 'moet couragie nemen , 't zel alles wel gaan.
Docter.
Saartje. Ja couragie nemen , daar leid tot onzend zulken slordigen huis als er noch oit heeft gedaan ,
Docter.
Saartje.
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Jan Klaaszen het daar van de Wormers ettelijke duizenden geligt ,
en wezen op haalen ,
En nou spreken de Schippers mijn Vader aan, .nou zel by 't ligtelijk al te maal weer moeten betalen.
Deink wat een schaa dat et veur ons is , en wat en spijt.
't Gaat men Moeder seller aan de zinne , waarze zit , daar zitze
gedurig en zugt en krijt.
En wistze dan noch hoe dat ik gesteld ben , och moeten mijn
Ouders dit ook noch van mijn beleven !
Docter. Hoor Saartje , nou hebje dubbeld en dubbelde reedenen
om je tot gerustigheid te begeeven ,
En 't geen datjy voorneemd beurt heedendaags wel meer , waar
meugje doch veur zijn bevreest ?
En d'echtscheiding die'er nu is geschied , steld je weer in die
staat daar je van te vooren in bent geweest ,
Gelieel los en vry.
Saari je.
Zo wort er gezeid , en van d'een en d'ander
wel gesprooken ,
Maar wat zeekerheid is daar noch van ?
Dat moet volgen, want by hem is d'echt(M. 24.) Docter.
schendery begaan , en de trouw gebrooken ,
Zo datje je maar in alles gerust hebt te stellen , en volgen maar
mijn raad ,
floor, we zullen te nacht ons verblijf hebben boven de Bakker ,
ten einde van de Leidze straat ,
Om morgen met et openen van de Poort op een Chees na Loenen ,
en dan zo voort na Vreeland te rijden.
Saartje. Och hoe zel ik zo van men kind kenne scheien !
Sibil.
Daar zel wel voor gezorgt worden, , stel jy
alle zwarigheid maar ter zijden.
floor Saartje , je Jak en bratte Samaar, met wat klein good
heb ik in het sluitbennetje moitjes gepakt by mekaar,,
Het staat neffens de bedstee , by de tafel, als jy dan maar gereed
bent , zo staat dat klaar.
Docter. Saartje , ga jy non maar na binne , over een half
uurtje zel ik je komen visiteren ,
En veinstje geheel onpasselijk te zijn , ik zal om de sleur te
volgen zo 't een of 't ander ordonneeren ,
En tavond zullenwe voort nit werken , 'tgeender by ons is
overleid.
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TWEEDE BEDRYF.
EERSTE TOONEEL.

Diiverife, Saartje, Aaltje van Kampen, Sibil.

Och mijn lieve Aaltje van Kampen, je Doehter het et
vast zo of geleid !
Nou wy zijn noch in de logen , en zy is in de waarheid
Wy moeten tog die weg al mee passeeren , den een wat vroeger
en den andere wat spader.
A. v. Kampen. Och Diwertje Gerbrants ! wat is mijn al over
e komen! had mijn Vader
(B1.25.)Dit work van onze Hillegond beleeft , ja wel zie daar ik vertrouw
Dat hy van puur hartzeer gesturven zou hebben , en van rouw ;
Zulken vyand was hy van d'ontugtigheid, en zo beminde by
een kuisch en deugdzaam Leven.
Din. Ja jou Vader , Aaltje van Kampen , dat was een Man! wat
was hy goet arms ! en wat het by wel overvloedig gegeven !
En wat zijnder noch wel die zijn dood betreuren over de deugd
dien hy aan veelen heeft gedaan !
Daar de flood vereyschte gaf
rijklijk , hy zach geloof noch
religie aan ,
Hy wist wie de noodruftigste waaren , en hy hadze al to maal
op schrift by namen.
En wat het hy wel aan die Oldenburgsche en Embdersche Brooders
goed gedaan , die deur de krijg verdreven, over kwamen !
En aan die Engelsehe vlugtelingen , wat het hy der veur ge'open , en elk tot mildadigheid aan gezogt!
En selfs gaf hy zo rijkelijk , ja by na meer als zijn eigen staat
vermogt
Ja de naam van Goverd van Kampen , zellen er veul noch
onsterflijk in waarden houwen.
Och Aaltje van Kampen , Aaltje van Kampen , wat hebben onse
Kinderen ons al rampen. gebrouwen !
Wat zijn we in 't beginzel van Jan Klaaszen bedrogen! en wat
isser al om to doen e weest in de Stadt !
En zedert dat hy nou weg is geweest , het onse Saartje niet
een gesond uur gehad ,
En non komd or noch zo veul op, dat wer veur versteld staan ,
en onmooglijk kunnen weeren.
Daar het hy eon hoope geld van mijn Mans Kooplui geligt ,
dat we ligt altemaal weer zullen moeten nit keeren.
23
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Och Aaltje van Kampen , Aaltje van Kampen , het gaad me schier
aan de zinnen, ik weet schier niet of ik veur- of achterwaarts ga.
A. v. Kampen. Ja mijn lieve moor , ik geloof dat et je wel te
deeg drukt , mijn moeid jou verlies en scha.
Maar dat zijn geld zaken die noch over te komen zijn , deink e
reis hoe 't mijn treft dat ik die veur dozen
(31.26.)Al mijn hoop en troost plag te zijn , en tot een scut in mijn
ouderdom zou wezen ,
Heb moeten zien vervallen , tot zo vuyle en schandelijke oneerbaarheid ,
Deur dien bedrieger Jan Klaaszen , zo goddeloos en eereloos
verleid.
Och ! och ! als ik er om deink ! maar Saartje , verveelt et je ook
dat we hier zo praten?
Saarlje. In 't minste niet, Aaltje van Kampen , je hoeft et om
mijnent wil niet te laten.
A. v. Kampen. Hoe ist al , moer ? 't wil met jou ook niet
deugen.
Wat tout met mijn deugen , ik blijf
Saarlje.
noch al even swak.,
Diw. Wat plegen wy gerust en stil te leven! maar wat is 't non ?
niet antlers als kwelling en ongemak.
A. v. Kampen. Hoe vaart het Kleintje zelt er blijven ?
Dat word 'een Jongen dik enne vet, en zo
Diw.
radt , of hy schier weg zou lopen.
Sibil , krijg Klaas Jansen lens uit de wieg.
Maar keieren, wat Kind is dat ! wel
A. v. Kampen.
Grootje, je meugd wel haast uit om een Brook en een Warnmes te kopen.
Min lieve warm, ik wens datje meugd. opgroeien in alle eer en
deugd
En datje je Groot-vader en Groot-moeder noch lange jaren behouwen meugd
Immers weten de Kindertjes van glen swarigheid , ziet hem fens
atten , hoe garen zou hy wat hebben , en hoe vreid hy
met zijn oogen.
Diw. Korn Min , legt hem fens aan.
Wel Grootje, maar by het daar zo daadlijk eer ik hem
Sibil.
(B1. 27.)
in de wieg lei noch lustig gezogen.
A. v. Kampen. Och het doed er zulken deugd , Min , 't is merg
in er gebientjes, en het beste voedzel van er leven.
Maar Diwertje , wat ziekten het Saartje ?
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Och Aaltje van Kampen, dat weet ik niet, en zy
kend zelfs ook gien naam geven
Of het van die ouwe kwelling is , ze het gien trek tot eeten , en ze
ken niet verdragen , 't is of't al to maal weerom stuit ,
En gedurig doed ze niet als braken , en nuttigtze al een weinigje ,
het moeter daadlijk weer nit
En daar by is er lichaam zo op geblazen , en hier isse zo rond
en gezet , dais er langer niet wel kan rijgen ,
En wat raad dat we doen , we kenne gien verligtenis altoos
krijgen
Poch na mijn gevoel , geloof ik dat et een ouwe vergaring is ,
die em daar zo by malkandren heeft gesteld ,
En ook vertrouw ik deur die dikte , dat er waterzugtigheid onder
loopt , die er kweld.
We verwagte de Docter vast, hy behoorden hier al lang to
wezen.
A. v. Kampen. Wat Docter gebruikje , Diwertje ?
Diw.
Docter Gardenier onze Saartje houd er zo veul van ,
en ze zeggen ook dat hy van veelen word geprezen.
A. v. Kampen. Doctor Gardenier ? maar hoe komje daar dock
aan ? mbn Hove moor daar word al wonderlijk van gepraat ;
Niet dat ik er iet van weet , als maar van hoore zeggen , 't ken
ook wel weezen dat hy zijn dingen wel verstaat.
Sibil daar word gebeld , daar zel hy wezen , loop al je
best en doed fens open.
A. v. Kampen. Neen het zel men Man wezen , 't was gezeid
dat hy men hier zou vinden.
Diw.
Nou , waar wilje al rie lopen ?
Je Man praat ook noch wel wat.
Diw.

TWEEDE TOONEEL.

(BI. 28.)

Diwerfje , Aallle van Kampen, Saartje , Sibil , Roeland Freeriks.

Goeden morgen, Diwertje , hoe ist met de zieken
al ? zitje hier zo wat by me kaar?
Is de Patroon thuis ?
Diw.
Ja Roeland Freeriks , hy zit op zijn Kantoor. E Jan
Jasperszen, e Jan Jasperszen , belief je reis uit
to kijken , Vaar !
Reel. Fr.
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DARDE TOONEEL.

_Diwerlje,ltje van Kampen, Sibil, Saartje, Roeland
Freeriks, Jan Jasp.

1k kom by je , Roeland Freerikse wel mijn vriend , wat
hebje ons goets van de gemeene zaken ?
Roel. Fr. Wat zel ik zeggen, daar zijn veel zwaarhoofdige ,
die , na 't schijnd , malkanderen zo wat gaande maken ;
Daarom. Jan Jasperszen , aangaande de staat van 't Land , daar
bekommer ik men gants niet mee ;
Zommige willen Oorlog , en veur mijn ik wens na een bestendige
Vreed.e,, daar in bestaat ons welvaren , zo to Land als ter Zee.
Maar dit nieuws wil ik je zeggen, dat ik daar eenige gesproken
heb , die tusschen sevenen en achten
Gezien hebben , dat twee Dienders van den Opper-Schout Jan
Klaaszen tusschen er beien in gijseling brachten ,
En duizenden van Menschen die er achter aan liepen, en riepen, wel,
wel dat is goed , dat is good , altoos 't is zeker dats hem hebben genapt ;
Hy is daar by 't Ouwe France Padt in de morgen stond by een
getrouwde Yrouw op 't bed betrapt ,
(Bt. 29.)Die er Man na Koninkxbergen is , om daar wat order op zijn
zaken to stellen.
Jan Jasp. 0 Vagebond , O schelm , 6 bedrieger , stond et in mijn
macht , hoe zou ik je havenen , al zou je 't van je levee niet
na vertellen.
Roel. Fr. Wat had je daar al aan , Jan Jasperszen ?
Jan Jasp.
Wat ik or aan had ? dat ik dan loon na work
zou zien betaaldt.
1k met ondertussehen over de drie duisend guide betalen , die dien
stukke diefs buiten mijn order van de luiden heeft opgehaalt.
Roel. Fr. De Echtscheiding zalje nu voorts voor alle ongemak
en schaade bevrijde.
Jan Jasp. Of ligt tot vermeerdering van noch meerder swarigheld , verdriet en lijde.
_Rod. Fr. Hy zet ons ook niet weinig grijse haeren , wy zijn
ook wel to deeg gevoelig van onze kwelling en smart.
Diu). De lui meugen wel na kinderen wenschen , Jong zijnde
treedenze op de kleeren maar alsze oudt worden, op het hart.
Jan Jasp. Ja moor, daar hebben wy nou eon proef van, nou wykennen
ons noel]. redden , we hoevend danrom niet to verloopen.
Jan Jasp.
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'T is waar,, ik zel zo wat obligaatjen , of wat vastigheid moeten
verkoopen ,
Maar dat moet, zijn boloop non hebben.
Sibil , daar word gebeld , 't zel den Doctor weezen
och onze Saartje die verlangt en ik weet niet hoe.
Sibil. Ja Grootje , 't is den Docter.
Yraagd of 't hem belieft binne to komen , en doet
de deur weer toe.
(B1. 30.)

YlERDE TOONEEL.

Diwertie, Saar/je, Jan laspersz., Aaltie ram Kampen, Sibil,
Roeland Freeriks Doctor.

Wel zijn de vrienden bier dus by eon ? ik wensje goeden dagh al to zamen.
Roe!. Fr. Ja Doctor, men Vrouwtje kwam Diwertje met or Dochter ions bezoeken, en by die occasy ist datwe bier kwamen.
Doe/er. Zo , dat is niet kwaad dat men de vriendschap wederzijds wat onderhoud.
Roe/. Tr. Hoe ist , men heer Gardenier,, heb ik wel gehoord ,
benje al getroud ?
Dueler. Neen Roeland Freerikse , ik mien men ook zo Licht in
die swarigheid niet te steeken ,
Men ziet zo wonderlijke exempelen van trouwen , en men hoorter
zo onderscheidelijk van spreeken ,
Dat et mijn to rug doet zien , en dat beneemt my en andere de lust.
Nou, willewe de Patient ions bezien , hoe ist Saartje, hebje te
nacht al wat gerust ?
Saar/je. Zonderling niet , als in den ochtenstond heb ik zo wat
leggen dommelen en slaapen ,
En zederd heb ik zulken rekking deur mijn leeden gehad , dat
ik niet gedaan heb als leggen geeuwen en gaapen,
Zo dat ik geloof dat er wat koorts onder loopt , ik kon het niet
langer op houden , ik docht ik mach wat leggen gam
Doctor. Reikt me je hand ions, Saartje; wel Moer, , je hebt wel to
deegen een harde koorts, de pots is heel gealtereerd en ongedaan.
Je hebt ook een groote brand by je.
Och ik heb zulken pijn in men hooft.
Saartje.
Dat zijn al dampen die uit de maagh
(B1. 31.) Docter.
omhoogh stijgen.
Benje ook dorstig , Saartje ?
Doctor.
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Och ja , ik zou gedurig wel drinken , kon ik maar
drank na men mond krijgen.
Dotter. Steekt je tong e reis uit, Saartje, de tong is hiel droog en
beslaagen, en daar by isser een groote overtolligheid
van bloed.
Saartje. Och praat men van glen laaten.
Doeter.
Ja men lieve kind , de nood vereischtet
zomtijds dat et weezen moet.
Ay geef men de keers eens, Diwertje.
Jan Jasp.
Daar loof ik niet dat et er schort , Docter.
Dotter.
Daar gaan teegenwoordig veel vierige kOortsen om, dat de luiden uitslaan als waarend kleine vloobeeten ,
Daar zien ik na , zodat men niet licht aan laaten noch purgeeren
komd, maar men doet de Patienten nou al sweeten ,
En dat is wel minst gevaarlijk,
Din).
Maar Docter, er lichaam is zo opgeblaazen , en hier
in er zyen wordze zo dik en rond ,
En ze klaagd gedurig dat er hier omtrent een pakje leid.
Dotter.
Ja Diwertje , daar schortet er , wasse
dat pakje kwijt zo wasse gezond ;
Nou alles zel wel ten besten koomen , ik zelder veur eerst een
klein drankje ordonneeren ,
Daarze otn het uur een leepeltje van zel nuttigen , om de brand zo
wat van 't hert te zetten , en 't zel ook met een, een weinigje
purgeeren ,
Met een koeldrankje , daarze gedurig van mach drinken , hoe
meer dats er van drinkt , hoe beeter dat et zel zijn,
( 131.32 )'t Tel ook heel lieflijk weezen , niet mal zoet, maar zo een geurtje
hebben van rijnsche wijn,
En dan zelder een Conserfje by weezen datze tavond zel innemen , om te zweeten , maar bezorgt doch veur alle zaaken ,
Datze wel gedekt word , om eens lustig aan 't sweeten te raaken ;
Ik twijffel niet of je zeld morgen ochtend een groote verandering
zien , zo ik mijn laat veur staan.
Non , het gaat de Vrienden wel , en zo er eenige toevallen mochten koomen , gelieft me t'ontbieden.
Jan Jasp.
Sibil, laat de Docter iens uit.
Diw.
Zeer wel Docter , we laatend daar op staan.
Sibil. Dat gaat noch wel , Docter.
Docter.
Hou jy je maar stil , ik zelje dan alst gezeid is
verwachten , en gedurig in huis blijven.
Saartje.
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Roel. Pr. 0 dat Doctertje, dat Doctertje, zo men zijn gansche

leeven zou beschrijven ,
Ik geloof niet dat er een comedic op de Schouburg vertoond
word die zo veel verandering bevat ,
Als hy wel heeft uitgeregt , ja hy is ook als de bonte hond bekend deur de hiele stadt.
In 't begin ltd by groote reputaatie ; hy is ook van een goed
geslacht , en heeft noch treflijke vrinden;
Hy elide wel dartig duizend guldens van zijn oom , maar ik loof
niet dat mer nou zo veel honderden van zou konnen vinden ;
Al te maal heeft hy 't met dobbelen en speelen , en ligte vrouwen
geconsumeert ,
En ik geloof, dat hy daaglijks dat zelfde geselschap noch bywoond
en handteerd:
Altoos mijn Docter en zel hy niet weezen , dat wil ik hem wel
belooven.
Diw. En onze Saartje dunkt dat hy alle Docters in verstant
en geleerdheid gaat te boven.
(B1.33) Jan Jasp. Ay moer , praat men van gien Docters , ik stelze
miest al in een gelijke graad ,
Den een kan zo wat meer cermonie maaken , en den anderen
weet hem zo wat in 't credit te brengen deur sijn eloquente praat,
Maar aangaande haar konst , is niet anders als een puur raadzel ,
los , en een ydel gissen.
En zo de patient zelfs niet regt op en biegt , van honderd reisen
niet eens of het zel er missen.
Gedurig is er vragen , hebje ook pijn veurje hart? ja mijn neer
ist ; benje ook dorstig ? ja myn Heer , ist al weer an ;
Benje hier niet zeer benaudt ? ja myn Heer, ist nocll e reis , en
zo vraagenze tien maal meer als men antwoorden kan.
'T is niet anders als vraagen , en ja myn Heer , ja myn Heer : en
uit et waater weetenze ook wonderlijke dingen te sien hoe
en mensch gesteld is van binne ,
Of de longpijpen verstopt zijn , en of er overtolligheid van gal
is , en of het aan de maag schort , ja ik weet niet hoe
dats et kenne verzinne ,
Al 't geenze dan veur den dag haalen , en dat gaat er al te maal
zo glat of, dat er niet aan en scheeld.
En daar by is flat volkje noch in twie strijdende factie verdeeld.
Die van de chimisse kant , speelen er onder of er over, 't is met
een klein poejertje te doen , groote plassen zellen die niet
ordonneren,
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Maar die van de Galeensche zijn wat genadiger, die geven de
lui wat meer tijt om er tot sterven to prepareren.
En om er onzekerheid wat klaarder ten toon to stencil , zo men
geloofwaardige luiden geloven mach ,
Zo ist gebeurt, Roeland Freerikse , dat twee vermaarde Doctors
op eon plaats waren , daar de Man gevaarlijk krank lag,
Daar van den eenen verstond dat men hem voort moest doers
laten , en dan was hy behouwen.
En den anderen weer dal , zo hy gelaten wierd , hy daadlijk moest
sterven , en dat het de vrienden eeuwig zou rouwen ;
Wat stont hier in to doers ? echter die de lating verstond dreef boven , en den anderen nam de wijk ,
Maar zo haast en was de lating niet geschied , of de patient was
eon lijk ;
34.)Hier stond men toen en keek , elk beklaagde zich over dit advijs ,
en men deed niet als zugten , kermen en treuren ;
Men Hoer de Doctor stond verbaast , hy bekende, dat er eon
subtile toeval moest by gekomen zijn , dien hy niet had
konnen bespeuren.
Wat dunkje , zou men aan die luiden zijn lijf noch vertrouwen ?
Reel. Fr.
1k altoos niet, die vergrijping was to groot.
Jan clasp. Daarom houw ik van gien Doctors , sterven moot ik ,
maar dan sterf ik noch Bever men eigen dood.
zo verstondend die van Romen ook , die al de Docters uit et
Roomsche Rijk banden om datze verstonden
Dat er meer door de Medecijne om den hals raakten dan dat er
deur den Oorloch wierden verslonden :
De Advokaten en Practecijns meugen je zo wat diep in de beurs
tasten , en maken die wat zuiver en klaar,,
Maar ze laten je lijf behouwen , het leven blijft altijt buiten gevaar.
Reel. Er. Nou Moor, wille we gaan, Jan Jasperszen en Diwertje ,
het gaat je wel met je been
A. v. Kampen. Saartje Jans , ik wensch je goeje beterschap, kijnd.
Ik dankje , Aaltje van Kampen.
Saarlje.
Sibil , kom je moot de vrienden ions
Din,.
uit leggin.
Jan Jasp. Nou Moer , ik heb noch wat to schrijven , ik mach
weer na mijn kantoor gaan.
En na de middach moot ik op de comparitie in de Draak wezen ,
over eon klein uurtje heb ik gedaan.
Jan Jasp. binnnen.
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't Is wel , Vaar Sibil , loop met dat briefje ions na de
Apteker, maar je moet your al niet lang nit blijven.
1k ga iens heen en weer op de Kolk, 'k heb daar wat neusdoeken by Susannetje Martens te stijven.
DA RDE BEDIZYR

(B1, 3.)

EERSTE TOONEEL.

Ditverfje, Jan Jasp., Sibil, Saarlje.

Sibil, hebje tot d' Apteeker al geweest ? 't was gezeid hy
zou 't over een klein uurtje zenden.
Sibil. Het staat hier al gereet , Grootje.
Jan Jasp.
Hoe is 't nou , Saartje ?
Saarije.
,Och Vader, ik ben vol pijn , en zulke
scheuten krijg ik in mijn lenden ,
En men rug klopt men als een vuil ey,, och ik voel de koorts
al weer ryen deur min leen ;
Jan Jasp. Jo moot wat verduldig weezen , Kind , en stelle je maar
gerust , en weezen wel to vreen;
Zo lang als jy je Ouders meugd behouwen isser niemand die jou
deeren kan noch krenken ;
En al mochtje al weer trouwen , jy moot je leeven om glen trouwen meer denken.
Saartje. Och , Och , Vader , Vader.
Jan Jasp.
Wats dat te zeggen, och, och , Vader , Vader,
ik hoop immers niet dat jou gedachten na
trouwen staan.
Trouwen ! praat men hier weer van trouwen ? wel , ik
wouwer wel zo koen iens raan ;
Hebben wy niet distructje genoeg ? en wie weet wat hem noch
al meer zel oopenbaaren.
Diu).

TWEEZE TOO.NEEL.

Jan asp., Dixerlje, Saartje, Sibil,

Vrouw,, daar benne die twie Schippers weer die er your
de middag waaren.
(131.36.)Wat zel ik zeggen ?
Jan Jasp.
Ja wel Moor , ik schrik er van , en ik verlang , het hiele lijf is er me van ontsteld.
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Nou zel men d'uitslag hooren , doch ik heb er men niet veul
goeds van te vooren gespeld.
Ja wel 't is oft men aan 't verstand gaat, ik ken men
onmeuglijk maatigen noch toomen ;
Al ons kostelijke goedje gaat voort.
Jan Jasp.
Zegt er, of ze alle bey believen binnen te koomen.
DARDE TOONEEL,

Jan Jasp., Diwertje, Saar1je, Sibil, Anne Piers, .Feike Feijes.

Goeden dag je beide.
Wel , hoe hebben 't de vrienden gevonden ?
Zo slegt, als ik het oit had gedagt;
Alles is daar geligt.
A. Piers.
Daar is niet te doen , 't is daar puur nacht.
Jan Jasp. Wat zeg je , Anne Piers !
A. Piers.
'T is ons van harten leed , dat we zulkx aan
je bekend moeten maken.
Jan Jasp. A my !
11. Fajes.
Je schijnt ontsteld , Jan Jasperszen.
Jan Jasp.
Zou ik niet ? hoe zellen we hier
deur raken !
0 schelm ! ô bedrieger ! ô gauwdief! die ons zo goddeloos misleid hebt , en verkort.
(m. 37.) Din,. Och mijn harssens en kennent niet uit staan , 't hooft
kookt men als een ziedende pot die van onderen gestookt word.
A. Piers. Zie daar zijn de Acignaatjes weer terug , beneffens
de brieven , gelijk die ons van de Schippers zijn gegeven.
Den eenen is van Klaas Everts, uit de Rijp , en d'andere zijn
uit Sardam geschreven.
1k beklaagje ten hoogsten , mijn goede vriend , wy zijnder zelfs
gevoelig van.
Jan Jasp. Nou zel ik een Makelaar gaan moeten last geven ,
om wat obligatien te verkopen , dat ik mijn zelven redden kan.
Maar dat wil ik je wel zeggen , Feike Fetjes , en wenschte wel
dat mijn zulkx maer mogt gebeuren
Oat gelijk ik deze Brieven verscheur ik hem alzo van lit tot lit
mogt zien verscheuren.
F. Fe1jes. Maar Jan Jasperszen ! dat voegd jou immers niet
na zo bitteren wraak te staan !
A. Piers.
Jan Jasp.
Teljes.
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Voegen , of niet voegen, geschiedend , ik zag het met
goeden ogen aan.
Zo veel duisenden te betalen , ik mien zo het anderen over kwam ,
dat ze mee aizo praten zouwen.
Diw. En daar zit de Moer met et Kind, die moeten we ook nog
houwen.
F. reties. Men moot het best daar van hopen , wie weet hoe den
Rechter het noch zel verstaan , ligt datje noch wel aan je
0g aranden raakt.
Jan Jasp. Waar zoud van daan komen, Feike Fetjes ? al zijn
goed is op zijn Kinds Kinderen vast gemaakt.
r1. Piers. Nou Swager , willen‘ wy na de Brug gaan ? 't is gezeid to vijf uuren op de comparitie te wezen.
Jan Jasperszen, je zeld ons dan zo daadlijk volgen ?
Jan Jasp.
Zo is de meening , de vrienden konnen de rekeningen ondertusschen iens deur leezen.
Jan Jasp.

Feike Fetjes en Anne Piers binnen.

Ziet keieren, dat komd er van trouwen , elk neemd er
een exempel aan , gelijk jy hier ziet ,
En dat volgd er op als men zo hartnekkig zijn eigen hooft wil
volgen , en lopen al willens in zijn verdriet :
En dat men niet wil geraden zijn , wat hebben wij wel weers
gedaan om het to keeren , en to stuiten?
Maar neon, men praktizeerden daar een kunsje , waar deur dien
bedrieger , die guit der guiten
Tot zijn voornemen. kwam , en zo heeft men ons zo schandelijk
bedrogen en misleid.
Jan Jasp. Dat is nou gepasseerd , Moor, daar is zo veul van
gepraat en gezeid ,
Dat men het hooft er noch van om loopt , zo der maar geen
-meerder zwarigheid op en volgd, en dat et hierby
mach blijven ,
Willen zer wat lietjes van dichten of boekjes van schrijven.
Dim. Dat moet zijn beloop hebben ,
En dan durft men noch om trouwen denken!
,S'aartje.
Maar Moeder , wie spreekt van trouwen ,
hoe maakje zulken verkeert besluit?
Jan Jasp. Jon zugten die sprekehd , en jou uiterlijk gebaar
dat wijst et nit.
Doch wy willen het contrary verhopen , en datje je voortaan zuld
oeffenen in age goede en eerbare zeden.

(B1.38.) Diw.
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'VERDE TOONEEL.

Jan Jaspersz., Diwerlfe Saar/tie, Sibil, Willemijn.
Will. Miester,,
Jan Jasp.
(B1.39.

daar is de Procureur Baardman.
Al s 't hem belieft laat hem maar binnen treden.
VYFDE TOONEEL.

Jan Jasp., Diwerlje, Saarlje , Sibil, Procureur Baardman.

Dat zaakje is ten cinde, Jan Jasperszen , en d'Echtscheiding gedaan , nu kenje voortaan gerust leven
En je Dochter is gesteld in een staat dats er wederom in den
huwelijken staat mag begeven.
Jan Jas. 1k wenschte wel , men Heer Baardman , dat er die
pas was afgesneden en ontzeid.
Pr. Buarcim. Hoe dat zo, Jan Jasperszen ?
Jan Jasp.
Om dat dat wederom te mogen trouwen , ons
maar steld in weer nieuwe zorg en swarigheid.
Trouwen ! als ik maar om trouwen deink , zo krijg ik eon grilling deur al mijn leden.
Mijn Heer Baardman , wat dunkje , hebben wy niet wel
dubbeld , en dubbelde reden
Om er eon schrik veur to hebben ? hebben wy er niet wel to degen
proof van ? och men hooft is men als de ydele wind.
Pr. _Baardm. En dan volgd er dit, dat hy alle jaaren aanje zel moeten betaalen twie honderd guldens tot onderhoud van zyn kind.
En vorder is hy gecondemneerd , om aan zyn geweezene vrouw
drie honderd guldens jaarlijks nit to keeren ,
Poch , zo ze mogt komen to sterven , of te hertrouwen , dan houd
et op en koomen als dan de geseide drie honderd guldens
to cesceeren.
Maar dan isser nog iet , waar over ik vertrouw , dat je een weinig
zuld zyn versteld.
Diw. Wat is dat doch , men Hoer Baardman ?
Pr. Baardin.
Den Officier moot hebben twie honderd
ducatons in gereed geld.
(m.40.) Jan Jasp. Twie honderd ducatons in gereed geld ! twee honderd
ducatons !
Pr. Baardm.
Ja myn vriend, die zellender moeten
weezen.
En dat zo dadelijk, of hy zelje doen exsecuteeren, dat staetje te vreezen.
Pr. _Baardni.
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Twie honderd ducatons
jou galge brok, jou verleider , wat doeje ons al verdriet aan ?
Diw. Twie honderd ducatons , men Heer Baardman ?
Jan Jasp.
Dat zel eevenwel zo glad niet gam'.
Diw. Gaan ! laate wer dan noch liever in den Haag om pleiten ,
zo men Heer den Officier niet wil accordeeren.
Pr. Baarclm. Dat geld moot er weezen , Diwertje , daar vald in
't minst niet teegen t'appelleeren.
Jan Jasp. Dat moet er -weezen , al zo daadelijk ? en zo strijk en
zet ? wel dat staad men zeeker schoon.
Pr. Baardni. Maar Jan Jasperszen , Jan Klaaszen zit non. in
gijseling institueert je actie , en doed arest op zijn
persoon.
Hy heeft inkomsten genoeg.
Jan Jasp.
Ja inkomsten genoeg, op verre na zo veel
niet als de luiden wel vermoeden ,
En die paarden dien hy op stal hood , die vallen al hiel kostelijk
om to voeden.
En al zijn goetje staat vast, en d'inkomst dien hy heeft daar kan hy
zelfs noch kwalijk mee toe; altoos komt er noch to kort.
Maar eevenwel men Heer , of ik et by der hand nam , zouje men
willen helpen ?
Pr. Baardni.
Zeer gaeren , we zijn hier in eon stadt
daar regt en justitie gehandhaaft word,
En hebben ze goon schriftelyke order van jou , om aan Jan
Klaaszen to betaalen ,
(Bi.41.)Zo is je zaak good , en 't is voor haar reekening , daar kan niet
ter weereld aan faalen.
Nou, daar selje men daar na wel onderrechting van doen , maar
terwyl dit zaakje nu ten einde is geraakt ,
Zo hob ik myn declaratie van kosten ook ions op gemaakt.
Ziet daar, Jan Jasperszen !
iw.
Noch al moor zwarigheid ? Vaer , wat schort er
aan ? hoe staeje dus verslagen ?
Jan Jasp. Neegen en tneegentig gulden neegentien stuivers
acht penningen ! wel dit is al Mel .conscientious, kwanzuis
om dat et gien honderd zou bedragen.
Maar men Heer Baardman , ik kan hier niemendal uit verstaan
hebje dit nou zo wat redelykjes gesteld ?
Zo veel cittatie , vacatie , retenue , en resumeeren , insinueren.
Pr. Baardm.
Hoor Jan Jasperszen , het meeste gedeelten is altemaal verschoote geld,
Jan Jasp.
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le kendze iens na zion , en hebje men in die andere zaak van
noode , ik ben je dienaar , zo spreekt men maar an ,
En zie daar, men vriend , daar is de acte van scheiding beneffens
alle de stukken , nou is je Dochter zonder man.
Procureur binnen.
Het gaatje wel met je beiden.
Jan Jasp.
Ik ben je dienaar,, ja, je zeld me niet ligt weer
zo doeken
En eer ik deze reekening betaal , zo zel ik noch eerst deur een
rekwest moderatie van kosten verzoeken.
Neegen en tneegentig gulden neegentien stuivers acht penningen!
wel ik zel die reekening noch ses maal over leezen.
Hy het hem ligt ingebeeld dat de naam van honderd wat aanstootelyk zou weezen.
Daarom zet by 't zelve een halve stuiver minder; o vrienden, elk
wagt hem toch voor Advocaten en Procureurs ,
En die gerust wil leeven , • die houd veur al die vageviers gesinden
uit zijn beurs.
Ay Moer, belief je me men mantel met mijn hoed ions to geven?
non ben ik in duizend vrezen.
('t Was gezeid ten vijven op de comparitie to zijn , en nou zeld
wel ruim ses uuren wezen ,)
(B1. 42.)Of ze niet al gescheiden zijn , daar om mach ik men wel spoeien,
nou Moer, ik ga heen.
Jan Jasp. binnen.

Saartje Tans , hebje• gien trek tot eten , Kind ? waar hebje
lust in ?
Och neen ,
Saartje.
Mijn have Moeder praat men doch van gien eeten , ik mach van
gien eeten horen spreken.
Ja wel Saartje zo lang als je noch gien smaak in 't eeten
en krijgt , dat is noch al gien goed taken.
Spreek maar waar je the genegen bend, wille we lens na de hal
gaan ? of heb je lust tot een sootje Vis ?
Wel je moat wat eten , Kind , nou ik ga iens op de Solder en zien
of het klein goed droog is.
Diwertje binnen.
Scarf. je. Isse

weg ? heb je gien trek tot eeten? said men Moeder ,
ja wel heb ik trek tot eeten, dat zou men hopen
Ik ben schier flauw van bonger,, kom Sibil , met der haast doed
de sluitben open
Krijgt het stuk rookt Vleis , met bet potje Botter , en 't Brood ,
nou elk wat e schaft , knap enne ras.
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Ja wel Sibil , ik wenschte met doze rol to spelen dat de komedie
al ge-eindigt was.
Sibil. 't Zel alles wel gaan Saartje, wat isser aan gelegen of de
lui al wat zeggen !
Zie daar zijn noch wat Appelen Cinaas , en in dat Papier de
Makrons , 'k zeld al to maal by malkander in 't bennetje
leggen,
Voegje nou maar weer op je plaats , in je ouwe postuur , en wringd
en smijd je armen van me kaar.
En tierd je aan of de dood je naakte, maakt dat men versteld staat
over je uiterlijk gebaar;
Begin jy maar , Saartje ik zel je Moeder roepen , of 1k dapper met
je waar verlegen.
Swart je. Help , help , wat komd mijn over!
(B1.4 3.) Sib yl.
E Grootje , e Grootje.
SESDE TOONEEL.

Saartje Jana, Diwerlje Sibil.

Wat isser to doen , Sibil ?
Och Grootje , Saartje het daar
zulken over vat e kregen !
Saarlje. Och mijn liefste Moeder , help mijn ! och help me doch,
de dood die komd men aan!
Och mijn liefste Moeder , vergeeft et mijn heb ik je voor dozen wat
misdaan.
Och Moeder, Moeder , och mijn alderliefste Moedertje , wil me
doch helpen
't Is of 't gedannte uit men lijf word gescheurd , och de winden
zellen mijn 't hart over stelpen !
Och , och , ik ken niet moor , ay my ! ay my !
Din'. Nou mijn hartje, non mijn kind, waar schort et jou ?
Och daar , daar , daar.
Saartje.
Zie je wel Grootje , zy wijst al
Sibil.
in er linker zy.
Saartje. Och ik kan mijn aasem niet langer halen , de Doctor,
de Doctor, och Moeder , de Doctor.
Het ze al eon weinigje van 't
drankje in genomen ?
Sibil. Neon ze, Grootje.
Loop al je best , vlieg na de Doctor toe , en zegt
Diw.
dat by daadlijk met je bier moot komen.
Dim).
Sibil.
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Och mogt ik mijn Vader noch iens spreken , dien ik
zo menigmaal beledigt heb , en verstoord.
1k hoop dat hy 't mijn vergeven zel , ik weet dat ik mijn altijd
niet gedragen heb als 't behoord.
Diu). Och mijn liefste hartje , je moet je hooft daar nou niet mee
leggen breken;
E
, loop al je best na je Miester , in de Draak , en zegt
hem , zo hy onze Saartje noch lens veur 't lest wil sprelien ,
Dat hy daadlijk t'Huis komd, och wat zel ons noch al over komen!
wat is my mijn hart bekneld!

(B1.44.) Saartje.

SEVENDE TOONEEL.

Diwertje, Saartje Jans, Sibil, Docter.

Diwertje , hoe is 't hier dus gelegen
Och Doctor , onse Saartje sold er niet lang wezen,
och wat ben ik er van ontsteld !
Docler. Hoe is het , Saartje ? hoe ist , kind ?
Ay my.
Saartje.
Ze wyst al aan er linker zy , en gedurig
Sibil.
doed ze niet als na er adem hygen.
Het spreeken schijnt er ook to verveelen , men ken schier gien
woorden moor van er krijgen.
.Dotter. Dit is een formeel pluris Diwertje , met eon sware colijk,
verzeld met eon colykompas;
En zo hier op 't spoedigst niet in en word verzien , zo kond ligt
gebeuren dais er niet lang en was.
Diw. Och Doctor , staat ons doch by !
(B1.45.) Docter.
Ja mijn lieve Moer , hier vald niet veel to ordonneeren ,
Hier moot maar op het spoedigste een lating geschien , en dat
men ze voort to bed legt, en zo aanstonts doed klesteeren :
En hier moot ook niet op wer den gesloft , want ze lijd groat gevaar ! en ik wilje dit wel zeggen, ze staat mijn gants niet aan.
Sibil , ga jy na de Barbier toe, en jy Diwertje , diende wel zelfs
met dat briefje na d'Apteeker to gaan ,
Dat hy 't doch daadlijk klaar maakt.
Zeer wel Doctor , ik ga zo heen.
Diw.
Ik zel hier onderwylen zo lang ver_Docter.
toeven ,
Saartje. Doctor, nou moetenwe voort.
Is alles gereed Saartje ?
Docter.
Docter.
Diw.
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Ja , die sluitben is vol gepropt van alles wat
wy behoeven.
Vat jy maar op, we zelle de deur die achter in de gang uit komt
door gaan , Sibil het de Kruier al besteld ,
Hy wagt oils ontrent dat kleine braggetje op de hook van 't heekelveld.
Hebje daar de brief, kom smijtze maar op de tafel en laat ze daar
leggen,
Saartje.

ACHTSTE TO ONEEL.

Diwertje , Sibil met gevolg.

Wel hoe ! waar is Saartje met den Doctor , Sibil ? wel dit
lijken we! droomen ! wat is dat to zeggen ?
E Saartje, e Saartje och wat ben ik gealtereerd! kyk e reis rondom, leyts' ook op het bed ?
Och kryg men een stool , ik kan Langer op myn bienen niet staan ,
dat ik men tog wat neer zet.
(B1 . 46.) Sibil. Ik verneem niemand niet, Grootje.
Diw.
Niemand niet ! wel hoe! 't was daadelyk ofze van de
wereld wou scheien !
E Saartje, e Saartje , och men getnoed is zo vol , ik zou wel en ik
kan niet schreien.
We benne verzeker bedroogen, ik voeld aan men heele lijf, 't is
niet dan al to wis!
Sibil , loop ions na achteren , en ziet of de gangdeur over de plaats
noch gegooten is.
Och dien schelm het et er op aan geleid dat by my na d'Apteeker
liet loopen.
Och had ik tog thuis gebleven ! wel hoe ist , Sibil ?
De deur die in de gang uit komd , Grootje , staat
wyt oopen.
Diw. Docht ik het niet ! o jou bedriegster ! en waar is die sluitben
die daar neffens de bedstee heeft gestaan '?
Sibil. Dat weet ik niet , Grootje.
Non is het niet als al to klaar dat ze to zamen bennen
Diu.
deur e gaan.
Help, houwd den dief, houwd den dief, die myn kind gestooTen het en ontdraagen.
Diw.
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NEGENDE TOONEEL.

Diwertje , Sibil, Jan Jasp. , Tai llemij n.

Hoe ist , Moor ? wel je moot je wat maatige , 't is
waar,, men mach zyn verlies wel beklaagen.
Diw. Och , och !
Non 1Vioer, je moet alle dingo verzetten , wy rnoeten
Jan Jasp.
mee sterven , ze kon altyd niet leven.
(B1. 47). Diw. Och had ik ze veur myn oogen zien sterven , wat wasser
dan aan bedreeven!
Willemijn , je zeld zo daadlijk ions na Roeland Freerikse gaan en
verzoeken hem en zyn vrouw ,
Of ze terstont Bens hier believen to lcoomen , dat ik er alle bei wel
ions spreeken wouw.
Och Vaar, dat ons nou over komd treft ons meer dan alle de rampen van voor deezen.
Och wasse toch gesturven! wat zoude we gerust en gelukkig
wezen !
Dat Doctertje, dat Doctertje het ons zo schelmachtig bedrogen
och wat heb ik er al veur gevreest !
Al onze Saartjes siekten en al er gebaar is niet anders als maar
puur bedrog en veinzery geweest;
Ze benne daar zo over eon uurtje zamen deur e gaan.
Zamen deur e gaan ! maar 1VIoer,, hoe meugje
Jan. Jasp.
zo leggen mijmeren , en droomen !
Diw. Och Vaar, zy zijn zamen voort.
Jan Jasp.

TIENDE TOONEEL.

Diwertje, Jan Jasp., Sibil,
Aallje van Kampen.

Roeland Preerikse,

Wat isser to doen, Diwertje , dat men
hier zo verslagen is ?
Diw.
Och Aaltje van Kampen! Aaltje
van Kampen! wat zel ons noch
over komen !
Wel mogt jou Man your de middag zeggen dat Doctertje, dat
Doctertje! of hy zeggen wou houter je van en komter
niet aan.
Och Roeland Freerikse! hadden wy hem zo wel e kend , daar is
hy met onze Saartje deur e gaan.
v. Kampen. Deur e gaau!
(B1. 48.)
A v. Kampen,
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Ja deur e gaan , Aaltje van Kampen !
Daar het hy 't altijd op toe geleid , om
eerlijke lui Kinderen to misleiden en van er eer te beroven.
A. v. Kampen. Maar hoe komenze weg , Diwertje ?
Diw.
Och ik zeg teegen onze Saartje noch zelfs , kind ,
ik ga ions heen en weer na boven ,
Om na 't linnen te zien , straks komd de Min en roept : Grootje ,
Grootje , och , och , Saartje leid in doods gevaar!
En zo als ik beneden kom , leidze daar en wringd er handen , en
smijt de armen van mekaar.
Och Moeder zeidze , ik sterf , och de Docter , de Docter , och ik
word van pijn op genomen.
Straks zend ik Sibil na de Docter dat hy Loch terstont hier moot
koomen.
En zoo als by komd , ordineerd by daadlik eon laating , en datze
voort geklisteert moet zijn, en midden in al dat getier
Zend hy my na d'Apteeker , en Sibil na de Barbier,,
Gelijk miester Klaas en de Klisteerster daar beide noch staan , en zo
we weer om komen zonder eenig quaad vermoeden ,
Vindenwe niemand als 't kind in de wieg, datze noch kwanzuis
spots wijs heeft gelaten , op dat wy 't zouden voeden.
-V oorts heeftze alles mee genomen , en de sluitben , die hier or/Arent
de bedstee gestaan heeft , is ook weg.
Jan Jasp. Kan ons ook noch meerder zwarigheid over koomen ?
6 heiloos , vervloekt , en schandelijk overleg !
Jou olikke stukke vleis alsje bend , die zijn ouwers steld in duizend
angsten en vreezen.
Roel. Fr. Hier leid een brief op taafel , Diwertje.
Een brief, Roeland Freeriks ?
Diw.
(M. 49.) Roel. Fr.
Hier zelje 't geheim in hebben , Jan Jasperszen ,
die moetje leezen.
Jan Jasp. Och ja Moor, ze zijn zamen deur,, en Saartje zel in de
kraam.
In de kraam ! Aaltje van Kampen! in de kraam !
Diw.
wel offer wel ongelukkiger zijn als wy bennen ?
Jan Jasp. 0 lichtvaerdige , eerlooze , en van able deugd verbannone , in eeuwigheid zel ik je your mijn kind niet kennen.
A. v. Kampen. Ze moot in de kraam , Diwertje ? wel vrienden , jou
komd ook wat over, ik had er dat zeeker niet toevertroud.
Roel. Fr. Ik hebje dat fins al gezeid, en zo heeft hy er veul
bedrogen dien hy teegenwoordig noch onderhoud.
Diw.
Mel. Tr.
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Maar Jan Jasperszen , de Min , zou daar niet wat achter schuilen ?
dat men 't er op aan lei , ik loof dat men er wat uit zou krijgen.
Jan Jasp. Jawel, ik hebber al lang glen goed oog op gehad.
&el. Fr.
Mijn dunkt, ik zou ter iens hart op den hals tijgen.
Jan Jasp. Hoor Min , men dunkt dat et hier niet recht en gaat ,
ik merk dat je van den handel weet.
Sibil.
1k Grootvader ? dat is altijd mis.
Zou ik mijn met zulke dingen bemoeien ? ik weter zo veul van
als 't Kind dat te nagt geboren is.
Diw. Al heb ik niet veel gezeid , ik heb ook al getwijfeld altijd
met dat Doctertje allienig ter zijen of te praten ,
En dan weer met Saartje te leggen visselen.
Will.
Ja Vrouw, dat heb ik je noch van dozen dag gezeid,
maar wat ist , mijn zeggen en mag niet baten.
(131. 5001k moet noch altijd ongelijk hebben, ik heb wel zo veul gezien ,
dat ik wer weet dat et haar alles is bekend.
Sibil. Wat heb je gezien ? jy liegt al watje zegt , jou olike vod
als je bend.
Will. Liegen ! dat zel haast anders blijken , ik zeg de waarheid ,
en de vrienden meugend ook wel vertrouwen.
Sibil. Wel sletvink wat heb jy hier te zeggen ? jy zou ter je
snater maar buiten houwen
En zwijgen.
Will.
Veur wien zou ik zwijgen ? your een koppelaarster
die eerlijke lui Kinderen op den doolweg
helpt en verleid ?
Jan Jasp. Al hoog genoeg , hou op alle bei , daar is veur dees tijd
al genoeg gezeid.
Will. Heb jy niet , toen de Vrouw na de Solder ging , de sluitben
helpen pakken ? of is dat ook al gelogen ?
En heb jy niet de deur die achter in de gang uit komd stilletjes
open gedaan ? is dat ook niet waar,, zo hebben mijn ogee
mijn bedrogen.
Jan Jasp. Nou laat et daar by blijven , wat zegje, Sibil ?
Wat zou ik zeggen , Grootvader ! ik ben der
S'ibil.
geheel onschuldig aan:
Jan Jasp. 't is wel dan, ham Villemijn , je zeld zo dadelijk ions
na de Schout gaan ,
En vragen of 't hem belieft met een. paar Dienders ions strakx hier
te komen;
We zellen iens zien of we niet deur een ander middel dat hoekje
te boven kennen komen.
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Diw. Wat heb ik jou de hand altijd boven 't hooft gehouwen !
jou vuile flaars als je bend, jou lelijke fatzoen !
(B1. 51.) Roel. Fr. Bekend et maar , Sibil.
Ik zel 't je dan zeggen, Groot-vader,, maar met
Sibil.
konditie dat je me dan Bien schanden zeld
aan doen.
Jan Jasp. Zo je regt op biegt , en de waarheid zegt, zo heb je
niet te vrezen.
Sibil. Och ik arme sloof, dat ik mijn zo schandelijk heb laten belezen
Ik ben verleid , och ik ben verleid , deur belofte , en deur zijn
schoone praat.
Ze zelle te nacht zamen slapen op een Kamer boven de Bakker ten
einde van de ITiterze straat ,
Om morgen met het openen van de Poort op een Chees na Loenen ,
en zo voort na Vreeland te rijden.
A. v. Kampen. Na Vreeland, Diwertje! wel de menschen beschrijyen wat , wat beleven wy wonderlijke tijden!
Diw. Och ik heb het al geladen dat mijn in 't graf zel sleepen ,
in der eeuwigheid en kom ik niet weer op myn stel.
Waar zelle ze daar er verblijf hebben , Sibil ?
Op een Hofstee, Grootje, daar ze met ien in de Kraam
Sibil.
leggen zel.
Jan Jasp. Kom laete we binne gaan Roeland Freerikse nou
wou ik wel of je met me na den Officier wilde gaan
om met hem t'overleggen ,
Wat ons hier in te doen staat , we zelle Sibil mee neemen , die zal
hem grondig hoe 't werk leid konnen zeggen.
En dan zal men uit hem best hooren , hoe dat by 't zou mogen
verstaan ,
Of men ze noch van deezen avond mogt betrappen , of morgen
ochtend veur de poort , als ze gereed zijn om deur te gaan.
(B1.52) Roel. Fr. Dat wil ik gaeren doen.
Aaltje van Kampen , ay gae jy met mijn Vrouwtje
Jan Jasp.
zo lang wat in de Keuken, en houdje noch
wat by malkandere.
Geen huisramp zaliger dan daar 't cone ongeluk volgd op het ander°.
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