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PERSONEN.
ANSELMUS , 00111 van FERDINAND.
FERDINAND, 11411111aar van ALIDA.
FILIPPIJN , Knecht van FERDINAND.
JORIS , Knecht van ANSELMUS.
KLAAR, eene Boerin.
ALIDA , gewaande voordochter van KLAAR.
KREMS LOUNVEN, een Boer, Man van KLAAR.
PIETER ,
HENDRIK ,
Comedianten.
JAN ,
FRANS ,
JANSJE ,
GOVERT , Tuinman van FERDINAND.
RIJKERT , Vader van ALIDA.

ZWIJGENDE.
Een Trompetter.
Eenige Juffers,
Eenige Comedianten , gekleed als Indianen.
Eenige Comedianten , gekleed als Perzen en
Grieken.
Dansers.
Het tooneel verbeeldt in het eerste bedrijf een
boerenhuis ; in het tweede eene kamer, en in bet
derde een tuin ; alles omtrenit en op de hofstede
van Ferdinand, buiten Haarlem.
De geschiedenis van het spel begint 's morgens , en eindigt na den middag.

EERSTE BEDRI,TF.
EERSTE TOONEEL.
ANSELMUS , FERDINAND , FILIPPIJN, JORIS.
ANSELMUS.

Woont bier het voorwerp van uw min ?
Die schoone aanvallige boerin ,
Daar zich een jongling van verstand aan kan vergapen ,
Zoodanig, dat hij 's nachts van liefde niet kan slapen?
'k Ben zeer belust om haar te zien.
FERDINAND.

Goed , Oom , dat kan terstond geschien.
'k Verzeker u , dat gij mijn keys zult moeten !oven :
Zij gaat alle anderen in schoonheid ver te boven.
ANSELIVIUS.

Dat meent gij zoo , neef Ferdinand ;
Maar ieder kiest naar zijn verstand ;
Deez' mint een bruine, die zal weer eenblondekiezen.
FILIPPIJN.

Ze zouden 't allebei in Ind ien vast verliezen.
ANSELMUS.

Vera t zegt gij ?
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FILIPPIJN

Ik zeg Diet een beet :
Omdat ik nergens van en weet.
ANSELITUS.

Maar stel nu dat zit was volmaakt in alto deelen ,
En dat wij in die keus van schoonheid niets verscheZe is nogtans maar een boerenmcid , ten ,
En gij een beer; wat onderscheid !
Die zooveel kapitaal bezit als gij , moet maken
Door 't huwlijken tot veel hooger staat te raken.
FILIPPIJN.

Mijnheer Anselmus heeft gelijk ,
Een mensch moot rijker min dan rijk.
ANSELAIUS.

Wat zegt gij
FILIPPIJN.

Niets , mijnheer.
ANSELMUS.

Ik hoor u , dunkt mij , praten ,
FERDINAND.

De menschen trachten meest naar geld en hooge staEn 't voegt ook aan een eerlijk man , ten ;
Dat hij met vlijt zijn kracht inspann' ,
Om zijne middelen en aanzien te vergrooten ,

KRELIS LOUWEN
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Ecn achtelooze wordt met regt van elk verstooten :
Maar ik heb geld in overvloed.
Mij dunkt dat ik maar zorgen moet
Om mijne middelen , die ik nimmer kan verteren ,
Met een die ik bemin , in vrede te regeren ;
Want cen die trouwt om staat of geld,
Is even als een slaaf, gekneld
In gouden boeijen , die , zoo wel als andere slaven ,
Hoe schoon hij blink', moet op zijns meesters wenken
draven.
Een edelmoedig hart is vrij ;
Ik heb een walg van slavernij.
ANSELMUS.

Wel , hebt gij dan Been lust tot een die u te rijk is,
Goed , zoek een juffer die u dan in staat gelijk is.
Al had zij minder kapitaal ,
Zoo vindt gij ligt een goed. onthaal.
HeerEelaard loud ik voor een van mijn beste vrinden,
Die heeft veal dochters : wil u aan dat huis verbinden;
Gij kent dat deftige geslacht.
FERDINAND.

Ach ! Oom , het is niet in mijn magt ,
Want dat boerinnetje heeft al te veel vermogen.
Op mijn verliefd gemoed ; ach ! die betooverende
oogen,
Zoo vol aanminnigheid en glans !
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ANSELIIUS.

1k zie clan , Neef , daar is geen kans
Om u deez' liefde door mijn rad(' nit 't hart to roeijen ;
' t is olie in het your : uw vlam schijnt aan te groeijen.
0 zulk eon heer aan die boerin .... !
FILIPPIJN.

't Is al te pover,, in zip zin.
Jon's.

Munheer heeft groot gelijk.
FILIPPIJN.

Hoe ken je 't weten , Joris 7
FERDINAND

Flippijn , klop aan de deur.
FILIPPIJN klopt.

't Is of er geen gehoor is.
Ho ! ho ! daar liebben we malkaAr ,
Je vrijster is daar zelv' met Klaar.

TWEEDE TOONEEL.
KLAAR , ALIDA. , FERDINAND , ANSELIIIITS,
FILIPPIJN , SORTS
FERDINAND.

Mijn waarde lief, zie hier imp Oom.

KRELIS LOUWEN.
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ANSELIIIUS.

Wat aardig wezen 1
FERDINAND.

Wat dunkt u, Oom, heb ik haar wel te veel geprezen?
KLAAR.

Mijnheeren wilt vrij binnen gaan ,
Gij hoeft daar buiten niet to staan.
ANSELMUS

Mijn tijd is kort , ik denk nog haar den Haag te varen
Met dezen knecht; ikwou dat we in de schuit al waren!
'k Wil ginder vciOr den avond mjn.
De reden dat ik hier verschijn ,
Spruit uit nieuwsgierigheid om deze maagd te aanschouwen ,
Waarmede Ferdinand, mijn neef, begeert to trouwen.
KLAAR

Ik heb ook van mijn kind gehoord
Dat deze heer haar heeft bekoord ,
Doch meende, in 't eerst , dat In) wat zocht met haar
te gekken ,
Maar nu je zelf, mijnheer,, de zaak mid komt ontdekken ,
Ben ik er waarlijk van ontroerd,
ALIDA.

Nu

hoort ge 't , moeder , 't is geen boert

KRELIS LOUWEN.
ANSELMUS.

Wat dunkt u , meisje , kan die minnaar u behagen ?
ALIDA.

Mijnheer, ik bid , gij maakt mij schaamrood door sulk
vragen.
FILIPPIJN.

Ja , als een bed'laar voor een duit.
ANSELMUS

Wees niet beschaamd, spreek vrij regt

Ult.

FERDINAND.

Ja , Oom , zij heeft haar hart alreeds aan mij gegeven;
Geef nu ow stem , opdat wij zaam in 't huw'lijk leven ,
En schoon ik mondig ben , mijnheer ,
Geef ik u , volgens pligt , die eer....
ANSELMUS

1k moet wel , want gij wilt; ik kan het niet beletten
KLAAR

Mijn man sal zekerlijk zich tegen 't huwelijk zetten.
ANSELMUS.
Uw

man Die boer ? Dat vind ik raar
KLAAR.

Wij hebben kwestie met malkaar :
Want in de plaats van zich met melken van de koeijen
Gerust te houwen , is hij bezig zich te moeijen

KRE.LIS LOUWEN,
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Met nets , daar hij njn kapitaal
En landerijen altemaal
Door zal verliezen , en voor vast tot armog raken.
ANSELAIUS

Tot armoe, zeg je? Zoekt de man clan goud to maken ?
KL AAR.

Ja , goud to maken ! Kon hij dat !
FILIPPIJN.

'k Won ook dat ik dat kunstje had !
KLAAR

Hij heeft 't gel uk gehad van 't hoogste lot to trekken
Uit zekre loterij , en flus kwam hij me ontdekken
Dat hij veel geld besteden won
Voor zeker adellijk gebouw,
Met titels , wapens en meer andere snorrepijpen.
FILIPPIJN.

Die vent was goed den kei van Amersfoort to slijpen.
KLAAR.

En of ik knor en of ik kijf ,
Hij drijft dat opzet even stijf.
Hij wil naar Duitschland gaan , en zich doen ridder
maken.
Kortom , hij praat gestaag van wonderlijke zaken ;
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En heb ik 't hart om 't of te raAn ,
Zoo antwoordt hij me allijd met slaan.
ANSELMUS.

Zoo ! slaat hij u ?
KLAAR.

1k zal '1 mijn leven niet vergeten ,
Zoo heeft hij gisteren mij geslagen en gesmeten.
ANSELMUS.

Geslagen , zegt ge ? Het is zeer slecht,
Wanneer men met elkander vecht.
NeefFerdmand , bedenk uw zaken nog wat nader :
Want zulken dwazen Boer te hebben tot een vader,,
Zal u niet zeer vermaaklijk zijn.
KLAAR.

Maar hi) was ook vol brandewij n ,
Jenever en zulk tuig , dan heeft hij vreemde stuipen ,
En dien ik altijd in een hoekje weg te kruipen.
ANSELMUS.

Vol sterken drank ! dat is te grof!
Holla , ik stem dat huwlijk of.
o Ferdinand ! die trouw zal u gewislijk spij ten ;
En gij hadt reden om daarna mij te verwijten.
Dat ik 't zoo ligt had toegestaan.
Zie toe, ik
't u afgeraAn

KRELIS LOUWEN.
KLAAR.

Beer Ferdinand heeft voor mijn Kees geen zier te
vreezen.
ANSELMUS

Als hi) haar trouwt , zou Kees dan niet zijn vader wewezen ?
KLAAR.

't Is waar dat zij hem vader hiet ;
Nogtans is zu
dochter niet.
FERDINAND

Ze is Klaart)e's voorkind.
KLAAR

Zu bestaat me in geenen deelen.
ALIDA

Wat zegt

moeder? lIebt gij lust met mij te spelen?
KLAAR.

Oindat ik zie dat Ferdinand ,
Een heer van zulk een groot verstand
En rijkdoM , u hemint en aanzoekt om te trouwen ,
Kan ik een groot geheim niet langer binnenhouwen.
't Raakt mij, maar u het allermeest.
Ik ben uw moeders meid geweest ,
En uit haar huis getrouwd; 'k werd kort daarna bedorven ,
Want iniin beminde man is binnen 't jaar gestorven.
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'k Bleef weduw zitten met een kind.
Uw moeder , die mij had bemind ,
Nam mij Weer in haar huis. Daarop werdt gij geboren.
Zij stierf in 't kraambed, en ik hebmiju kind verloren
Men bragt ze tegelijk ter aard.
Uw vader nog niet gansch bedaard
Van droefheid , kreeg een brief uit Kadix , wegens
zaken
Van groot belang , waarom hij zelf een reis moest maHij heeft aan mij dan eenig geld, ken.
Eer hij vertrok , ter hand gesteld ,
En voorts de zorg voor u als min mij aanbevolen :
Of hij nog leeft of niet , dat blij ft voor mij verholen ,
ANSELMUS

Hat gij geen brieven van hem ?
KLAAR

Neen.
't Is nu al achttien jaar geleAn
Dat hij vertrokken is; 'k heb niets van hem vcrnomen.
ALMA

lift

gij mijn moeder niet ? Ach !
FERDINAND.

Liefste viii niet schromen :
'k Verlaat u niet zoolang ik leef.

KRELIS LOITWEN.
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KLAAR.

Zoo (lat ik dan verlegen bleef.
En vond ger.tan haar voor mijn dochter uit to ge wen.
Dus ben ik nog vier jaar een weduwe gebleven ,
En eindelijk getrouwd met Kees.
1k noemde haar mijn kind , uit vrees
Of deze tweede man haar anders mogt verstooten ;
'k Heb in haar ouders huis to veel daartoe genoten ,
Dat ik ondankbaar wezen zou.
ANSELMUS.

Wat menschen vindt men meer zoo trouw ,
Hoe was haars vaders naam ?
KLAAR.

Haar vader was geheeten
Heer Rijkert Vrijhart.
ANSELMUS.

1k ben blij dat wij het weten,
Nooit heb ik be ter vrind gehad.
Mej uffer , ik vind in u een schat
Zoo waardig als ik ooit ter wereld kon verhopen.
liw vader leeft nog; daar zal niet veal tijds vcrloopen,
Of hij zal wader zijn in 't land.
Dat is heer Rijkert , Ferdinand ,
Die digtbij Kadix , door de Turken ward genomen ,
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En , na veel sukkelens , in England is gekornen.
FERDINAND

Mijn Oom , dan strekt het mij tot eer ,
Ben zoon to worden van dien beer.
Voorwaar dat grootgeluk gaat buiten mij n gedachten .
KLAAR.

Wie zou zoo schielijk , en van u, die tijding wachten ,
Mijnheer ? 'k boor dat je vrinden bent.
Maar hoe werd u die zaak bekend ?
ANSELIIIIIS.

Hij heeft mij zelf een brief uit Engeland geschreven.
Laat zien, hij 's in mijn zak.... p een, op 't kantoor gebleven.
KLAAR.

Verhaal ons wat omstandigheid....
ANSELMUS

Daar ben ik altoos toe bereid ,
Maar'kheb nu haast.'kZal u datwel daarnaverklaren.
'k Moet naar den Haag, ik vrees de schuit mogt mij
ontvaren
Vaarwel , mijn zoete aanstaande nicht ! ontvaren.
ALIDA

Mijnheer , ik blijf aan u verpligt.
FERDINAND

Befieft bet Ooin dat wij tot Haarlem hens verzellen '

KRELIS LOUW EN
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ANSELMUS

't Is maar een half uur gaans van hier ik zal 't wel
stelle n
Met Joris. Doris haal het pak
Vast van de hofstee ; volg me strak.
JORIS

Mijnheer,, wat dunkt je , zoo men 't rijtuig in liet
spannen 7
FILIPPIJN.

De paarden , meen je ?
ANSELIVIUS.

Neen , wij zip gezonde mannen,
En 't is mooi weer; ik ga te voet.
FERDINAND

Geluk op reis , Oom , zijt gegroet

DERDE TOONEEL.
F ERDINAND , ALIDA , KLAAR , FILIPPIJN,
FERDINAND.

Mijn lief, nu zie ik 't eind van al mijn zielsverdrieten,
Wijl'k onverhinderd mag uw wedermin genieten.
'k Ontsla mij nu van alle vrees :
Want 'k heb nu niet te doen met Kees.
Uw regte vader zal mijn hoop niet tegenwezen.
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ALIDA

Ach , wat ontsteltenis is mij in het hart gerezen !
Zijt gij , helaas ! mijn moeder niet ?
FERDINAND

Mij n lief , vergeet toch uw verdriet.
KLAAR.

Mijn kind,ikdachtje zoudthet eenmaal moeten weten
ALIDA.

Ach , moeder ! ik cal u altijd mij n moeder heeten.
Gij hebt mij als uw eigen bloed ,
Int liefde , in deugden opgevoed ;
Gij hebt in Brabant mij van alleslaten leeren ,
En dus bekwaam gemaakt met ieder to verkeeren ;
Ja , gij hebt cell uw eigen kind ,
Dat zich in Brabant nog bevindt,
Nooit sneer geliefd , en schoon ik word tot staat verheven ,
Ik cal haar echter steeds den naam van zuster geven.
FERDINAND.

Hoe I hebt gij nog een dochter dan ?
KLAAR.

Ja , 'k heb een kind bij dezen man ,
Dat ik met Alida , uw' lief , heb op doen voeden .
In Brabant bij mijn Oorn.

KRELIS LOUD EN,
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FERDINAND.

Dus keert het al ten goeden.
KLAAR

Maar wee t gij niet, beer Ferdinand ,
Wanneer Naar vader komt in 't land ?
Hebt gij zijn brief gezien ?
FERDINAND.

Ik wist niet dat die zaken
Van Rijkert mij, -veel min mijn liefste zouden raken
This heb ik daar niet op gelet ;
Maar morgen zal ik alles net
Aan u verhalen , of den brief zelv' °verge ven.
ALIDA.

Mijn waarde lief, uw Oom Anselmus zel d.aareven ,
Dat hij hem t' huis gelaten had :
Zend Filippija eens naar de stad ,
Hij zal den brief misschien wel in 't kantoor zien leggen.
FERDINAND

Ik heb de sleutels niet.
FILIPPIIN.

Ik zou wel kunnen zeggen ,
Aan 't yolk in huis , waar ik om kwam.
Daar zijn veel blinds in Amsterdam.
2
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KLAAR.

Hoe, heel naar Amsterdam om dezen brief te varen
Jufvrouw,, dat hoeft niet.
ALIDA.

Ach ! ik kan aan u verklaren
Dat ik ontsteld ben ! Noemt gij mij
Nu jufvrouw,, moeder 7
KLAAR.

Ja , zijt gij
De dochter niet van haar die 'k plagt mevrouw te
noernen 9
Zult gij niet trouwen met een hoer wel weard te roe—
men ?
ALIDA

1k bid u noem mij Alida;
Wijl ik dien naam het best versta ;
Want die verandering klinkt walglijk in mijn ooren
FERDINAND.

Maar zacht.... Wie is dat, dien wij daar zoo zingen
hooren ?
KLAAR.

Mijn man , dien ik den ganschen nacht ,
Met groote zorg heb t' huis verwacht ;
Hij heeft tot nu toe met boeren zitten zuipen.

K R EL IS LOUR E N
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FILIPPIJN.
Kom,

laten wij zoo lang wet in de groente kruipen.
KLAAR.

a Ja , laat hij u toch niet zien !

VIERDE TOONEEL.
KEES , KLAAR , ALIDA.
FERDINAND

en FILIPPIJN ter nide.

KEES dronken_

Sta vast! Daar sta 'k nog op een Bien.
Ze mogen zeggen van Kees Krijnen wat ze willen ,
Zen drank is eve] goed. Sta vast, Kees, op je spillen ,
Sta , Keesje , sta ! Begot dat sop
Voel ik warendig in mijn kop.
Ik hebvan nacht niet weer dan twee stoopwijn gezopen,
Maar 't bier had murrig in, dat's in mijn kop geloopen.
Sta ! zeg 'k. Het kan van 't bier niet zijn :
Maar 't laatste zoopje brandewiju
Dat heeft het me gedaan. Ho ! ho ! cat's al gevonden !
Is daar mijn huis niet? Ja, daar is mijn huis; ga ps wonder.Hei ! holla , hei ! waar ben je, Klaar ?
KLAAR

Hoe kom je weer zoo dronken , vaer ,
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KEES.

Wat zeg je , morsebel ? 'k Ben evenwel wat dronken.
KLAAR

Ca voortna bed, vaer, want je bent al vrij beschonken.
KEES.

NA bed ? Dat zal je liegen prij ,
Ik ben niet dronken : dat ben jij ;
ALIDA.

Ei , vader,, als 't u blieft , wil wat te bed gaan leggen.
KEES.

Wel lari ! heb j e mee wat egen msj te zeggen ?
AUDI.

Ach neen, ik , vader , niemendal.
KEES

Nu schrei niet , meisje , ben je mal ?
1k zeg het tegen jou alleen maar om te gekken :
Maar raap dien stok op; ikmeen jemoer wat of te dekken .
KLAAR.

.'Pat reden heb je me te slaan ?
KEES.

1k mo et den stok zelf krijgen gaan.
Non sloeri , kom non hier , ik zal je mores leeren.
KLAAR.

Wat wil je hebben ?

KRELIS L OUWEN
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KEES.

'k Ben van plan jou of te smeren ,
Tot dat je 't, zoo als ik, verstaat,
En mee met mij naar Duitschland gaat.
Acht duizend gulden wil ik daar aan geld verspillen;
Als zij me daardoor tot een ridder maken willen.
Kees Krijnen zeit , ik heb gelijk :
Want zie , ik ben nou schriklijk ri)k.
KLAAR.

Kees Krijnen spot ; hij zoekt u maar de kap te vullen.
KEES.

De boeren allemaal , dat zijn bijlo geen prullen ,
Die groeten me nou met ontzag,
KLAAR.

De boeren doen 't om vrij gelag ;
KeesKrijnenzoekt alleen zijn drank daarcloor te slij ten.
KEES

Zeg dat niet meer, of 'k meen jou ellements te smij ten.

floor , wijf, al praat je nog zoo fijn ,
Ik wil een graaf of ridder zijn.
KLAAR.

Wie brengt je dat in 't hoofd , al die uitsporigheden ?
KEES.

Da t raakt je niet. Sta , Kees ! sta, Keesje! 't Is geleden
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Pas dertig jaar , of daar omtrent ,
Toen heeft de zoon van Jochem Krent ,
Den adeldom, om geld, inDuitsehland ook gekregen.
KLAAR.

Men maakt je dat maar wijs.
KEES.

Neen , neen , 1 is zoo gelegen.
1k zal je maken een mevrouw.
En Aal , ik zal meteen voor jou
Een vrijer zoeken.
KLAAR

Dat's onnoodig ; zij zal paren
Met Ferdinand, die Naar zijn min kwam openbaren.
KEES

Met Ferdinand ? wat zeg je daar,
Dat zal ik zoo niet toestaan , Klaar !
KLAAR

Is zi) mijn voorkind niet? Ik heb mijn woord gegeven.
KEES.

Al ben ik stiefvaer,, zij zal mij niet tegenstreven.
En, wijf, zoo jij me langer tart,
Die stok. .. .
KLAAR.

Ja , sla eens , hebj e hart.

KREL1S LOUWEN
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'k Heb 't lang genoeg geletn.Je hoeft me niet to dreigen ,
Want, Kees , je zult met slaan de zaak niet anders
krijgen.
KEES.

Dat 's waar , daar dacht ik niet eens op :
le hebt een stijven norschen kop ,
Die met geen kiiven , of geen slaan is to verzetten.
Jij doet jou zin , ik kan jou niet een ding beletten
Van alles watje praktiseert ;
Dat heeft me jaren lang gedeerd.
Sta,Keesje, sta! je moogt je trouwdag niet vervloeken!
KLAAR.

Ei, Kees, ga slapen, wil geen meerder kwestiezoeken
KEES.

Wel, beest , je hebt me maar verleid !
Wat was le toch ? Een heerschaps zneid ,
Ofweeuw, eensteepop, die me met jou mooli e prullen,
Van sitse jakj es , kant en valsche bokkekrullen ,
En vodden hebt in 't net gebrogt.
KLAAR

Hebt jij mij eerst niet aangezocht ?
KEES

Wel peen, ik? (holla! sta ' sta vast') Dat weet je beter,
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Jou slimme prij , je trok eerst zelve aan den veter :
Want als ik melk bragt aan de deur,,
Dan kwam je al4d zelve veur ;
Dan was 't ten eerste Kees, wel heer,wat ben jezindlijk
En net op al je good! wat ben jij altijd vrindlijk !
'k Gloof dat dit gouden knoopen zijn.
Wat zeg je , Krelis , zijn ze fijn ?
Dan ik weer • Ja 't is gond , mijn zoete suikerdiefj e ,
1k heb ze van poet Geert gekregen , engelliefje.
Dan jij weer : Wel ik zie bet non ,
Je hebt een puntelijke vrouw,,
Jo vrouwtje moet jou om je deugden zeer beminnen :
1k kan 't wel merken. Wel ! ik zeg gelukkig binnen
De mannen in den eehten staat ,
Met zulke vrouwen , kameraad.
Toen zeide ik daar weer op : Neen , neen , mijn uitgelezen ,
(Sta , Kees , sta vast t) je meent dat ik getrouwd zou
Neon zeker,, tot mijn groot verdriet , wezen ?
Ben ik nog zoo gelukkig niet.
KLAAR

Ga toch naar bed.
KEES.

Teen zei jij weer : Dat is al aardig !

KREL1S LOUWEN.
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Je ben verstandig , en het beste meisje waardig.
Zeg , heb je er al niet een op 't spoor ?
Toen zei ik : Zoete meisje , hoor ,
'k IIeb zin in jou , AV11 jij jou mee op 't land begeven ?
We zullen , met elkaar , altij d heel pre ttig levee :
1k heb al lang een wijfgezocht ;
Leg j a , je kost is dan gekocht.
Toenzeije weArkwansuis Ik heb geen lust to trouwen:
Maar 'k wou wel dat ik had mij n eersten man behouMet lachte je zoo wit en raar , wen....
flat ik al dacht : de koop is klaar !
En 't was zoo, en ik vrijde pas een zes of zeven dagen,
(Sta vast,Kees!) of ik was, de drommel haalt, beslagen;
Ik werd de bruigom , jij de bruid.
KLAAR.

Wel, is nu dat gewawel uit ?
KEES.

Wel ja , laat hooren wat je er tegen hebt to zeggen.
KLAAR.

Die dronk'manspraat lust mi) nu niet to wederleggen.
KEES.

Maar Aal , zoo jij aan Ferdinand
Wilt trouwen , zal het op jou land
Zoo waaijen , dat je 't zult je levensdagen heugen .

KRELIS LOUIN EN.
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KLAAR.

Foci , dat ik 't aan den vent gezegd heb !
KEES.

'k Stel me er tegen.
KLAAR.

Wat zul je doen ?
KEES.

Ik z al heni slaan ,
Als jou , daar ! daar ! sta ! maak ruimbaan !
ALIDA.

A ch , help ons , Filippijn !
KEES.

1)at zal hier owe! dagen !
ALIDA

Blijf van mijn lijf af, vent, of wacht alma wat slagen.
FILIPPIJN rukt Kees den stok sit de handen.

Wel drinkebroer,, wel dronke Kees ,
Wat meen je , dat ik voor je vrees ?
Daar,
wijvensmiyter , lust je meer, zoo kun je spreken.
KEES.

Courage, Kees ! Hood op! je zou mijn ribben breken !
Wat ben je voor een landsman, broer ?
FILIPPIJN.

Hoe maal je zoo ? jou lompe boer ;
'k Ben knecht van Ferdinand.
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KEES.

Dat zal hem dan berouwen ,
Dat hij zijn knecht stuurt om mij lustig of te touwen ;
Met jou heb ik geen kwestie meer :
Maar k zal 't betalen aan jou beer !
FILIPPIJN

Ik zal de rekening dan eerst wat grooter maken.
KEES

Hou op ! hou op ! wel vent je zou me rapenbraken !
FILIPPIJN.

Ik zeg , ga goedschiks naar je bed ,
Eer jij meer knuppellorum vret.
KEES

Naar bed, Kees ! Dezen vent is toch niet van te halen,
Sta , Keesje !
VIJFDE TOONEEL.
KLAAR , FERDINAND , FILIPPIJN , ALIDA.
KLAAR.

Zoo is hij gewend altijd te malen.
FERDINAND.

Maar zou hi) nu naar bed toe gaan ?
KLAAR

Hi) k an van dronkenschap pas staan.
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Nu zal hij, naar gewoonte, in 't bed gaan met zijn

refl.

Och ! wist ik raad om hem dat malen of to leeren !
Och ! och ! het is me zulk een kruis !
FILIPPIJN.

Hij moet in 't dol- of be terhuis ;
Of maak hem maar stetkind;mij zou hij zoo niet plagen.
FERDINAND.

Mijn lieve Klaartje , gij zijt waarlijk to beklagen.
KL A AR.

Mijnheer, je ben een groot poeet ,
Die schier van alie dingen weet;
Se hebt veel boeken en veel schriften doorgelezen ;
Weet jij geen raad om Kees , mijn man , weer to genezen ?
FERDINAND.

Ik ben po6et , maar geen doctoor....
Daar komt mij evenwel iets voor
In mien gedachten , dat misschien wel uit zal vallen.
Laat hem eens ridder zijn , of koning van ons allen ;
Wij wachten Plus op onze plaats
Komedianten ; dat zijn masts
Die regt bekwaam zijn , om met hem eons to rallieren.
ALIDA

Wat doen die op uw plaats ?

KRLLIS LOUWEN
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FERDINAND.

Ik zal hen daar trakteren.
Gij weet ik heb een spel gemaakt,
Dat op den schouwburg is geraakt.
Nu hebben zij mij zeer voldaan , in alle deelen,
Zoodanig , dat ik nooit iets beter heb zien spelen ;
En 't is fatsoenlijk dat men dan ,
Indien men het vergelden kan ,
Hen ergens noodt, 't zi) aan denOvertoom, Halfwegen,
In d' olden Doolhof , of waar dat men is genegen ;
En ik begrijp het nu eens hier :
'k Kan op de hofstee meer pleizier
Aan gasten geven , en het naar mijn zin beschikken.
FnapptiN.
De droes ! wat meen ik mee te vegen en te likken :
'k Ben mee een halleve poeet ,
Het is aan mij ook wel besteed !
FERDINAND

Gij zult ook mede in 't spel voor d'een of d'ander
spelen.
FILIFPIJN.

Geer mij een doctorsrol wanneer gij zijt aan 't deelen.
Of zal er geen doctoor in zijn 7
FERDINAND.

Dat weet ik nog niet , Filippijn.
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ALIDA.

Maar hebt gij kleeren , orn u alien te verkleeden ?
FERDINAND.

Die bren gen zij juist mee . 'k Had voorgenomen 'leder,.
Een spel van mij gespeeld te zien ;
Dat zal op morgen nu geschien :
Want deze pots gaat voor. Ik meen aanKees te toonen,
Dat 't beter is , voor hem , gerust op 't land te wonen,
Dan naar een hoogen staat te staan.
KLAAR.

Mijnheer, ik laat je dan begaan.
Je zult mij vriendschap doen. Maar zacht! 'k zie iemand
komen.
FERDINAND.

't Is onze tuinman.
FILIPPIJN.

'k Zie nog meer yolk door die boomen.
FERDINAND.

Mijn gasten volgen hem, dat 's goed.

ZESDE TOONEEL.
GOVERT , FERDINAND, ALIDA , FILIPPIJN, KLAAR.
GOVERT.

De vrienden zijn er al , gansch bloed
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31

Mijnheer , drie wagens vol , waar zul je 't volk laten ?
FERDINAND.

Daar komen er al van 't gezelschap. Blijft niet praten,
Maak alles op de hofstee reed.
Opdat men op zij n tijd wat eet'.
Zeg aan de meiden , dat men alles klaar moet makers.

ZEVENDE TOONEEL.
PIETER , HENDRIK , JAN , FRANS , FERDINAND ,
ALIDA , FILIPPIJN , KLAAR.
FERDINAND.

Zijt welkom , vrienden , altemaal.
FILIPPIJN.

Daar 's Pieter, of de pikken haal'.
PIETER.

Mijnbeer,, uw dienaar.
JAN.

'k Ben verblijd dat we u ontmoeten.
FILIPPIJN.

Ho , Jan , ben jij daar ook ?
HENDRIK.

'k Heb de eer mijnheer to groeten.
Ben jib dat, monsieur Filippijn ?
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FILIPPIJN.

Ja , broer , zou ik or ook niet zijn ?
FERDINAND.

Zijt gij hier maar alleen, waar zijn a/ de andre vrinden?
PIETER

Zij zijn reeds op uw plaats, daar zult gij ze alien vin.den.
FERDINAND.

Gij hebt uw vrouwen. me ggebragt ?
PIETER

Zij zijn er alien die gij wacht.
FERDINAND.

Dan hoop ik u hier t' zaam een dag of drie te hou6n.
II( heb lets kluchtigs voor,, dat zal ik u ontvouwen.
De man van Klaartje , deez' boerin ,
Beeldt zich veel wondre dingen in ,
Hem dunkt hij is bekwaam als edelman te Leven :
Wij moeten hem van daag een nieuwen titel geven ,
En zeggen dat hij koning is.
JAN.

Die klucht zal goed zijn, naar ik gis.
FERDINAND.

Hij kwam fins t'huis en is naar bed gegaan, heel dronken ,
'k Denk dat de vent nu al ligt op een oor te ronken.

ItRELIS LOUWEN

33

Ga , haal hem hier met alle man.
Men zal hem op mijn hofstee clan
Op 't ledekant , in een der bestc kamers brengen :
Indien het Klaartje , die zijn vrouw is, wil gehengen.
KLAAR.

Och j a , heel graag , Beer Ferdinand ,
Kan dat hem brengen bij 't verstand.
FILIPPISN.

In zulke kluchten kan ik meeimijn rol wel spelen
't Van buiten leeren zou me spoedig toch vervelen.
FERDINAND.

Speel zoo je wilt, 't is altijd goed ,
Want 't is een grove domme bloed.
Maar il propos , gij hebt die Persiaansche kleeren
En Moorschc meegebragt ?
PIETER.

Ja , heer , op uw begeeren.
FERDINAND.

Die zullen goed zijn in Bit stuk.
Messieurs , het schijnt of mij 't geluk
Van daag wil dienen : 't volgt mij bier in alle Bingen
FILIPPITN.

Pe krijgt een koning zelfs to gast , met hovelingen.
FERDINAND

Messieurs , 'k bid , haal den boer maar hier.
3
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A Cl/TSTE TOONEEL.
FERDINAND , KLAAR , ALMA.
FERDINAND.

Mijn lief neemt deel in ons pleizier ?
ALIDA.

Voorzeker , ja.
KLAAR.

Maar, heer , mijn man moet van die lieden ,
Door deze potserij voor 't minst Been kwaad geschie1k gun hem wel wat voor zijn slaan , den .
Maar 't moet niet buiten reden gaan.
FERDINAND

Neen, Klaartje, wees gerust , 't zal niet dan korstwijl
wezen ;
Gij hebt in 't minste niet voor deze lien te vreezen.
Ook zult ge er zeif bij mogen zijn ,
En zien uw man in konings-schijn.
ALIDA.

Dat zal dan gaan alsCats heeft in zijn boek geschreven ,
Van een die tot een graaf van Holland werd verheven,
Dat is te zeggen , in den schi)n.
FERDINAND

o Ja , het zal omtrent zoo zijn.

}CAUL'S LOUWEN
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A LIDA

Maar hebt gij plants om al die lieden to logeren ?
FERDINAND.

Daar is al voor gezorgd. Wij blijvcn in de kleeren ,
Zou 'k denken ; deez' aanstaande nacht
Wordt zonder slapen doorgebragt;
Ook is de dag nog ling -Kees slaapt al, zou ikhopen:
Want anders was 't verbrust.
KLAAR.

Wil ik eens binnenloopen ?
FERDINAND.

Blijf bier : daar zijn ze , ha ! wat 's dat ?

NEGENDE TOONEEL.
FIETER , HENDRIK , JAN , FRANS , FILIPP1JN ,

dragende Kees nit zip bins in eene bakermat.
FERDINAND , ALIDA KLAAR.
FILIPPIJN.

Een koning in een bakermat !
FERDINAND.

Men breng hem naar mijn plaats ; daar zal men overleggen
Wat ieder, naar zijn staat, to doen heeft of to zeggen,
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Voor deez' geduchten nieuwen troon ,
Van Krelis , koning zonder kroon.
Maar draagt hem zacht, de vent mogt oaderweeg outwaken.
FILIPPIJN

Wie dacht dat wij van daag een koning zouden maken ?

Bin.* van het eerste bedriff.

TWEEDE BEDRIJF.
EERSTE TOONEEL.
FERDINAND, ALIDA , KLAAR, FILIPPIJN.
KEES,

slapende op een

ledekant.

FERDINAND.

Wij hebben Kees hier al gelukkig in gekregen ,
Ik vreesde dat hij zou ontwaken onderwegen ;
Dan was de zaak verbrust geweest.
FILIPPIJN

Ik was er ook al voor bevreesd.
KLAAR.

Ik niet ; hij slaapt to vast. Hi) is somtij ds zoo dronken,
Dat hoe ik woel en stoot in 't bed , hij blijft a an 't ronken.

Hij rolde laatst eons van het bed.
FILIPPIJN.

Je gaf hem dan missehien een zet.
KLAAR.

't Kan wezen , in mijn droom ; 'k weet dat niet vast to
zeggen —
Al thans ik vond hem op de vloer, des morgens,leggen.
FERDINAND

Flippijn , 't wordt tijd dat ge u verkleedt
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Ik denk dat gij ow rol wel weet ?
Gij hebt gediend bij een doctoor.
FILIPPIJN.

Ik zal 't wel spelen ;
Ik weet de rol van een doctoor in alle deelen.
Ik heb er dikwij ls bij gestaan ,
Wanneer de doctor Galigaan.
De dieven vilde, en heb hem dikwijls hooron praten
Van de overstorting van het bloed, en 't aderlaten.
Zacht , daar is 't yolk , zij zijn al klaar.

TWEEDE TOONEEL.
KEES,

slapende op een ledekant,

KLAAR , FILIPPIJN, COVERT
JAN , FRANS

FERDINAND, ALIDA ,

in eene beerenhuld ,

en PIETER , In Grieksell, HENDRIK In

Indiaansch gewaad, een Trompetter
FILIPPIJN.

Dien zwarten ken ik niet ; dat 's raar !
HENDRIK

Ken jij me niet Flippijn ?
FILIPPIJN.

't Is Henclrik , sellemen ten !
En jij ben Frans , jij Pieter, dat zijn venten !
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Elk 11)kt wel schier een Grieksche prins.
Waar min de juffers ?
PIETER

Die zip ginds
In de andre kamer ; maar wij 't zoo besteken
Dat gem van alien met Kees Louwen hoeft te spreken,
Dewijl 't verwarring maken mogt,
FILIPPIJN.

Goed , Pieter , dat is wel bedocht.
COVERT

Maar Filippijn , lijk ik nu net eon beer te wezen ?
FILIPPIJN.

J a, Govert , jij ben nu onkennlijk : wil niet vreezen.
COVERT

Maar , drommels , lljk ik net een beer ?
FILIPPIJN.

Ja , zcg ik.Vraag je dat alwegr
COVERT.

Gelikt of ongelikt ?
FILIPPIJN.

Van kop , van lijf en ooren ,
Ja , van verstand en geest,lijk jij een beer geboren.
FERDINAND

Messieurs , men hoeft u ond.erregt ;
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weet wel water dient gezegd ,

Wanneer hij wakker wordt ?
PIETER.

Men zal hem respecteren,
En steken hem, heel fraai , in kakelbonte kleeren ;
Ik wou maar dat hij wakker wierd.
KLAAR.

'k Ben blij dat hij eens wordt gepierd :
Maar ik verzoek nog eens dat 't niet te hoop mag
loopen.
HENDRIK.

Heb daar geen zorg voor,, g' hebt alles goeds te hopen.
Maar 'k hoor dat 't ledekant zoo kraakt ;
Ik denk niet dat hij reeds ontwaakt ?
JAN.

Ik twijfel, Hendrik; 'k zal eens zachtj es bij hem treden.
GOVERT,

Jelui zijt zeer geleerd , in al die hoofsche reden ;
Maar wat zeg ik nu best aan Kees ?
FILIPPIJN.

Gij moet niet spreken , Go vert , 'k vrees
Da t onze beer de zaak met praten zal verbruijen.
GOVERT.

Ik ben een tuinman , 'k weet veel meer yen mest ie
kruijen ,

KRELIS LOUWEN.

41

Van plan ten , enten , en nag meer ,
Dan hier te spelen voor een beer.
FERDINAND.

Uw gansche work bestaat in aan de deur te leggen :
De beeren spreken naoit.
GOVERT

Al heb ik niets te zeggen ,
Het zwijgen is een slimme post;
'k Was blij wierd ik maar afgelost.
PIETER.

Het zal een fraai kopij van Sigesmundus geven.
F ILIPPIJN.

Komedianten zijn in alle ding bedreven ,
En , Pieter, jij ben met poeet.
JAN

Die weten , dat geen nikker wee t.
Hij sluimert , heeren.
FERDINAND.

Elk pass' vlijtig op zijn zaken.
Kom,gaan wij uit'tvertrek,hij mogtgeheel ontwaken.
PIETER

'k Verschuil mij hier , digt bij zijn bed.
Maar blijft gij bier met uw trompet.
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KRELIS LOUVIEN
DERDE TOONEEL.
KEES op bet ledekant, PIETER, de Trompetter,
GOVERT in de heerenhuid aan de deur
PIETER.

Sta ginder in dien hock; dat 's wel, wil nu maar blazen.
Er wordt getrompet.

Verschuil u , want hij schijnt to ontwaken door uw rao Ja , hij staat al op, koom hier. zen•
't Is wel, zoo krijgt het werk zijn zwier.
KEES opstaande en condom ziende.

Wel hoe ! waar ben ik hier? o Seldrement ! gansch
vijven !
Dit is mijn huis niet ! 'k zal mijn oogen nog Bens wrijWaar ben ik ? Droom ik ook ? Ja wel , ven .
Ik weet niet wat ik denken zel :
Lk ben nu wakker, en ikslaap niet meer,zou 'k meenen?
Wel j a, 'k ben wakker ! ik s t a immers op mijn beenen?
'k Ben , wel ter dege , wakker. Maar
\Vat zijn bier alle din gen raar !
o Sinte Julfus ! wat is dit een mooije mooning !
't Lijkt wel eenkamer van een pries of van een koning!
Hoe kom ik op slat mooije bed ?
Wie drommel heeft me hier gczet ?
o Pinpernikkel ! hoe ben ik hier in gekomen!
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Ei , ben ik gek ? Ik lig nog op mijn bed te droomen;
Maar evenwel.... ik hoor daar wat ;
Daar ligt wat ruigs ; och I wat is dat ?
Ziedaar het leeft Och! och! 'k begin al wat te vreezen!
Ik zal eens schreeuwen , want hier moeten menschen
Hei , holla hei ! waar zijn jelui ? wezen.
Zij spreken niet ! dat 's van den brui !
Hei , holla ! manners hei ! ik ben hier opgesloten!
Daar komt het ding aan ; och ! het is een beest met
pooten.
Help ! 't is de d roes in beereschijn.
Wat seldrementen zal dat zijn ?
PIETER tegen GOVERT.

Koes daar, jou lompe beer, of 'k zal u anders groeten.
Tegen KEES

'k K us met eerbieditheid de koninkliike voeten
Van uw geduchte majesteit ,
En ben tot uwe dienst bereid ,
In alles wat gij mij , uw dienaar , zult gebieden.
KEES.

Wel hoe! wat zeit die vent? wat of bier zal geschieden?
PIETER.

Ik hoorde u roepen , onverwacht ,
In 't midden van den naren nacht ;
Derhalve ben ik hier in dit vertrek gekomen.
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Mijn vorst , ei zeg , wat doet u zoo onrustig droomen?
KEES.

Wat zeg je daar ? Ik droom niet, vent;
Ik sta hier immers overend ?
PIETER.

majesteit schijnt op zijn slaaf vergramd to wezen:
Ik bid ootmoedig , dat gij zegt wat u doet vreezen..
Heeft u een droom zoo zeer ontsteld ?
Ik bid u , zeg mij wat u kwelt :
Gij kentmijn deugd en trouw, gij weet dat ik veeljaren
Uw dienaar hen geweest; evil mij uw droom verklaren.
KEES.

Dat is al praat die niet en sluit.
Je lijkt wel met de kop gebruid.!
Maar zeg me waar ik ben , dat kan ik niet begrijpen.
1k ben al bezig mijn verstand er op to slijpen.
PIETER.

De vorst is nog niet heel ontwaakt ,
Zijn zinnen sehipen wat geraakt.
slaap had naauwelijks uw oogen toegesloten ,
Of gij zijt schielijk in uw droom uit 't bed geschnten :
Al 't hofgezin gaat reeds ter rust.
SEES,

1k merk wel, sehallek , jij hebt lust
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Met mij to gekken ; maar ik laat me zoo niet loeren.
Ho ! ho ! ik ben al mee en hagje bi ) de boeren.
Maar,, heerschap , zeg me waar ik ben ;
'k Zweer dat ik 't niet begrijpen ken.
PIETER.

De vorst belieft zich met zijn dienaar to vermaken.
a ben tot uw pleizier , mijnheer , in alle zaken
Het past een hoveling altiid ,
Een grooten koning , als gij zijt ,
Te dienen in al 't geen dat hem vermaak kan geven.
a ben uw slaaf, gij kunt mij sterven doen , en leven ;
Gij die de wereld siddren doet,
Voor uwe magt en heldenmoed ;
Die meester zijt van zooveel groote koningrijken ,
En vorst Darius doet voor uwe magt bezwijken.
KEES.

Wel , maatje lief, wat zeg je daar ?
Ben ikje koning ? Dat is raar !
PIETER

Helaas ! wat schort mijn vorst' o Wakkre Alexander !
Gib die gansch Azie deed buigen voor uw stander ,
Die aan den oever van d'Eufraat
Ons voorging , als een kloek soldaat ,
Alwaar de Persiaan moest vlugten voor uw sabel ;
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Gij die nog gistren hebt getriumfeerd in Babel ,
o Groote vorst en 's werelds heer !
Kent gij Efestion niet meer 9
Uw allergrootste vrind 'Helaas !waar zijn uw zinnen?
o Macedoniers I wat zult gij nu beginnen ?
Uw vorst is van 't verstand beroofd !
KEES.

Wel man , het schort j e zelf in 't hoofd .
1k ben een melkboer en geen koning , zoete vaarije ,
Ik heet Kees Louwen , en mijn wijf haar naam is
Klaartje.
PIETER

Maar is mijn naam u onbekend ?
KEES

Dat 's raar ! weet ik wie ofje bent ?
Je ziet er nit , net of j e wilt de klucht vertoonen ,
Van 't branden van den Moor, en Tamra met haar
zonen.
PIETER.

o Vorst ! waar is uw groot verstand ?
KEES.

Korn , alle gekheid aan een kant !
Hoe kom ik hier in huis ? Vertel me dat wat nader
PIETER.

Ik ben Efestion , aan 't hof van uw heer varier
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Filippus , met u opgevoed ;
Ik ben , als gij , van vorstlijk bloed
Gesproten ; ik heb u gevolgd door alle landen
En koningryken , die gij moedig aan durst randen.
KEES.

Wat bruidt het mij hoe dat je hiet ,
Jij antwoordt op mijn vragen niet !
Ik ben van koningen noch edellui geboren ,
Bezie me vrijelijk van achteren en van voren ,
Mijn naam is Kees , mijn wijf heet Klaar,,
Dat zweer ik , en dat 's waarlijk waar.
PIETER.

Daar is Filippus , uw doctoor. Wit bier vrij komen ,
Mijnheer.

VIERDE TOONEEL.
FILIPPIJN in doctorsgewaad, KEES . PIETER.
FILIPPIJN.

De koning schijnt ontrust , door zware
Daar dient in tijds voor hem gewaakt.
KEES.
Zeg ,

hoe ben ik hierin geraakt ?

droomen;
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FILIPPIJN

Geefmij uw hand,mijn vorst,ik zal uwpols eens voelen.
KEES

Wat ben jelui voor yolk ?
FILIPPIJN

Gij moet zoo sterk niet woolen.
Een heete damp , die uit de maag
Komt rven , baart u doze plaag ;
Als gij u stil houdt , zijt gij makklijk to genezen.
KEES.

1k ben 't niet, die je meent, doctoor; hoe zalhet

wezen?

FILIPPIJN.

Voelt gij Been pijn in 't hoofd, mijnheer ?
KEES.

Wet ja , mijn kop doet vrij wat zeer ;
Dat komt door dat ik bij Kees Krijnen hob gezopen ,
Van d'ouden hood , en die is in mijn kop geloopen.
FILIPPIJN.

N4., die voorschreven ouden hood
Maakt u het ligchaam ongezond ;
Uw vorstlijk aangezigt is schriklijk opgezwollen ,
En de oogen draaijen u in 't hoofd gelijk twee tollen i
Gij zijt in eenen slechten staat ;
Ja , ziek tot in den vierden graad.
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Uw pols loopt puur to post : d us dien ik to ordonneren,
Dat mijn aptheker u koom" zevenmaal klisteren.
KEES.

Ik ben geen koning , dat is raar !
Hoe is het , scheren we malkaar ?
Ik heb den brui , doctoor , van al die vieze grillen ;
Wil ji) klisteren, doe 't aan lui die 't hebben willen.
FILIPPIJN.

't Klisteren zal heel noodig zijn ;
Want anders zal dien ouden wijn
Uw blood verdikken.
KEES.

W at bruit mij dat ?
FILIPPIJN.

't Zou bederven ,
En dan was 't al vergeefs gewerkt met mijn conserver,
Elixers , poeders , senneblaAa ,
Triakel , pillen , orvitaan ,
Geen lapis bezoar , noch kina zouden baton ;
Onmooglijk zou men u eon aler durven laten ;
Dus raad ik dat uw majesteit ,
Zich tot 't klisteren voort bereidt.
Vorst Alexander zal....
KEES.

Hoe, seheren we malkandre ?
4
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Ik hiet zoo niet , mijn naam en is gees Mallesander ,
Ik zeg nog Bens, dat ik geen prins
Of koning lijk : ben ji) van zins
Jou koning Seneca wat pillen in te geven ,
Zoo loop hem zoeken want ik heb van al mijn leven
Niet ziek geweest.
FILIPPIJN tegen PIETER.
Gaan wij uit dit vertrek ,
Wij hebben 't kwaad met dezen gek;
't Is noodig dat men hem alleenig laat bedaren.
PIETER.

Maar liep hij dan eens weg ?
FILIPPIJN

De beer zal hem bewaren.
KEES.

Wat preveljelui daar zoo stil?
FILIPPIJN.

o Vorst ! 'k zie dat ik tijav&spil
Met u te raden 'k zal derhalve maar vertrekken.
PIETER.

Ik zal aan't hof, mijnheer, dittoeval voort ontdekken
Hoezeer ik mij daardoor outs tel.
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VIJFDE TOONEEL.
COVERT

in de hind , KEES.
KEES.

Wat of ik hier van denken zel ?
Zij loopen been. Ik vrees het zal hier wonder dagen !
Ik gloof het is hun in de hersenen geslagen.
Of zou ik ook een koning zijn ,
En weten 't niet ? Dat heeft geen schijn ;
Had ik het ooit geweest , ik zou er vat van weten.
Mijn naam is immers Kees?Wis,'t is me niet vergeten!
Mijn eigen wijf heel immers Klaar ?
En Louw de melkboer was nnj n vaer ?
Wel j a, hoe kan ik dan , terwijl ik lig to droomen ,
En zonder dat ik 't wee t , een koningdom bekomen ?
Maar zacht , ik heb de zaak gegist ;
Hun koning is misschien vermist ,
En ik zal mogelijk dien koning net gelijken.
Ik zal me houden of ik ' t ben. 'k Zal daar eens kijken ,
Of doze deur.... Och ! daar is weer
Die seldrementsche ruige beer !
Help ! help 1 de beer ! de beer ! och , komt me toch outzetten 1
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ZESDE TOONEEL.
JAN in 't Grieksch gewaad, FILIPPIJN en gevolg
in 'I Perstaansch en Gneksch gewaad , KEES.

PIETER,

JAN.

Schiet toe ! gij heeren , wilt op uwen koning letten ,
Opdat de beer hem niet verscheur'.
KEES,

eene gemaakte statigheid aannemende.

Wat doet dat beest daar aan de deur ?
JAN

Het moet uw majesteit voor onheil steeds bewaren.
KEES.

Dat kon een bleekersdog of groote hond wel klaren ;
Die beesten bennen altijd trouw.
Maar zonder gekken , zeg me nou ,
In welk een land wij zijn; ik kan 'tine niet verzinnen:
't Is alles bier zoo mooi , van buiten en van binnen ,
Dat ik verwonderd sta en kijk.
PIETER

Wij zijn nu in het koningrijk
Van Babel , dat gij hebt met wapenen verwonnen.
Mijn worst, gij went zooveel als ik zou zeggen konnezt.
KEES.

Te Babel , zeg je ? Hoe ver leit
Dat bier van daan ?
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PIETER.

Uw majesteit
Is nu in Babel.
KEES.

Wel , wie heeft 't ooit gelezen !
Hoe ver zou Babel wel omtrent van Haarlem wezen ?
JAN.

Groote vorst ! in uw gebied
Ken ik geen stad die Haarlem hiet.
o

KEES

Dat's raar ! Wel, manners, dat gaat mijn verstand to
boven.
Ye kent wel Amsterdam , dat zou ik vast gelooven ?
Dat is er derd'half uur van daan ,
Wanneer we met de trekschuit gaan.
PIETER.

'k Heb nooit geen Amsterdam of trekschuit hooren
noemen ;
15w majesteit belieft zijn reden to verbloemen.
KEES.

Wel, Amsterdam dat is een stad ,
Die overvloeit van geld en schat ,
Daar kan men al wat in de wereld is verkoopen ;
De heb er menigmaal met karnemelk geloopen.
Een mensch kijkt daar zijn oogen blind
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Aan al de waar die hij er vindt.
FILIPPIJN.

Wat heeft uw majesteit daar aardig liggen droomen !
Wat of den mensch niet in den slaap al voor kan koDe vorst waant zich een Boer te zijn ! men
Hem moet een wonderlijk venijn
Van d'een of d' ander , in de spijs gegeven wezen ;
1k moet noodzaaklijk door 't klisteren hem genezen.
KEES.

Ja wel , ik kan het niet versta an !
Wanneer ben ik te bed gegaan ?
JAN.

Te nacht hebt gij , o vorst, met prinsen , graven ,
heeren ,
En oversten van 't heir laat zitten banketteren.
Uw majesteit bedenk' zich eens !
KEES.

Ja wel , het is wat ongemeens !
1k meen de dat ik bij de boeren had gezeten.
Heb ik met prinsen dan gedronken en gegeten ?
FILIPPIJN

Die ziekte maakt mijn hart hart vol vrees !
KEES.

Maar drommels, is mijn naam geen Kees 7
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Ben ik geen melkboer ?
FILIPPIJN.

Neen , gij zijt een magtig koning.
KEES

Een koning' Inderdaad 7
FILIPPIJN
o

Sa t

KEES.

Niet in vertooning ?
FILIPPIJN.
Gij zijt

een koning inderdaad.
KEES.

Is 't mogelijk ! wel wat een praat
Zoo ik heb dan geen wijf die Klaar beet ?
FILIPPIJN.

IJdle droomen.
KEES.

Wat zeg je ?
FILIPPIJN.

't Is u in den droom zoo voorgekomen.
, Uw konin gin heet Statira ,
Uw moeder was Olympia.
KEES.

MaarLouw de melkboer was nogtans mijn eigen vader '
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PIETER.

De Macedoonsche worst, die door een snood verrader,
Weleer om 't leven werd gebragt ,
Was uw heer vader,, voor wiens magt
Lacedemonie en A thene moesten beven.
JAN.

Gij doet gansch Persie naar uwe wetten leven.
KEES.

Wat of een mensch al droomen kan !
Ik ben nou meer dan edelman.
JAN

De worst begint nu tot zijn zinnen war to komen ,
En hij begrijpt alreeds de dwaasheid van zijn droomen.
KEES

Wel , als jelui het zeker weet ,
Het scheelt me waarlijk niet een beet.
1k wil wel koning zijn en je allega Ai. regeren.
FILIPPIJN.

Belieft uw majesteit dat wij hem dan klisteren.
KEES.

Wel neon , dat zal je laten , vent !
1k ben die dingen niet gewend ,
En ik versta dat jij voortaan zult moeten zwijgen;
Althans je zal me nou niet tot klisteren krijgen.
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FILIPPIJN.

Maar doctor Aristoteles
Zegt , dat men moet een reis vijf, zes
Klisteren , om den damp der droomen to verdrijven ;
Al was het tienmaal, 't kan geen kwa ad doen, naar zijn
schrijven.
KEES.

Jaap Stortellesch zal 't laten staan.
FILIPPIJN.

'k Zal dan een half pond senneblaan ,
Met Fransche pruimen , tot laxatie laten koken ,
Opdat de dampen door de porien verrooken.
KEES.

De dampen rooken , zoo 't behoort ,
Al zonder pruimen uit mijn poort.
Ik lust geen seneka , en durfje er weer van spreken ,
Zal ik Jaap Storteflesch en jou de ribben breken.
FILIPPIJN.

Maar twee klisteren dan , of an
KEES.

Neen , zeg ik , geen klisteren , neon !
Maar halt je een pijp tabak , dat zou me boter lijken.
PIETER

Haal voor den koning wat tabak ! Sta niet to kijken !
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KEES.

Je ben bijlo een schiklijk boost !
Geef ook een zoopje voor den dorst.
FIL IPPIJN.

Geef aqua vita !
KEES.

Geef j enever !
F/LIPPIJN

't Mag niet wezen.
Geef aqua vita !
KEES.

Vent, zwijg stilt of jib moogt vreezen !
Ik lust niet van jou brouwerij ,
Je helpt een mensch maar in de lij.
FILI PPI TN .

Dan raakt uw majesteit voorzeker weer aan 't droomen.
Maar 'k zie een page , met verscheide dames komen.
ZEVENDE TOONEEL.
JANSJE

ais pave. met een sluijerkroon , schepter en klee-

deren , een lampet, een pip tabak en een borreltje, gevolgd
door vier juffers ; PIETER , JAN, in 't Grieksch gewaad ,
FILIPPIJN en gevoig in 't Persiaansch en Grieksch
gewaad , KEEPS.
JANSJE

Men steek' den koning , naar zijn staat ,
In 't kostlijk Persiaansch gewaad !
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Want 't was op gisteren zijn majesteits behagen ,
Om kleedren naar de wijs van 't Oostersch yolk te dragen.
Terwl Kees gekleed en op den troop genet
wordt, wordt er gezongen.
PIETER.

Zet hem de kroon nu op het hoofd !
KEES.

Maar 't zoopje drat je hebt beloofd ,
En dan die pijp tabak ! Die moest je daadlijk brengen.
JANSJE

1k moet uw majesteit met riekend nat besprengen.
KEES

Hou op , jou dreumis ! ben je gek ?
Je spat met water in mijn bek.
Ik vraag nog eens , of jij me zult een zoopje geven. ?
Allen.

Lang moet zijn majesteit, vorst Alexander leven !
KEES

geeft den scepter aan PIETER en slaat vuur.

Daar, houdt dat ding en bli)ft wat staan ;
Ik zal er eens den brand in slaan.
PIETER

Daar komt een kamerling, wat of die heeft te zeggen?
JAN.

Hij heeft den vorst misschien iets noodigs voor te leggen
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ACHTSTE TOONEEL.
FRANS MI

Persiaansch gekleed , PIETER, JAN , FILIPPIJN
en gevolg gekleed als voren, KEES.
FRANS.

Mijnheer,, daar is een afgezant
Gekomen van prins Ferdinand ,
Die onderdanig bidt uw majesteit te spreken.
KEES.

Van Ferdinand ! wel dat zijn misselijke streken !
1k ken hoer Ferdinand heel wel.
(W at of ik bier van denken zel ?)
Is dat die Ferdinand , die met mijn kind wil trouwen ,
En die een knecht had die me lustig of kwam touwen,
Wanneer ik droomde ? lk ken niet eon
Van jelui , maar hem wel , zoo 'k meen ;
Of hij moest door een droom, als ik, veranderd wezen.
FRANS.

Die Ferdinandus is een prins , die elk doet vreezen ,
Des grooten konings Porus' zoon ,
Die na zijns vaders dood de kroon
Van 'andiaansche rijk op' t vorstlijk hoofdzal dragon.
KEES.

Wel , laat eens hooren wat die kerel heeft te vragen,
Frans binnen.
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NEGENDE TOONEEL.
PIETER , JAN , FILIPPIJN

en gevolg , als Toren , KEES.

PIETER.

Laat ons nu in de kamer trail ,
Uw majesttit wil ligt alleen
In 't heimlijk d'afgezant der Indianen hooren:
KEES.

Blijft liever hier , want kreeg die beer mij eens bij de
1k was er zekerlijk om koud ; ooren ,
Dat beest wordt door mij that vertrouwd ,
En ik belast jelui om, zonder tegenspreken ,
Dien seldrementschen beer van daag den hals te breken.
Daar komt een zwarten moriaan !

TIENDE TOONEEL.
FRANS, HENDRIK,

gekleed als Indianen met gevolg,
als voren , KEES

PIETER, JAN, FILIPPIJN
FRANS

Daar

zit de vorst , wil nader gaan.
HENDRIK, terwijI

Kees rookt en dINIIkt.

Mijnheer,, ik hebt 't geluk in Babel u te ontmoeten ,
En uitmijnsprinsen naam voor uwen troo p te groeten,
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't Gerucht van uwe dapperheid
Is tot aan Ganges' boord verspreid.
Elk is verschrikt , nu gij Darius hebt verslagen
Maar Porus en zip zoon , zijn na die nederlagen ,
Gelijk het hun betaamt , vol moed.
De vorst wil 't Indiaansche bloed
Beschermen , en niet voor uw Macedoners wijken.
Zijn leger is versterkt , van volken nit de rijken
En landen aan zijn kroon verknocht.
Hij , die altijd naar glorie zocht ,
Wil door uw ondergang een heldennaam verwerven ,
Des werelds heer zijn , of voor uwe voeten sterven.
KEES

Jou koning lijkt een barsche vent!
Ik ben 't vechten niet gewencl ,
Als met mijn wijf, die heb ik dikwijls afgeslagen.
HENDRIK.

Mijn koning wil nogtans een veldslag met u wagon :
Opdat zip groote dapperheid
Bekend worde aan uw majesteit.
Hij zal uw leger aan zijn grenzen haast verwachten ,
En voedt, als gij , niet dan verhevene gedachten.
KEES

Mijn leger , zeg jc ? Wat een praat !
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Ik heb Been leger,, kameraad.
Ik weet niet eens wat jij al meent met deze zaken.
HENDRIK.

Wil Alexander nu zich zelven wat vermaken ?
Hoe ! spot men suet een afgezant ?
Een gunstling van prins Ferdinand ?
Ik heb alom verstaan , mijnheer, dat gij voordezen
Zoo hoffelijk van aard , als dapper, plagt te wezen.
Dat gij grootmoedig en beleefd ,
Verwonnen landen wedergeeft
Aan koningen , die u met magt niet wederstreven;
Dat gij, door goedheid , zooveel vrijheid hebt gegeven
Aan uw verwonnenen, dat zij ,
Vergetende de slavernij ,
Met hunne wapenen uw staatszucht ondersteunen.
KEES.

Zwart bakkes , jij vertelt al wonderlijke deunen.
Maar drommels , ik T ersta je niet!
Zeg, aar die dingen zijn geschiecl ?
HENDRIK.

Ik zie de vorst beeft lust om hier met ons te gekken.
Vaarwel , ik zalmijn prins terstond dien hoo p ontdekk en.
Zijn legermagt is al gereed ,
HIS zal opkomen , eer gij 't weet ,
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Met honderd duizend van de dapperste Indianen ;
Om zich, door uwen dood, een weg ten troon te banen.
KEES.

Ja wel , ik zweer je bij mijn Ml ,
Ik we et niet wat hij hebben wil :
'k Versta alleenlijk dat hij lust heeft om to vechten ;
En zijn die dingen op geen andre wijs te slechten ?
HENDRIK.

Ik zie wel dat men met mij spot.
KEEL

Je houd mij zelven voor den zot.
HENDRIK.

Mijnhcer, 'k spreek immers Grieksch, zoo goed als 't
is te spreken ,
KEEL

Hoe , spreek jij Grieksch ?
HENDRIK.

Ja , Grieksch !
KEES

Hoe , Grieksch ! wel selleweken !
We praten immers allemaal
Opregte zuivre Duitsche taal ?
HENDRIK.

o Vorst , nu zie ik klaar dat gij hebt voorgenomen
Met mij te spotten; maar ik denk haast hier te komen ,
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Met koning Porus en zijn magt ;
Dan zult gij zien wien gij belacht.
KEES.

Maar, maatje , word niet boos. 1k kan 't me niet verzinnen!
Grieksch , ze4,je ? Praat ik Grieksch ?
HENDRIK.

Zoo wij u overwinnen ,
En stooten nit uw heerschappij ;
Denk dan aan deze boerterij.
KEES.

1k meen 't zoo kwaad niet. Zeg , wat heb je me te vragen ?
HENDRIK.

De koning , als ik zeg , wil eenen veldslag wagen ;
Maar Ferdinand , de prins , zijn zoon ,
Die erfgenaam is van zijn kroon.
Ileeft uwe dochter,, de prinses , tot bruid verkoren.
KEES.

Neen , zwartsmoel of gezant , jou moeite is hier ver1k Beef haar niet aan Ferdinand ; loren ;
Ga jij maar weer na 't Morenland.
HENDRIK

1k zal uw weigring mijn prins to kennen geven.
Allen behalve de Indianen.
Lang moet zijn majesteit , vorst Alexander levee.
Frans en de Indianen binnen.
5

66

XifELIS LOITIVEN

ELFDE TOONEEL.
PIETER • JAN , FILIPPIJN

en gevolg ale voren, KEI.S.

PIETER.

o Vorst , gij paart uw kloek beleid
Altoos bij uwe dapperiteid. ;
Wig zien den Indiaan haast door uw arm verslagen
Indien hij lust heeft met zijn leger op to dagen.
KEES.

'k Versta me op zulke dingen niet.
Jij zegt wel dat het is geschied ,
Maar 'k weet van legers noch van zulk gevecht to
zeggen.
'k Plag met de boeren wel een sneedje in 't dorp to
En dat ging met de kermis door, leggen,
Maar daar had ik geen legers voor.
Kom laten we hier nu met langer zitten snappen !
'k Heb dorst, laat aanstonds eens een flap Dorst En'k Heb ook zoo'n honger als een beest. gels tappen;
FILIPPIJN.

Zoo vroeg , mijnheer ? Ik ben bevreesd ,
Dat 't u zouschaadlijkzijn: men moet u eerst klisteren .
KEES.

Dat zal niet beuren. 'k Wil mijn keel eens heldex
smeren.
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FILIPPIJN.

'k Maak ook een poeder sympathie ,
Waardoor ik in een uur of drie ,
Den worst zoodanig kan doen zweeten , draaijen , braDat al de ribben in zijn ligchaam zullen kraken , ken,
Al was ik hier een mijl van daan ;
Maar 'k houd het met de senneblaan.
KEES.
Zwijg van je seneka ! ik wil het niet gebruiken ,
Ik mag geen seneka , of zulke vodden ruiken ;
Maar wil je wel doen, geef ereis
Een hagje ham of ossenvleisch ,
Met gele wortels , 't zal de darmen beter vullen.
PIETER.

De koning heeft gelijk.
KEES.

Ik meen eens braaf to smullen.
PIETER.

Zeg dat men dan de tafel dekk'.
Mijn vorst , ga nu in 't naast vertrek,
KEES.

Maar zou ik bij dies beer zoo digt wel komen durven ?
Ik vrees warendig dat ik in mijn broek zou tureen.
PIETER.

Nu , Govert , ga wat aan een kant.
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KEES.

Wel , dit is al een aardig land !
De beer heat Govert; wel! wie zou het zoo verzinnen !
JAN.

De beer is weg, mijn vorst, ga nu maar vrij naar binnen ;
1k dank de kost is wel gereed.
KEES.

Heel goed ; 'k verlang al dat ik eet.

Einde Pan het tweede bedryf.

DERDE BEDRIJE
Het tooneel verbeeldt een twin met eene
gedekte tafel.
EERSTE TOOL EEL.
in 't Persiaansch, PIETER in 't Grieksch,
HENDRIK in 't Indiaansch gewaad , KLAAR , ALIDA ,
gevolg van Indianen.

FERDINAND

FERDINAND.

't Is alles naar mijn zin. Wanneer hij heeft gegeten ,
Zoo last het mij terstond door d'een of dander weten ,
Dan zal ik komen met mijn troep.
PIETER.

Men pass' maar op , wanneer ik roep.
ALIDA

Maar lief, ikvrees, de man zal al to zeer verschrikken.
KLAAR.

Dat hceft Been nood; hij doet het mij alle oogenblikken;
'Want als hij dronken is , dan slaat
En scheldt hij mij als disparaat.
Het is me onmooglijk met den kerel huis to houwen.
ALIDA.

Maar waarlijk , deze pots mogt u daarna berouwen.
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FERDINAND.

Dat heeft goon nood, woes maar gerust.
ALIDA.

Maar wordt hij eens de zaak bewust... ?
FERDINAND.

Wanneer 't gedaan is kan men hem weer dronken maEn laten hem weer in zijn eigen bed ontwaken ; ken
Men zeg hem dat hij heeft gedroomd....
Maar zacht. 'k Zie dat Flippijn daar koomt.

TWEEDE TOONEEL.
FILIPPLIN air; doctor, FERDINAND , PIETER , HENDRIK ,
KLAAR, ALIDA, gevotg van Indianen.
FILIPPIJN.

Hoe ! sta jelui daar nog to praten met malkander
FERDINAND.

Hoe gaat het binnen met den koning Alexander ?
FILIPPISN

Die wil aan 't eten met geweld ,
En 't dient niet langer uitgesteld.
Kees maakt een gerucht van binnen.
Daar komt hij aan, mijnheer,laat hij u niet ontdekken.
FERDINAND.

Kom , last ons met elkaar dan voor con puos vertrekken.
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DERDE TOOEEEL.
KEES, FRANS In 't Perstaansch , JAN , PIETER, FILIPPIJN
in doctors gewaad , GOVERT 1n de beerenhuid ,
gevolg van juffers, Persianen en Grieken.
PIETER

De tafel is gedekt , mijnheer.
KEES.

't Is tijd dat ik mijn keel dan smeer.
't Lijkt oorlog in min buik, ik hoot de winden romlen,
Le maker meer geweld als zes of zeven tromlen.
Ho ! daar 's de tafel , 'k zie het wel ,
Ik zeg je dat ik schaffen zel.
PIETER.

Belieft uw majesteit dat we remand laten dansen ?
KEES.

Dat mag je heel wel doen; ik zal terwijiwat schransen.
Dat gaat je voor,, mijn edellui ;
Komt aan de tafel, al den brui !
Terwiil Kees en de anderen eten, wordt er
gedanst en gezorzgen.
KEES

Dat heeft me goed gesmaakt , geeft nu eens wat to
drinken.
PIETER.

't Lai uw gezondheid. zip , mijn vorst , last ons eens
klinken.
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KEES.

Ik weet van zulke Bingen niet ,
Ik drink het uit , gelijk je ziet.
De steAlui zijn heel vol van zulke zotternijen ;
De wijn kan, zonder dat, wel door mijn keelgat glijen.
Nu dunkt me dat ik merken ken ,
Dat ik een heel groot koning ben ;
Want al dat volkje dient en eert mij op mijn wenken.
Hei! holla !
PIETER

Wat belieft , u vorst ?
KEES.

Wil wijn in schenken !
Die wijn smaakt bij mijn zietert pea.
PIETER.

Wat zegt gij ?
KEES

Dat je eens schenken moet.
Ikmaak je schenker; want je zult die kunst wel leeren.
FILIPPUN.

o Vorst ! 'k verdien ook lets.
KEES.

Je zult al 't Yolk klisteren ,
En geven ' t seneka in 't gat,
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Behalve mij , broer,, dat je 't vat.
FILIPPIJN.

'kBedank uw majesteit, voor 't ambt aan mij gegeven.
KEES.

Jij , Otje Dikmuil , in wat kunst ben jij bedreven ?
FILIPPIJN.

Dat is uw majesteits barbier.
KEES.

\Vat is dat voor een lange pier ?
PIETER.

Dat is Parmenio , een overste van ' t leger.
KFES.

En deze zwartsmoel , wat is die, mijn sehoorsteenveger ?
FRANS.

Dat 's Clitus , uw heer vaders vriend ,
Die ook in 't heir voor veldheer dient.
FILIPPIIN

1k zie de koningin en rijksprinsesse komen.
KEES

Daar komt mijn wijf, de droes ! zij is 't! wie zou het
droomen ?
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VIERDE TOONEEL.
KLAAR , ALIDA • KEES, FRANS , JAN , PIETER,
FILIPPIJN en GOVERT alsvoren, gevolg van

de jolters, Persianen en Grieken.
Allen.

Lang leev' de groote koningin !
KEES

Ei kijk ! dat 's aardig in mijn zin !
Allen.

Langleev' de rijksprinses!lang leev' vorst Alexander!
KEES.

Zeg wijf, is 't waar , ben ik de koning Mallesander ?
Of ben ik Kees , jou eigen man ?
KLAAR.

Helaas ! mijn waarde lief, hoe kan
Een droom , een ijdle waan je zinnen zoo ontroeren ,
Dat jij nog twijfelt dat je bent geteelt bij boeren ?
Is 't mooglijk ! ziet uw majesteit
Niet aan de pracht en heerlijkheid ,
Dat hij een koning is.
KEES.

Ik zou 't ook schier gelooven.
ALIDA

Hoe kan een droom den vorst dus van 't verstand berooven ?
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KEES.

Ze zeit ook vorst , wel , dat is raar !
Nu gloofik , is het zeker waar.
Maar, wiAwaarom steek jij nog in boerinnenklegren?
Se lijkt geen koningin , zou 'k zeggen , aan je vegren.
't Is nog die oude plunje , daar
Ik je altijd in gezien heb , Klaar.
KLAAR.

Noem je me Klaar ?
KEES.

o Ja , of heb je ook twee namen ?
PIETER.

o Vorst wil langer niet uw koningin beschamen ;
Haar naam is Statira , mijnheer.
KEES.

Ziedaar,, daar heb je 't nou al weer !
't Is Klaar, mijn wijf , of ik heb kousen voor mijn
oogen.
terwijt Pieter aan Jan iets intluistert, die daarop
aan het eind van het tooneel gaat en Ferdinand wenkt.

Helaas ! ik ben met u , o groote vorst ! bewogen ;
Heeft dan een droom 't verstand heroofd
Van aller Grieken opperhoofd ?
o Macedoni6rs , nu is uw val voorhanden !
Nu zal u de Indiaan verdrijven uit de landen,
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Die Alexander door zijn magt ,
Heeft onder 't Grieksche juk gebragt !
KEES.

Ei , huil niet , kind , ik ben een koning , 'k wil 't gelooven.
ALIDA.

Ach ! ach !men zal uhaast uw koningrijk berooven !
'k Ben met uw ongeluk begaan !
PIETER.

Wie zou dat doen ?
ALIDA.

Wie ? d'Indiaan ;
Want de afgezant kwam , eer hij ging , mij schriklijk
dreigen
Met legers van....
KEES.

Hij zal dan op zijn wammes krijgen.

Van binnen wordt een krijgsgerucht gemaakt.
ALIDA.

Ach ! ach! wat wil dat groot gerucht ?
PIETER.

Vcrraad ! verraad ! men kies de vlugt !

Van binnen.
Val aan ! val aan ! sla dood !
FRANS.

Ach j a' wij zijn verraden !
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KEES.

Och ! och ! waar berg ik mij ?
PIETER.
SCI11111

achter deze blaclen.

KEES.

Ja maar, dan kreeg ik, dat je 't vat ,
Misschien een kogel in miju gat :
Ik weet geen beter raad als gaauw in hiiis to loopen.

VIJFDE TOONEEL.
gevolg van gewapende indianen ,
een Trompetter.

FERDINAND, HENDRIK,

FERDINAND.

Val aan ! die zich verweert zal't met den dood bekooHoudt op ! al bloods genoeg ges tort! pen !
Houdt op !
HENDRIK.

Wij komen aArs te kort
Aan zwabbers , om het bloed der helden op te veogen
FERDINAND.

Nu zijn wij meester van de twee bedekte wegen
De halve maan en 't ravelijn.
Men schiet nu bres door de gordijn
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HENDRIK.

Men eisch 't kasteel eens op, misschien dat zij het geven.
Er wordt getompet en Pieter ziet uit het venster.
PIETER.

Wat eischt gij ?
HENDRIK.

Het kasteel ! of niemand blij ft in 't leven.
PIETER

Wie staat naar Alexander's kroon ?
HENDRIK

Des grooten konings Porus' zoon ,
Prins Ferdinand, voor wien de Grieken heden zwichten.
PIETER.

Ik

zal zijn majesteit des prinsen eisch berigten.
Pieter trekt het venster toe.
HENDRIK.

Mijnheer is kwali)k onderregt.
FERDINAND.

Hoe zoo ?
HENDRIK.

Gij speelt uw rol te slecht.
Men moist van ouds van bres te schieten niet te spreken;
Men plagt de muren met rammijen te verbreken ,
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Men lei de schilden op den rug ,
En maakten dus een storremburg ;
Ook houten torens.
FERDINAND.

Ja , ik heb dat wel gelezen ;
Maar moet het alles j uist zoo net naar de oudheid weWat weet the lompe hoer daarvan ? zen ?
Die ik niet denk dat lezen kan.
Maar zacht ! 'k zie Pieter daar weer uit het venster
k ijken.
PIETER tut het venster

Schoon Alexander nooit gewend is to bezwijken ,
En groote zaken durf bestaan ,
Hij vindt zich zelven nu verraAn ;
Derhalve wil hi) met den prins kapituleren.
FERDINAND.

Men zend dan ostagiers , wij zullen accorderen.
Pieter trekt het venster toe.
FERDINAND tegen hqt gevolg.

Men blind' twee manners het gezigt.
HENDRIK.

De zaak is wonderwel verrigt ,
Wij hebben hem zoo ver , dat hij begint to vreezen.
FERDINAND.

Nog zoo ver niet , dat hij geen koning meer vtril wezen.
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HENDRIK.

Mijheer,, daar twijfel ik al aan :
Hij ziet zich naar het levee staan ;
De zorg daarvoor kan hem de staatzucht doenvergeten:
Want yolk van zijn slag, datnooit Staten heeftbezeten,
Valt van 't eene uiterste op het air,
't Beoogt lets groots , maar gees gevaar.
FERDINAND.

Zacht Hendrik , zwijg , ik zie daar gaat de deur reeds
open.
Tegen de geblinden.
Daar 's Filippijn geblind. Nu moet gij binnenloopen.
De geblinden loopen elkander onder den voet.
ZESDE TOONEEL.
FILIPPLIN

en JAN geblind, HENDRIK , FERDINAND.

een Trompetter en gevolg van Indianen.
FERDINAND.

Hoe ! zijt gij ostagier,, Flippijn ?
Waar is de boor ?
FILIPPIJN.

Waar zou hij zij u?
Hij 's in den kelder weggekropen , bij de vaten ;
En niemand ki ijgt hem daar van daan , met mooi to
praten.
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Wij riepen : vorst , kom voor den dag !
''Want ieder heeft voor u ontzag !
Men heeft uw bijzijn in dit zwaar gevecht van nooden;
Hoe !zullen wij ons hier als schapen laten dooden ?
Waar is nu Alexander's moed ?
Die heel de wereld siddren doet ;
Of heeft een nachtgezigt u dezen moed benomen ?
FERDINAND

En wat sprak Kees daarop ?
F1LIPPIJN.

Och ! mogt ik weer eens droomen,
Dat ik nog was die nude Kees!
Een Boer van 't land, die zonder vrees
Kon leven , met mijn wijf en kind, be) onze koeijen ;
Ik zou me nooit weer met die koningdommen moeijen!
Hij had die rede pas gezeid,
Als iemand riep : zijn. majesteit,
De prinse Ferdinand is meester van de wallen !
Het sterke Babel is in 's vijands hand gevallen !
Men stell' ons zaam tot tegenweer,,
Of wij zijn alle om hals mijnheer
Och sprak toen. Kees , had ik mijn docliter maar gegeveir
Een ander riey: 't is best to bidden om het levee'
I;
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Men geev"t kasteel , of 't is to laat !
o Ja , sprak Pieter , dat 's niet kwaad ,
Laat heer Filippus , de doctoor,, met nog een ander,,
Den vrede sluiten voor den koning Alexander ;
't Is maar om Alida alleen ,
Dat hij ons dus bespringt , zoo 'k meen.
Och j a ! sprak Kees, ik zal
dochter laten trouwen;
Als maar mijn wijf en ik het leven mogen houwen.
FERDINAND.

Ha ! ha! die zaak komt heerlijk uit.
FILIPPIJN.

Mijnheer , zeg mij nu uw besluit.
Het is nu vrede , gaan wi) t'zaam naar binnen.
FERDINAND

o Neen , ga , haal hem hier : men zal 't contract beginnen.
ZEVENDE TOONEEL.

een Trompetter en
gevolg van Indianen.

FERDINAND, JAN , HENDRIK ,

HENDRIK.

Maar wie zal hier notaris zijn ?
IAN.

Ik moet dat wezen, 'k ken het fijn;
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'k Pleb twee jaar klerk geweest , en al dat werk doorkeken .
Ho ' ik versta me op al de praktizij aestreken ,
'k Kan schrven of 't gedrukt was , heer.
HENDRIK

En liegen mogelijk nog meer.
JAN.

Wel, brogr, dat hoeven wij malkander niet to wijten ;
Want zoo de tongen van het liegen konden shiten ,
Dan hadt je al tien jaar slam geweest.
HENDRIK.

Je wint het, Jan , ik geef me beest.
FERDINAND.

Gij zult notaris zijn.... maar zaeht ! daar komt de koning.

ACHTSTE TOONEEL.

juffers en gevoig van

KEES , PIETER, FILIPPIJN, FRANS,
Grieken , JANSJE , KL kAR, ALIDA , JAN , alien knielende
vow' Ferdinand; FERDINAND, HENDRIK en gevolg van
de hued.
COVERT

Indianen ,

in

PIETER

Mijn vorst verzoekt u, o verwinnaar! om verschooning
Voor zijnen misslag

84

KRELIS LOUWEN.
KEES.

Ferdinand ,
Ben jij een prins van ' t Morenland ?
1k wist het waarlijk niet, ei ! wil het nu) verge ven ?
FERDINAND.

'k Schenk Alexander en zijn Macedoners 't le ven.
KEES.

1k dank je hartelijk , sinjeur !
makklijk deur.
Daar raak ik
nog al

FERDINAND

'k Begeer uw majesteit niet uit zijn rijk te stoo ten ,
Noch zoek mijn Staten door geen roofzucht te vergrooten ;
Ik maak u heden weder vrij ,
Geniet gerust uw heerschappij ;
'k Begeer geen andren buit met dezen krijg te winnen,
Dan Alida ; gij weet dat wij malkaar beminnen.
KEES

Welnu , kom hier dan als een man,
Daar is mijn dochter , trouwt ze dan.
FERDINAND.

terstond 't contract van 't huwlijk schrijven ,
Terwijl een dans den vorst zijn zorgen zal verdrijven.
Notaris,

Er

w ord E gcdanst.
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JAN.

't Contract , mijnheeren , is gedaan.
KEES.

Lees op

, maar dat men 't kan verstaan.
PIETER.

Ik denk je hebt er je Latin niet in vergeten ?
JAN
't Is alles zuiver Grieksch.
REFS.

Lees op dan , dat we 't weten.
JAN leest

In 't j aar van nul ik hou er cen ,
Wanneer de zon in Virgo scheen ,
Kwam bier de koning Alexander ,
En zijne dochter met malkander ,
Voor mij , notario publijk
In 't magtig Babilonsehe rijk ,
Met Ferdinandus van der Haanen ,
Den prins der dappere Indianen ,
En zijn gezant , een zwarten vent ,
Aan mii , notario , bekend;
Verzoekende , dat ik op huiden ,
Deez' prinselt)ke j ongeluiden
Door 't buwelij kscontract verbind ,
flat ieder zi.)11 genoegen vi wit.
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Wat zal uw majesteit , vorst Alexander 2 gevcn
Tot bruidschat aan zip kind , dat met dien held zal
leven ?
KEES.

Wel , manners broeders , 't is me feed !
Wat zoo ik geven `, Niet een. beet....
Zegt jelui 't, wantje weet veelbeter van mijn schatten.
PIETER.

Geef 't rijk van Sidon.
KEES

Wel t ik ken bet toch niet vatten ,
Dat ik een koning ben ! ik zweer 't !
Schrijft ailes wat je maar begeert.
FERDINAND

'k Begeer geen bruidschat met mijn Alida to winnen ;
Het is ons schats genoeg dat wij elkaAr beminnen ;
't Ontbreekt mij aan goon geld of gocd.
JAN

Zoodat ik dan maar schrijven moot ,
Als dat gij wederzijds zijt overeengekomen ...
KEES.

Maar als ik 't wel bedenk , ik lig misschien to droomen.
Ten minste 't is een vinnezoen ;
Ja , alles vat ik !tier zie doe n ,
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Glschiedtmaar in mijn droom,iktg nog vast te slapen
Maar evenwel , ik kan nog loopen , praten , gapen ,
Ik hoorde dat geweld daar strak.
FERDINAND

Mij dacht dat onze vorst iets sprak ?
KEES

Wel j a , ik sta hier als een lompen uil te kijken ;
'k Ben koning, jij een prins; me &mkt dat 't droomen
Het ligt zoo vast nog me in den zin , lajken
Dat ik een hoer ben van begin
Geweest ; ik kan me dat onmogelijk ontgeven.
JAN

Mijnheeren , het contract is nu al afgeschreven ;
Een ieder onderteekent maar.
FERDINAND schru ft
Daar staat mijn naam
ALIDA schru ft.
En mine daar.
Nu is het vaders beurt , en dan weer aan een ander.
KEES.

Last zien , hoe heet ik ook ? j a koning Sallemander.
Ik kan niet schrven , paai; schrijf)ij.
JAN

Vorst , schrijf er maar een kruisje
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PEES sehrufL

Daar staat mijn teeken.
FILIPPIJN

tegen HENDRIK.

Nu , respectum personarum
Ambassadeuribus.
HENDRIK.

Non, medici suet rarum.
FILIPPIJN.

Je suis vOt serviteur,, mijnheer,,
Den Indiaan verdient die eer.
HENDRIK sehrij

ft

Henri van Slabbendam , gezant van koning Porns,
FILIPPIJN

schiiift

Flippijn Koplaribus et medicus doctorus.
JAN

Nu schort mii n naam alleen daar aan ,
En daarmede is het work gedaan :
In kennisse van mij , des konings ordinaris ,
En binnen Babylon groat openbaar notaris ,
Johan Jochemus Hanepoot.
KE ES

Da t zijn eerst namen ! sakkericlot !
'k Begeer er zoo geen eon , al wilden zij

ze geven.

Allen.
Lang

meet mi n majesteit , vorst Alexander, levee !
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KEES.

Maar zeg, hoe kan ik dit verstaan ?
Is door dat vechten en dat slaan
Van straks veel yolk gekwetst of dood ? 'k won dat
wel weten.
HENDRIK.

Zes duizend man omtrent.
KEES.

Waar zip die ?
HENDRIK.

Opgevreten.
KEES

Gevreten ! zeg je ? seldrement !
Zoodat je menschenvreters bent ?
Te droes ! dan kom ik al gelukkig uit je handen.
HENDRIK.

En gi) behoudt daarbij uw koningrijk en landen.
FERDINAND.

Gaat nu to zamen in 't kasteel.

NEGENDE TOONEEL.
JAN , PIETER , FERDINAND,.
JAN.

Zeg nog eens dat ik kwalijk speel !

90

KRELIS LOUWEN
PIETER

Gij doet uw dingen wel, 't gaat buiten mijn gedachten;
Antiek notaris , wie zou dat van u verwachten ?
JAN

Of jij altijd de hoofdrol speelt ,
1k zou , wierd zij mij i oegedeeld ,
Het mogelijk zoowel als gij , en be ter maken.
FERDINAND

Messieurs,ikzie mijn oom,men maak' in huis to raken;
't Is j uist niet noodig dat hij 'tweet ,
Dat ik veranderd ben van kleed ;
Gij lieden kunt wel in dezelfde klegren

TIENDE TOONEEL.
ANSELIVIUS , RIJKERT , JORIS,
JORIS

Hier is pro visie voor drie hongerige lijven ;
Daar ik mij zelven ander tel.
ANSELIIRTS

Hoe ! is hier memand ? Joris , schel !
JORIS

De deur

is open , 'k zal gaan zien waar 't yolk mag
steken.
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ELFDE TOONEEL.
ANSELIIIUS, RIJKERT.
ANSELMUS.

De tafel Mier gedekt ! dat is een mislijk teeken
Ook boor ik een zeer groot gedruis ,
Er is een partij yolk in huis ;
Het zullen mogelijk de acteurs zijn.
RIJKERT.

't Kon wel wezen.
Maar daar is Joris wear.

TWAALFDE TOONEEL.
GOVERT , RIJKER1 , ANSELMUS , JORIS.
JORIS

Help ! help !
ANSELMUS.

Wat doet u vreezen ?
JORIS

Och ! och ! mijnheer ! mijnheer ! mijnheer!
ANSELMUS.

Wat schort u ?
JOWLS

Och' trek voort van leer !

91

92

KRELIS LOUWEN.
ANSELMUS

Wat schort u, Joris 9 spreek!
JORIS.

Och ! och !
ANSELMUS.

'Wat duet u schromen ?
JORIS.

Mijnheer, dit huis is door de Turken ingenomen !
ANSELMUS.

Zwijg , kwibus !
JORIS

Och ! mijnheer,, mijnheer !
Daar komt , de drommel haalt , een beer!!
ANSELMUS

Help' help! moord ! brand ! help ! help' och , och ' zijn
hier geen boeren
COVERT.

Mijnheer, ik ben het, gij behoeft u niet to ontroeren !
JORIS

De beer die spreekt , o seldrement !
COVERT 2ich ontdekkende.

Mijnheer, verschrikt niet , want ik ben 't.
ANSELMUS

Wel,Govert! zeg eens, watzij n dat voor malle kuren?
1k ben er van ontsteld, schelm "k zal een ander !lure's,
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In plaats van werken, steekt die guit
`Lich zelven in een beerenhuid;
Wat heb je daarmee voor? wat meen je uit to werken?
COVERT.

Mijnheer , ik sped voor' beer,
JORIS.

. , ik zal je merken.
Hoor , bro &
GOVERT

Mijnheer,, hier wordt een klucht gespeeld,
En ieders rol is net verdeeld ,
Naar dat hij kennis had van dergelijke zaken.
Ons heele huis is vol van wonderbike snaken ,
De een is een Prins en de aar soldaat ;
En ik speel voor den beer van koning Alexander.
Ais SELMUS.
Zoo , dan heeft Ferdinand de acteurs al bij elkander ?
JORIS.

Zij n dat komedianten , dien
Ik heb voor Turken aangezien ?
GOVERT,

Ja, snapper, j a ! die zal mijnheer eens braaftrakteren,
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DERTIENDE TOONEEL.
FERDINAND , ANSELMUS , RIJKERT , JORIS , COVERT
FERDINAND.

dienaar, oom. Zie 'k u zoo schtelijk wederkeeren?
'k Dacht dat g'j reisdet naar den Haag ;
Of meent gi.) niet te gaan van daag ?
Uw

ANSELMUS.

Mijn reis is uitgesteld ; ik kom hier om u taken
Van groot belang en tot uw nut bekend te maken.
Uw liefje's vader is in 't land.
RIJKERT

Is di t uw neef,, hoer Ferdinand ?
ANSELMUS.

Om u te dienen , beer.
FERDINAND.

Maar waar heeft oom vernomen ,
Dat haar heer vader reeds is in het land gekomen ?
ANSELMUS

Zoo als ik aan de Zeilpoort kwam ,
Te Haarlem, en aldaar vernam ,
Dat mij de trekschuit,wijl't to laat was, was ontvaren,
Ging 'k in een herberg , om een weinig te bedaren
Van 't loopen ; daar vond ik eon heer ,
Die 'k , na mi) dacht , voordezen meer
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Gezien had , zoo als 't was ; wijl hij zich openbaarde
Dat hij beer Rajkert was , de vader van uw waarde
En lieve vrijster Alida.
FERDINAND

Haar vader , oom ? kan 't wezen !
ANSELMUS.

Ja.
Nada t mj met elkaar van velerhande zaken
Gesproken hadden, dach t' t mij nut mij n refs te staken.
Ik heb beer Rijkert dan verzocht ,
Indien het hem gebeuren mogt ,
Dat hij zich met mij, op deez' plaats , wat zou verfrisschen ;
Daar hij iets zien zou , waar hij ligt niet op zou gissen.
Hij vroeg nieuwsgierig , wat het was.
'k Lei , dat ik 't zeggen zou , zoo ras
Als hij mij toestond naar deez' hofstee te vertrekken ;
Hetgeen hij deed.
Tegen Rijkert.

Mijnheer kan nu de rest ontdekken.
FERDINAND.

Heer Rijkert ! ach mijnheer ! zijt gij 't ?
Wees welkom ! wat ben ik verblijd !
Treed in, mij nheer, uw kind , uw dochter is daar binnen ,
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Wier deugd en schoonheid ik gedwongen was to minEer 'k wilt dat gij haar vader waart ; nen ,
't Goon ons deez' dag eerst is verklaard.
RIJKERT.

'k Verlang om haar to zien.... maar hoc zijn deze
kwanten.
Zoo mislijk opgeschikt.
FERDINAND.

Dat zijn komedianten ;
Ook is er Klaartje met uw kind.

DERTIENDE EN LAATSTE TOONEEL.

Mlle de Tooneellisten.
KEES.

Ja wel, je maakt me schier ontzind.!
Je praat weer op een nieuw van vechten en van smijten ,
'k Word zoo benaauwd , dat ik mijn broek...
PIETER

Elk zal zich kwijten.
Gelijk een wakker l&eld behoort ,
Eu trekken met het leger voort
Naar d'Oceaan , dan is de wereld overwonnen.
KEES

'k Wou hid gehangen waar , die 't vechten heeft verzonnen ;
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'k Wist naauw dat ik een koning was ,
Of 'k krijg de Moren , al den bras ,
Meteen, bof op mijn huid; 't is waarlijk om te vloeken.
Was ik weer boer,ik zou Been koningdommen zoeken.
RIJKERT.

Hoe , Klaartje, kent gij mij niet meer ?
KLAAR.

Ach , Rijkert! zijt gij 't zelf, mijnheer ?
Wees welkom. Alida , zie hier uw lieven vader.
RLIKERT.

Mijn waarde dochter, kom, mijn lieve kind, treed na'k Vind in uw aanzigt niet een trek, der.
Of 't lijkt uw moeder.
KEES.

Dat 's een gek !
Ze lijkt na Klaar zooveel als ik lijk na die Mooren,
RUKERT.

1k ben verblijd.
KEES.

Wat komt een mensch hier al te voren !
ALIDA.

'k Voel aan de ontroering van mijn bloed ,
Dat gij mijn vader wezen moet ;
1k dank den hemel dat ik u snag welkom heeten.
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KEES,

Hoe drommel! gaat het hier ? Dat wou ik wel eens we—
Zeg , wijf , wat is dat voor een vent ? ten.
't Is eveneens of j ij hem kent.
KLAAR.

Het is de vader van die juffer , die veel jaren
Is nit het land geweest.
KEES.

Och ! och ! 'k kan niet bedaren
Van schrik !
RIJKERT.

't Schijnt ernst ! wat schort a, man ?
KEES,

Ik ben haar var.
RIJKERT.

Wie zijt gij dan ?
KEES.

Ik ben... laat zien... ik ben...ne, koning Mallesander
RIJKERT.

Het is hier nu geen tijd to spotten met elkander.
Ik houd u voor een raren snaak ;
Zoek heden elders uw vermaak ,
Of wacht tot straks, dan zalik u weer antwoord geven
PIETER.

Gij ziet die heer is in de hoven onbedreven.
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KEES.

loo, schort het hem dan in 't versta-nd
RIJKERT.

zijt een braaf komediant ;
Gij weet uw gesten , in 't komiek , wel uit te voeren.

Gij

KEES.

Neen,paai, je zult me met die praatj es zoo nietloeren.
Prins Ferdinand , jij weet het wel,
Dat ik geen sprookj es hier vertel.
Heb ik niet toegestaan, dat jij mijn kind zoudttrouwen?
En dat ik daar voor zou mijn koningdommen houwen 7
CERDINAND.

Men dacht dat gij haar vader waart;
Maar nu 'tons anders is verklaard ,
Ken ik u daar niet voor.
ANSELMUS.

Hoe! schemeren me de oogen 7
Zijt gij niet Kees, de hoer? o Ja, 'k ben niet bedrogen
KEES.

Hanselmus , 'k had je niet gezien
ANSELMUS.

Wel , Kees ! wat zie ik hier geschign
Hebt gij een rol geleerd om mede in 't spel te spelen
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KEES.

Och ! dat gemaal begint me schriklijk te vervelen.
Nu voel ik weer een beetje vrees !
Zeg , heerHanselmus , ben ik Kees 7
RIJKERT.

Wat schort dien man? Ik kan 't onmogelijk begrijpen.
KEES.

Mijn Sallemander's naam is nu al aan het gijpen.
FERDINAND.

Dat hebt gij wel begrepen , vriend ;
Vw koningsrol heeft uitgediend ,
Gij zaagt u hier , voor al uw zotternij begekken ;
Maar als gij wilt, het kaa u zelfs tot leering strekken.
Tegen Rijiert.

Mijnheer , dat is de man van Klaar ;
Zij hadden kwestie met elkaar.
Hij wou een heerlijkheid en ad'lijk wapen koopen ,
Waardoor zijn kapitaal welhaast tot niet zou loopen ;
Derhalve deed zij , 't geen ik ried :
Dat was om hem , in schijn, 't gebied
Eens konings , voor een dag , op daze plaats te geven,
Opdat hij zien zou hoe gerust de boeren leven ;
Terwij1 de zorg een man van staat ,
134 dag of na cht niet rus ten laat.
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KEES.

Och ! jib hebt groot gelijk , 't was beter Kees te wezen .
Dan MallesaA der; want toen leefde ik zonder vreezen,
1k dank je , j onker Ferdinand ,
Se ben een kerel van verstand.
IVIaar,, zeg me waar ik ben.
FERDINAND.

Kees , gij hoeft niet te schromen ,
Gij zijt alhier gebragt terwiji gij laagt te droomen.
Dit 's ooze hofstee.
KEES.

Dat is raar !
Wat 's dat voor yolk dan met malkaAr ?
FERDINAND

1k bid u , vraag niet meer : dat zijn komedianten.
KEES.

flat zijn dan allegar een partij looze kwanten.
Ei , Klaar , vergeef het aan je man !
KLAAR.

Daar is mijn hand, 'k vergeef 't je dan ;
Mits dat je nimmermeer een heerlijkheid zult koopen.
KEES.

'k Beloof je dat ik nu naar Duitschland niet zal looImia •
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RIJKERT

Ik heb verstaan , mijn waarde kind ,
Dat u beer Ferdinand bemint.
Hoe is het van uwkant ? R on hij uw hart verwinnen ?
ALIDA.
E

i, vader....
KLIVERT.

Spreek vrij uit.
ALIDA.

Hij is we1 waard to minnen.
RIJKERT.

MO kind , gij hebt een keus gedaan ,
Die ik volkomen toe moet staan.
Hear Ferdinand, uw oom heeft uw verstand geprezen ,
En zoo doet elk. Ik heb uw treurspel reeds gelezen
Gij steekt de Franschen naar de kroon.
't Is mij een eer , om u mijn zoon
`le mogen noemen want deugd en goede zeden ,
Gepaard met rijkdom en geleerdheid , vindt men heden
Zeer zelden in een mensch alleen.
FERDINAND.

Mijnheer,, mijn kennis is gemeen.
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Uw alte groote lof kon mij hoovaardig maken ;
Ook do-,t het vutir der min mijn boezem meerder blaDan 't vocht des Zangbergs blusschenkan ; ken ,
Derhalv, , heer , bedank ik dan
U mind& voor dien lof en meerder voor die goedheid,
Dat gij nn uwe achting geeft en zulk een pand vol
zoetheid.
ANSELIVIUS.

Ik wenscl u beiden veel geluk.
FILIFPIJN.

En ik mij zelfeen bruiloftstuk.
RIJKERT.

Men zsl op morgen het contract van 't huw'lijk schrijyen .
ALIDA

tegen Klaar.

Ik z11, zoolang ik leef, mijn voeds ter d.ankbaar blijven
FERDINAND.

Messieurs, 't getal is vrij wat groot,
Dat ik hier heb to gast genood ;
Men wensche ons straks in huis geluk : maar wil hier
buiten
Heer Rijkert's welkomst met een fraai ballet besluiten.
Er wordt gedanst.
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KEES.

Dat gaatje voor, in huis;komt,volgt me met eltander.
PIETER.

Wel is het spreekwoord waar in dezen Alexander :Men kleede een ezel in 't satijn ;
't Zal nogtans maar een ezel zijn.
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KLUCHTSPEL.

PERSONEN.

Knecht van EELHART.
Dienstmeid van den Waard.
EELHART, een Amsterdamsch heer,, Minnaar
van ISABEL.
FILIPIJN ,
GRIET ,

een Utrechtsche jufvrouw.
Dienstmeid van ISABEL.
Een Waard.
ISABEL ,

KATRIJN ,

FOP,
TIJS ,

Voerlieden.

ANSELMTJS , Oom en Voogd van ISABEL.
Doctor RA.ASBOLLIUS , Neef van ANSELMUS en
Medeminnaar van EELHART.
Doctor ITRINAAL.

Het tooneel verbeeldt eene kamer in eene
herberg to Loenen ; de geschiedenis gebeurt
Iaat in den avond.
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EERSTE TOONEEL.
FILIPITN.

Hei ! holla hei ! Trijn , Griet , Neel , Klaar , holla !
kanalj e
Hei holla ! hoor je niet ! waar steekt nu al 't rapalje ?
Piet , Joost , Hein , Klaas , holla ! Daar komt geen
mensch ! wat 's dat ?
De droes is met al 't vee ligt op het hazepad.
Nog eons, Hei ! holla hei !
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TWEEDE TOONEEL.
GRIET , FILIPIJN.
GR1ET.

Wel, kerel, is dat razen !
Je zoudt een eerlijk mensch op die manier verbazen.
FILIPIJN

Een eerlijk mensch?
GRIET.

Wel j a , 'k ben eerlijk.
FILIPIJN.

't Heeft geen schijn ;
Zoo'n mooije meid zou in een herberg eerlijk zijn !
GRIET.

Mijn goede vlasbaard, wel,wat of j e al uit zult stooten!
Wel, kijk eens , dat 's een beest! 't kan loopen op twee
pooten.
Beslab je bef maar niet. 'k Ben jou ligt goed genoeg.
FILIPIJN.

Hebjij wel ooit gezien twee beesten voor,6in ploeg ?
GRIST.

Hoe zoo ?
1k ben verliefd , en zoo wij t' zamen trouwen ,
jij 't, al zie je scheel, met veel vermaak aanschouwen.
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GRIET.

Alweer vvat nieuws ; wel wis , wij zijn terstond gereed.
Een mostaardhaler , een lakei , een kale neet ,
Praat mee van trouwen. Wel ! men zou zijn reuzel
scheuren !
Wie of verlieven zou op zoo'n hansop met kleuren ?
FILIPIJN

Geen mensch, dat weet ik wel; want daarom vraag ik
't jou ,
Op hoop dat jij nog zoo barmhartig wezen UM.
GRIET.

'k Wil uit barmhartigheid , de liefde wel verjagen ,
Door hulp van onzen knecht , al was 't met knuppelslagen.
FILIPIJN.

Ik dank je, meisje , voor je guns t, je ben to plat;
Vind ik een spijker,, jij vindt altijd weer een gat.
GRIET.

Ik heb geen tijd om meer to luistren naarje snappen.
Wat is er van je dienst ?
FILIPIJN.

Je moet vooreerst Bens tappen ,
Of scheppen , zoo je wilt, een glaasje brandewijn ;
Het moet geen koren , maar opregte con gnac zijn.
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DERDE TOONEEL.
FILIPIJN.

131oed! was dat draven! bei mijn billen zijn aan stukken.
'k Bajd niet naarAmsterdam bij avond, 't zou niet lukken.
1k kwam niet in de poort. 't Is hier te Loenen goed.
'k Wou dat mijnheer hier was.

FILIPIJN.

Daar is hij zelf , gansch bloed !
Dat is op 't onvoorzienst.
ERLHART.

Wie dacht u hier te vinden ;
, hebt gij iets kunnen onderwinden ?
Zeg , is mijn schoone reeds de brief ter hand gesteld ?
Hoe staat het met mijn min ? Ik bid dat gij 'tmij meldt.
FILIPIJN.

Heel slecht. Mijnheer heeft meer te vreezen dan te hopen.
EELHART

Hoe dat ?
FILIPIJN.

Beloof me eerst dat gij u zelf niet op zult knoopen
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Veel min verzuipen , nit stand vastigb eid. van min ;
'k Zal dan de heele zaak verhalen naar uw zin.
EELHART.

Hoe ! naar mijn zin ?
FILIPIJN.

'k Verspreek me, 'k meende na ar de waarheid,
Net zoo als 't is gebeurd.
EELHART.

Spreek op; geefmeerder klaarheid.
FILIPIJN.

Nadat gij gistren mij expresse haat gemaakt ,
Ben ik gezwind te paard uit Amsterdam geraakt ;
'kHeb 't op de Botermarkt van Jean Pikeur bedongen
Voor twee dukaten ; o wat heeft dat beest gesprongen !
Het is een appelgraauw.
EELHART.

Wat raakt me dat ? rijd voort !
FILIPIJN.

'k Was in drie urea tijds al te Utrecht voor de poort.
'k Gloof dat het paard me6 van uw liefde heeft gewe
ten ,
Want 't arme beestje dacht om drinken noch om eten.
EELHART.

Zwijg van het beest en zeg hoe dat je verder voer.
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FILIPIJN.

'k Ontmoette j uist op straat mijn nichtje's bestemoer ;
Zij is een groenwijf, zeer verstandig , naar haar jaren.
Na heel veel vragens, hoe de vrinden hier al varen....
EELHART.

De praat van 't groenwijf, van j e vrin den en het paard,
Sla die maar over, want ze is mij Been oortje waard.
FILIPIJN

'k Vroeg aan dat groenwijf waar de heer Anselmus
woonde ;
Hetgeen die goede sloofmij zeer gewillig toonde :
Zij kon dien heer wel , want zijn huis staat in haar
buurt ,
En dat nog meerder klemt, haar eigen dochter schuurt
En schrobtjuist in zijn huis, schier alle zaturdagen.
Die dochter zei mij iets , he twelk u zal mishagen.
EELHART.

Wat was dat ?
FILIPIJN.

Dat de heer Anselmus had gehoord ,
Hoe gij , dien hij niet kent , zijn nichte hebt bekoord ,
Toen zij laatst to Amsterdam, bij iemand van haar
vrinden
Is t'huis geweest : en hij wil haar perfors verbinden
Aan zekren neef,, eels gek in quarto , dien de meld
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Nooitheeft gesproken d.an met veel afkeerigheid ;
Die zotte vlagen krijgt door 't al te veel stud.eren :
In 't kort , bekwaam om met de kap te promoveren.
Nu hoort mijnheer dat hij een medeminnaar heeft.
Bedenk in walk een angst uwe Isabelle leeft ,
Wijl zij gedwongen wordt om met een gek te trouwen.
EELHART.

Geen nood, Flippijn; zij is niet van die laffe vrouwen,
Die ligt te dwingen zij n door voogdendwinglandij.
Ook is haar zuiver hart te dier verpand. aan mij.
Ik ben gerust dat zij hare eeden niet zal breken ;
Mijn min is haar en mij haar min gebleken.
FILIPIJN

'k Vat wat je zeggen wilt. Je kent malkander. Maar...
EELHART.

Wat voor can maar ?
FILIPIJN

Helaas
EELHART.

Gij zucht.
FILIPIJN.

Och ! och !
EELHART.

Verklaar
Mij Wat er gaande is.
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FILIPIJN.

Gij hebt haar al te wel gewend , houd u maar stil
Dat duifje zal van zelf wel vliegen op je til.
EELHART.

'k Ga weer naar Amsterdam !
FILIPIJN.

Hoe zijt gij hier gekomen
EELHART

1k heb mijn rijtuig tot uitspanning eens genomen ,
En reed al voort tot hier in Loenen , zoo gij ziet.
FILIPIJN.

Maar, beer, 't is avond en al laat. Hoe , wistje niet
Dat als Jo zoo ver recdt, je hier te nachtmoest blijven
EELHART.

.Ach ! weten minnaars wel, Flippijn, wat zij bedrijven
1)aar is de waard.

VIJFDE TOONEEL.
DE WAARD , FILIPIJN , EELHART.
DE WAARD.

Wie heeft dat zoopje aan de mei,
Da ar straks gekommandeerd ?
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FILIPIJN.

Ik , tot ) e dienst bereid.
EELHART

Is hier gelegenheid voor ons te nacht te slapen ?
DE WAARD

Dat weet ik niet.
FILIPIJN.

Hi) is groothartig in zijn wapen ;
Hoewel hij woont ook op den zelfkant van het Sticht.
DE WAARD.

Neen , broertje , neen , je zijt , naar 'k merk, nog niet
verhcht.
'k Heb nog een bed , hetwelk ik graag, uw heer wit
gunnen ;
Maar weet ik juist of hij te nacht zal slapen kunnen ?
FILM TN

Zorg daar niet voor, zoo 't met geen keijen is gevuld,
En dat de muggen ons niet steken.
DE WAARD.

Goed , gij zult
Tevreen zijn. Voor uw heer heb ik een bed met veren,
En jij kunt op die kist wel slapen , in j ou kleeren.
FILIPIJN

Dat 's mij te hard, compeer. Maak maar een kermisbed.
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DE WAARD

Ik kan niet , vriendschap ; al mijn bedden zijn bezet.
'k Dien met mijn wijfzelf op eehkermisbed to leggen.
FILIPIJN.

Dat evil ook wezen, broer, dan heb ik niets to zeggen.
EELHART.

Wat menschen zip het die je hier to nacht logeert ?
DE WAARD.

De heer Anselmus en een ander heer , geleerd
In vele kuns ten en verheven wetenschappen ,
Die als een advokaat zes , zev en weet to klappen.
EELH SET

Ei !Doze Anselmus , zeg , wat is dat voor eon man ?
DE WAARD

Een heer van Utrecht, dien ik speciaallijk van
Nabij geken.d heb , meer dan vijf en twintig jaren ;
Die andre , naar ik merk , zal met zip nichtje paren ,
Een schoone jUffer,, blank en poezelig van vol.
EELHART

Hoe is haar naam ?
DE WAARD

Haar naam ? Laatzien , is Izabel.
FILIPIJN tot Eelhart.

Voorzeker, zal 't de voogd van jou beminde wezen.
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EELHART tot Ftlipkin
Anselmus bent mij niet ; voor hem is niets te vreezen.
IIebt gij Been gasten moor ?
DE WAARD.

o Ja , de heer doctoor,,
Hans TJrinalibus , die straks mijn linker oor
Heeft doof geraasd , en met den jongsten van die heeDie ook eon doctor lijkt, kijft over 't voltigeren ren,
Van 't vaste ligchaam , 'k gloof zoowel van man als
vroU.W.
IIij is die doctor , die graag zilver maken wou
Uit keijen; maar hij heeft zichzelven korts bedrogen ;
'Want al zijn keijen zijn de schoorsteen uitgevlogen ,
Behalve een , die blijft hem zitten in den kop.

Jij , hospes , dunkt me , houdtje gasten voor de fop;
Dat is je schaadlijk, broer, je moot wat leeren vleijen.
EELHART.

Wat heb je te eten ?
DE WAARD.

'k Kan je een slaadje doen bereien.
'k Heb ook een ham , die is heel fraai en excellent ;
En wijn , mijnheer,, zoo good als ergons is bekend !
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EELHART.

't Is wel, gij kunt dan straks de tafel laten dekken ;
Maar morgen ochtend wil ik met den dag vertrekken.
Dus moet ik voort, als ik gegeten heb , te bed.
DE WAARD.

'k Zal zorgen dat de kost je straks word' voorgezet.

ZESDE TOONEEL.
EELHART , FILIPIJN.
EELHART.

Wat staat ons nu te doen, Flippijn; hoe zal men,' t maken ?
FILIPIJN

Je kunt je zelf gerust vertoonen voor die snaken ,
Want , naar je zeggen , kent jou de een of de ander
Dit geeft occasie dat gij al hun doen bespiedt, met,
Ten minste leer je de aard uwsmedeminnaarskennen.

ZEVENDE TOONEEL.
FILIPIJN , EELHART , FOP , TIJS.
FILIPIJN

Daar 's yolk. 't Zijn voerlui. Wel , de pikken moet ze
schennen I
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FOP.

Hoe vaar je al, mijnheer ?
EELHART.

Gelijk j e ziet , mijn vriend.
TIJS.

Flippip , wel maatje lief !
FILIPIJN ter

nide

Dat is zoo erg als 't client ,
'k Vrees dat het zaakj e door die kerels nit zal lekken.
EELHART.

Hoort, manners, 'k heb j elui een zekre zaak to ontdekken ,
skVerzoek dat gij mijn naam,veel min dien vanFlippijn,
Hier noemt dat iemand 't hoort ; 't zal u niet schaadlijk zijn..
Daar is een daalder, en indien jelui kunt zwijgen ,
Zult gij op morgen weer een daalder van mij krijgen.
FOP.

Goed , heersehap , 'k dank je zeer. Tijs , heb je 't wel
verstaan ?
TIJS.

Dat 's elk een daalder, Fop; maar 't komt op 't zwijgen
aan.
FILIPIJN.

Kom je allebei zoo last in Loenen met je wagen ?
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FOP.

Dat 's waar, Flippijn, dat mag je nog wel eensjes vragen.
FILIPIJN.

Geefhier den daalder, want je kentje les nog niet.
FOP.

Waarom ?
FIL1PIJN.

Je noemt me bij mijn naam , zoo als ik hiet.
TIJS.

Nou, nou, Flippijn, -i t is foul, hi) zal er wel op passen.
FIL1PIJN

Die gek praat mee ! geef weer, Geer war Maak geen.
grimmassen.
Jelui zoud.t zwijgen. en je opent pas je smoel ,
Of aanstonds noem je me. Heel Inij veel liever Roel ,
Of alles wat je wilt. Je kunt de daalder houwen ;
Maar zwijg je niet, zoo zal 't , drommel haalt je rouwen.
Hoe kom je hies ?
TIJS.

Ik kom van Utrecht, zonder vracht ,
FOP.

Ik heb twee heeren. , die hier beiden dezen nach t
Logeren willen ; ziJ zijn nobele gezellen.
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FILIPIJN.

Hoe heeten zij ?
FOP.

Dat kan ik juist niet net vertellen ,
Naar dat zij zeggen , zijn ze Geldersche edellui
En officiers , voor mij , het scheelt nuj niet een brui ,
\Vie dat ze zijn , als zij mij rijkelijk betalen ,
Gelijk ze doen Korn , Tijs , we moeten haver halen.
De hospes , denk ik , zit to smoken aan den heard.
Die vent zit eeuwig met een pijpj e in zijn baard.

ACIITSTE TOONEEL.
EELHART , FILIPIJN, ISABEL en KATRIJN In manegewaad
EELHART.

Het spijt mij dat ons nu die heeren komen storen.
Ach ! hoe zweemt de eene naar mijn lief , mijn uitverkoren !
Is 't mooglijk, 't geen ik zie ? Zijt gij 't , mijn Isabel ?
ISABEL.

Zijt gij 't inijn Eelhart ? ach !
FILIPIJN.

Zoo , dat gaat wonderwel.
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Wat goed geluk, mijnheer,, heeft u doers herwaarts
komen 7
EELHART

En u , mijn lief ? wier min mijn hart heeft ingenomen.
ISABEL.

Het noodlot dat mij heeft ontrukt der dwinglandij
Van mi) n gehaten voogd , die door zijn baatzucht mi)
Verkocht had aan een dwaas ; die woedend en verbolgen ,
Mij , ongelfikkige , overal vervolgen ;
Zoo gij , dien ik verkoos tot hulp en toeverlaat ,
Mij door uw magt niet redt nit mijn benaauwden staat.
EELHART.

De liefde die ik u voor al toos heb gezworen ,
Zal u behoeden voor zip. felle haat en toren.
Wees vrij gerust , gij weet hoe ik u heb bezind ;
Eisch alles van een hart dat u zoo te gr bemint.
Laat ons vereen en door de vaste huwhiksbanden.
ISABE5..

Miinheer , ik stel mijn lot geheel in uwe handen_;
'k Zal met u deelen in geluk en ongeluk.
EELHART.

Mijn lief, 'k zie haast het Bind van onzeramp en druk.
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Wij moeten deze plaats vooral terstond. ontvlugten ;
't Is hier niet veilig.
ISABEL.

Hoe ! wat heeft men dan to duchten ?
EEL/UHT.

Mijn medeminnaar en uw oom zljn in di t huis.
ISABEL.

Mijn voogd. ? Wat zegt ge !
FILIPIJN.

Ja , jufvrouw, 't is geen abuis.
EELHART , wijzende op liatnin.
Wile is die heer , mijn lief ?
ISABEL.

Laat ons hier niet meer spreken ,
Het is Ka trijn , mijn meid , wier trouw mij is gebleken.
EELHART.

Vlieg hem , Flippijn , en maak gezwind mijn rijtuig
klaar,,
Wij kunnen hier niet zijn dan met het grootst gevaar;
Haar voogd mogt ons hier op het onvoorziens betrappen.
Als hij haar zag, men kon 't onmogelijk ontsnappen.
FILIPIJN.

Mijnheer , je kunt toch niet voor morgen in de poort.
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EELHART.

flat zij zoo 't wil , Flippijn; span in, wij moeten voort.
ISABEL.

Ach ach! ikhoor daar volk, waarzalik mij versteken?
FILIPUN.

Vliegt zamen op het bed en dek je met de deken.
EELHART.

Kum, 'k zal u helpen; zoo, Flippijn I dat 's wel bedacht!
FILIPUN ,

terwip Isabel en Katrun zich op 't bed
verschuilen.

Ik wensch je beiden een gerustehjken nacht.

NEGENDE TOONEEL.
RAASBOLLIUS , ANSELMITS , EELHART , FILIPIJN.
ISABEL en KATRIJN op 't bed.

razende en tierende tegen doctor
die binnen is.

RAASBOLLIUS,

Urinaal,

Gij zijt een botterik! Wat zoudt gij disputeren !
Gij zit een ezel , slechts versierd met doctorskleeren!
Deze idioot beeldt zich al wondre zaken in!
Maar 'k zwijg , ik weet niet wat ik met den zot begin.
ISABEL tegen

3a, 't is mijn

Eelhart.

ik ken zijn stem ; wij zijn verloren !
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E ELIIART.

Bedek u wel , ik moet zijn zotternij eens hooren.
RAASBOLLIUS.

Die lompe botmuil weet van alles niet een brui !
ANSELMUS

Foei ! foci ! 't is schande ! \Vat ! gij zijt geleerde lui !
Houdt op met twisten om een beuzeling.
RAASBOLLIUS.

De starren ,
En zon en maan , zal hij zoo ondereen verwarren ,
Dat alles wederom een chaos worden zal !
ANSELMUS

Zwijg stil , kozijn ; wij zien 't nu wel , de vent is mal.
RAASBOLLIUS.

Al die zoo redeneert behoort men op to sluiten !
Die halfgeleerden doen meer kwaad dan duizend guiten !
ANSELMUS.

Maar 'k bid....
RAASBOLLIUS.

't Is ketterij!
ANSELMUS.

Ei hoor !
RAASBOLLIUS.

Jij , plattert , weet

DE WISKUNSTENAARS.

128

Van hemelkringen noch gestarnte niet een beet !
ANSELMUS

Ihj 's gek !
RAASBOLLIUS.

Een botmuil !
ANSELIIUS

Ja.
RAASBOLLIUS.

Men hoorde in alle landen ,
Al die zoo redeneert , maar levendig to branden !
ANSEL1HUS.

Gewis.
EELH ART .

Mijnheer, gij schijnt wat moeijelijk , naar 'k zie.
RAASBOLLIUS.

Mijnheer, verstaat gij u ook op de astronomic ?
EELHART.

Een weinig.
RAASBOLLIUS

Och , mijnheer! ik moet het u dan klagen !
De heele wereld zal van deze zaak nog wagen !
1k ben thans in dispuut met doctor Urinaal ,
Een ketter in de kunst ; die nar voert hier een taal ,
Die onverdraaglijk is ! en zoo je ons niet kunt scheitn ,
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Mag al 't gestarnte , en zon en maan zich voort bereign
Om heel een andre koers to loopen als voorheen !
EELHART.

\Vat zegt hij dan, mijnheer? Het dunkt mij ongemeen!
RAASBOLLIUS.

Mijn brave heer , wie kan 't yerhalen zonder beven !
HI) volgt Copernicus , een vent die heeft geschreven
Dat de aardkloot zeilt en draait , door kringen van de
lucht,

TIENDE TOONEEL.
URINAAL FILIPIJN, EELHART , ANSELMUS, RAASBOLLIUS
ISABEL

en KATRIJN op bet bed.
URINAAL.

Ja , ja , dat zeg ik ! en ik ben niet eens beducht
Dat gij mijn argument contrarie zult bewi)zen ;
En al wie kennis heeft moot mijn gedachten prijzen.
RAASBOLLIUS.

De zon zou stilstaan ?
URINAAL.

Ja. En al begrijp jij 't niet ,
1k houd het staande dat het evenwel geschiedt.
9
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't Lust mij niet langer met een dwaas te disputeren.
EELHART.

Behandelt tech elkaar met wat meer achting, heeren.
De svaard en Grzet dekken de tafel , brengen
daar een ham op, een schotel salade en andere
spy's, nzitsgaders drze of vierilesschen wijrz ,
terwyl de anderen voortspreken.
RAASBOLLIUS.

'k Gloof dat gij nooit een sfeer of globe hebt gezien.
Weet gij wat sinus is , of tangens ?
URINAAL.

Ja.
RAASBOLLIUS.

Misschien.
Den klootschen clriehoek , vriend , weet jij die te berek'nen 7
URINAAL

Jij weet van de algebra , zoo min als hemelteek'nen !
ANSELMUS.

Maar, heeren , weest gerust.
URINAAL.

Die lompe botmuil praa
Met mij, en weet niet van triangel noch kwadraat I
EELHART.

11Ljnheeren , heb ik de eer dat gij met mij zult eten ?
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ANSELMUS.

De eer zou aan ons zij n: maar mijnheer geliev' te weten
Wij hebben flusj es al ons avondmaal gedaan.
RAASBOLLIUS

ziende op zijn horologie

Laat zien , hoe laat is 't ?... 't Is eklipse in de maan !
Kom , dokter U-rinaal , kom buiten , 'k zal u toonen
Dat uw concepten zijn onmoog'lijk te verschoonen
Mijnheeren , zijt gij ook nieuwsgierig om te zien ?
De eklipse van de maan zal dadelijk geschien;
Drie vierde parten zal zij heden zijn. verduisterd.
EELHART.

1k heb het meer gezien.
RAASBOLLIUS.

Het is de kunst ontluisterd ,
Zoo gij 't niet observeert ; geen een astrologist
Ileeft ooit zijn tijd, wanneer 't eklipse was, verkwist.
EELHART.

Mijnheer , 'k vertrouw mij op uw oordeel , ga maar
kijken ,
Ik zal van uw dispuut daarna wel vonnis strijken.
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ELFDE TOONEEL.
ANSELMUS , EELHART , FILIPIJN.
ISABEL en KATRIJN op het bed,
ANSELMUS.

'k Merk dat dit voorval u verwonderd maakt , mijnheer.
Ik bid u, zet mljn neef's oploopendheid wat neer.
EELHART

Dat zal Ik doen. Ik denk hem maar gelijk to geven ;
Want anders heeft men bier to nacht een schrik'lijk
leven.
ANSELMUS

Dan zal die doctor op u razen als ontzind.
FILIPIJN.

Ja , of hij raast of niet , wej achten dat voor wind.
ANSELMUS.

'k Merk dat mijnlieer mede in de wiskunst gestudeerd
heeft.
EELHART.

'kWeet iets, door iemand die al lang met mij verkeerd
heeft ;
Maar 'k ben een regtsgeleerde.
ANSELMUS

Hoe , zijt gij een advokaat ?
'k Zie u ter goeder uur, mijnheer; 'k bid, geef mij raad,
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In zekre zwarigheid , die me over is gekomen.
FILIPIJN.

Daar komt hij bij den droes to biecht i Wie zou dat
droomen ?
EELHART.

'k Wil u we! dienen in die zaak zoo good ik kan ;
Maar on.d.errigt mij wel.
ANSELIVIUS.

Ik ben een edelman ,
Woonachtig to Utrecht , uit cen braafgeslacht gesproten ,
Ik ben zoo edel als de aanzienelijkste grooten ;
Ik heb goon kindren , maar 'k ben 1 oogd van zekre
nicht ,
Die t'eenen maal ontaard van haren stam en pligt ,
Zich zelve to Amsterdam aaniemand dorst verbinden,
Eer dat zij wist of ik de zaak ook good zou vinden.
Toe ik dat merkte , gaf ik aan haar to verstaan ,
Dat zij terstond zich van dien minnaar moest ontslaan,
En aanstonds met mijn neef in 't huwelijk begeven ;
't Welk zij zoo obstinaat en forsch dorst tegenstreven,
Dat ik haar opsloot ; maar zij is mij joist ontvlugt ,
Benevens onze meid ; ik ben op 't hoogst beducht ,
Datzij reeds teAmsterdam zal bij haar minnaar wezen.
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Nu is de vraag , mijnheer, of ik jets heb te vreezen ,
Zoo ik haar minnaar , als zij zich bij hem onthoudt ,
Gelijk een schaker mogt aanklagen bij den schout ?
EELHART.

Hebt gij bewijs dat hij de schaker van uw nicht is ?
Wat is 't voor een ?
ANSELIIIVS.

Men zegt dat hij al vi ij wat ligt is ;
Ik heb hem nooit gezien.
EELHART.

Mijnheer ; dat dunkt mij slecht ,
't Kon ligtlijk zijn dat gij niet Seel waart onderregt.
ANSELMUS

Hij 's te Amsterdam bekend bijna in alle kroegen ;
Hij is genegen bij ligtmissen zich te voegen ,
Hij dobbelt en hij schikt de winkels op, nujnheer,,
Hij zuipt zich vol en vraagt naar schaamte nocli naar
eer.
EELHART.

Is daar bewijs van , heer ?
ANSELMUS

Hoe ! zou ik icts bewijzen ,
Dat heel de wereld zegt ?

BE WISKUNSTENAARS.

135

FILIPIJN.

Je boort je daar braafprijzen.
EELHART.

Als gij getuigen hebt, mtjnheer,, van 't geen gij zegt ,
Zal ik die zaak voor u bepleiten voor 't geregt ;
Maar , 'k vind een zwarigheid , die alles om kon
stooten :
Dat 's , dat gij met geweld uw nicht hebt opgesloten.
Zulks neemt den regter voor een snort van dwinglan4
In deze landen leeft een ieder frank en vrij.
Een voogd mag van zij n huis in 't minst geen kerker
maken.
ANSELI1HTS.

Dus kan een juffer , als zij wil , zichlaten schaken ?
EELHART.

De straf volgt eerst wanneer de misdaad is begaan ;
Men kan den schaker en haar dan in boeijen slaan ,
Hoewel nict antlers dan met kennis van de hceren
Der stad, alwaar een voogd het paar mogt attraperen;
Dan onderzoekt men of 't is met haar wil geschied.
Indien 't zoo is, men neemt de zaak zoo zwaar dan niet,
Men laat gemeen.elijk de jongeluid j es trouwen ;
Dan kan een voogd haar niet wel van elkander houwen.
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ANSELMUS

't Is nogtans menigmaal in tegendeel gegaan.
EELHART.

't Is waar een voogd kan zulks met reden tegenstaan
Zoo zijn pupil niet is gekomen tot haar jaren ,
Of zoo hij voor 't geregt bewipt , en kan verklaren
Als dat haar minnaar zich niet wel gedragen heeft.
Zoo gij het zeker weet dat uw partij zoo leeft ,
En gij uw nicht bij hem in Amsterdam mogt vinden ;
'kNeem aan om dezenknoop geheel en.al te ontwinden.
ANSELMUS

Mijnheer, ik dank u voor uw goe genegenheid.
Hij is een scheim.
EELHART.

Dan hebt gij reden dat gij pleit ;
Maar zoo 't nu anders waar ?
ANSELMUS

'k Zon 't evenwel beletten.
EELHART.

Ik zal mij met mijn kunst daar wakker tegen zetten ,
'k Neem 't aan te winnen als een eerlijk advokaat.
ANSELMUS

Ik ben u dankbaar,, beer, voor uw getrouwen raad.
Daar zijn zes schellingen.
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EELHART.

't Proces is niet begonnen.
Betaal mij alles maar , als ik het heb gewonnen.
ANSELMUS.

Neen , 't moet ten eerste zip.
EELHART.

Wel, als 't u zoo behaagt.
ANSELMUS.

Daar jongman , Bat's voor u.
FILIPIJN.

Ik zal heel onversaagd,
In Amsterdam , door al de winkelen en hoeken ,
Den hoer Anselmus naar zijn nichtje helpen zoeken.
ANSELMUS

Gij zijt een eerlijkknecht ! Ik zal mijn neef terstond
Den raad verhalen, dien 'k gehoord heb uit uw mond.

TWAALFDE TOONEEL.
EELHART, ISABEL , KATRIJN . FILIPIJN.
EELHART.

Hij is al weg , mijn lief.
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ISABEL.

Ads ! hoe was hij verbolgen !
EELHART.

Geen nood, mijn schat, geen nood, laat hij u maar ver'k Verzeker u dat hn bedrogen wezen zal. volgen ;
Flipijn, haal met er haast mijn rij tuig uit den stal.
ISABEL.

Mijn lief, ik vrees dat zi) dien toeleg zullen merken ;
Behalve dat, ik dien imp hart wel wat to sterken.
'k Ben flaauw en magteloos , vermoeid van angst en
schrik.
'k Denk dat de hospes wel een kamer heeft , daar ik
Een weinig rusten kan , en ook mid zelv' verschuilen.
KATRIIN

Ja , jufvrouw, dat waar goad !
FILIPIJN.

Non, meisje , niet to huilen ,
Het gaat hoe dat het gaat, j ij zelt er winst mee doen ;
lkzal jou minnaar zijn.
KATRIJN.

niet, jou mal fatsoen.
FILIPIJN.

Ik hoor daar iemand; springt weer op het bed, mejuffers.
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I)ERTIENDE TOONEEL.
DE WAARD , EELHART , FILIPIJN.
ISABEL

en KATRIJN op het bed.
DE WAARD.

Dat zijn eerst gekken van geleerden , regte suffers
Zij staan daar allebei te turen naar de maan ,
En babblen taal , die hond of kat niet kan verstaan.
EELHART.

floor, hospes ! heb j e lust om die pistool te winnen ?
DE WAARD.

Ja, waarom niet? Zeg maar hoe ik het moet beginnen.
EELHART.

Niet, als dat je in 't geheim twee j uffertj es logeert.
DE WAARD

'k Logeer geen hoeren : neen : ik merkwat jij begeert.
EELHART.

Zij zijn geen hoeren, maar twee juffers van mijn kennis
Die ik verbergen moet om reden; zek're schennis
Haar aangedaan.... maar zeg of gij 't wil d.oen of niet?
DE WAARD.

1k wil wel , a1s het maar in eer en deugd geschiedt.
EELHART.

'k Verzeker u daarvan, maar gij moet niets ontdekken
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Aan beer Anselmus.
DE WAARD.

Neen , ik zal 't niet uit doen lekken ,
Wees daar verzekerd van , 'k beloof 't je bij mij n eer.
Zeg wanneer dat ik haar to wachten heb , mij nheer ?
EELHART.

Zoo aanstonds, hospes, zoo ik u maar magvertrouwen.
DE WAARD.

Ja , wees gerust , 'kbeloof dat ik mijn woord zal

wen.

EELHART.

Daar 's uw pistool.
DE WAARD.

1k zal je helpen waar ik mag.
EELHART.

De baan is klaar, jufvrouw, kom nu vrij voor den dagt
DE WAARD

Hoe! liggen ze op het bed' Wel, datzijnwondre zaken !
ISABEL.

Ach ! hospes, ga terstond een kamer open maken ,
Daar we ons verschuilen.
DE WAARD.

Wel, Bat's vreemd , zij zijn verkleed !
Loopt in die kamer.
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ISABEL.

Maak mij ook wat spijs gereed.
DE WAARD.

Ja , treedt maar in, ik zal jewel accommoderen.

VEERTIENDE TOONEEL.
DE WAARD , FILIPIJN.
DE WAARD.

Nu ken er niet een mensch meer in mijn huis logeren.
FILIPIJN.

Je had niet anders dan die kist , niet waar, sinjoor ?
Daar, ik op slapen kon.
DE WAARD.

Nu zal je met jou oor,,
I ndien je slapen wilt, gin ds liggen op de planken.
FILIPIJN.

Wel , ik heb reden om jou hartelijk to danken.
DE WAARD.

1k had jou evenwel een kermisbed gemaakt ;
Nu kan ik niet, mijn goed is juist bezet geraakt.

142

DE WISKUNSTENAARS.

VIJFTIENDE TOONFEL.
DE WAARD , FOP , TIJS, FILIPIJN.
FOP.

Hoe, hospes, sta je daar?Jemoest wat helpen scheien;
Die maanbekijkers zijn geen kleintje aan 'tbakkelijen.
DE WAARD.

Wie wint ?
FOP.

Ik weet het niet ; ik moei er me niet mee.
DE WAARD.

Jij last maar vechten ! wel , je ben een drommels vee !

ZESTIENDE TOONEEL.
FOP , TIJS.
FOP.

No , Tijsje , hij is weg , pas nu de ham to villen.
TIJS.

Ik zal er 't zwoord vooreerst eens met 'er haast afschillen.
FOP.

Nu re p ie wat . het hoeft zoo net niet . kameraad.
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TIJS.

Maar al to haastig , broer,, is al zijn leven kwaad.
'k Moot maken dat hij in het oog llJkt heel to wezen ;
Maar zoo de vent het wist, wij mogten zeker vreezen.
FOP.

Maak zooveel pra atj es niet en rep je, malle gek.
TIJS.

Nu blijft er niet dan 't been en 't zwoord, wij hebben
't seek.
FOP.

De drommel ! 'k boor daar yolk ! waar zullen we 't nu
laten ?
TIJS.

Wel, stock het in je zak.
FOP.

Neen , neon , wat moog je praten ,
't Is veel to groot. Ik stop 'tzoolang in doze kist.
Hoe zal hij vloeken , als de vent de ham straks mist.

ZEVENTIENDE TOONEEL.
EELHART , FOP , TIJS.
EELIIART.
Waar is mijn knecht ?
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TIJS.

Die is geloopen om het vechten
Van dokter Urinaal en d'ander te beslechten.
Daar komt hij al weerom , benevens onzen waard,
Is nou de eklips al door het vechten opgeklaard ?

ACIITTIENDE TOONEEL.
DE WAARD, FILIPIJN, FOP , TIJS, EELHART,
DE WAARD.

Daar 's niet gevochten ; wat kom jij lui me al vertellen. ?
FOP

Maar dan begonnen ze de pijpen eerst te stellen,
DE WAARD.

't Is geen kanailje ; maar 't zip eerelijke

till.

FILIPIJN.

K omt , laat ons eten , want wat raakt ons dat gebrui ?
Eelhart en Filipijn gaan aan de tafel
mitten.
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NEGENTIENDE TOONEEL.
URINAAL , RAASDOLLIUS, ANSELIVIUS , EELHART ,
FILIPIJN , DE WAARD.
URINAAL.
ZWlig

van de eklipsen ! want gij weet niets van die
zaken ,
RA , SROLLIUS.

Wel , doctor ezelskop ! 'k zal mij n defensie maken.
1.3'w zotheid zal ik elk doen weten in geschrift.
URINAAL

Ja , vloek en raas maar. 'k Ileb uw stelling zoo gezift
En uitgepluisd,dat gij zoudt als eendwaasstaankijken,
Indien ik schrijven won: maar 't zou mij niet gelijken;
Zoo ik 't dispuut al won , ik won 't maar van een zott
RAASBOLLIUS

o Starren , zon en maan , hoe deerlijk is uw lot !
Zoo gij uw loop voortaan zult moeten reguleren ,
Zoo als 't die man verstaat !
EELHART

Ik bid u , brave heeren ,
Dat gij bezadigd mij den grond van uwe zaak
Eens voorlegt.
URINAAL.

Dat is 'tgeen, mipheer, wear ik near hank.
10
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EELHART.

Nu, gaat dan zitten , valt elkaar niet in de reden ,
En laat die doctor eerstzijn argument ontleden.
Eelhart en Ft'Tun begznnen to eten.
URINAAL.

Mijn stelling is aldus . de zon staat vast en std. ;
De wereld zeilt Naar rood en draait Bens op Naar spit ,
Of doet een ommekeer in vier en twintig uren ;
Dat maakt den dag en nacht.
RAASBOLLIUS.

Zwij g 't moet niet langer duren
Hoe ! draait de wereld dan en zeilt ze tegehik ?
Waar zeilt ze heen ?
URINAAL

Rondom de zon.
RAASBOLLIUS.

Coed, toon dan
URINAAL.

Ze zeilt allengskens door de twaalf hemelteek'n.en ,
Niet in een jaar,, als wij astrologis ten. rek'nen ;
In 't punt van Aries begint ze, omtrent de Maart ,
Zoo als 't Copernicus , die groote man , verklaart.
RAASBOLLIUS.

Dan was Copern i cus de gekste gek der gekken ,
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En om uwbotheid aan deez' wijzen beer to ontdekken,
Zoo zeg ik dat de kloot der aarde vast moet staan ,
Dewijl ze een ligchaam is.
URINAAL

Wel , botmuil , is de maan
Dan ook geen ligcham , dat men in zip kring ziet loopen ?
RAASBOLLIUS

Ja , maar geen aarde , vriend , boor, 'k zal u eens ontknoopen
Zij is eon ligchaam , doof en ligt gelijk een veer;
Dus doet zij maklijk in een maand haar ommekeer ;
Daar 't aardrijk door zijn zwaarte in 't middenpunt
moet blijv en ,
Terwij1 de zon en maan in hunne krin gen drijven.
Gooi eens een steer omhoog , die valt weer near omlaag
Op de aarde,'t middenpunt.Nu, gekskap, is de vraag,
Of deze steen niet near de zon zou moeten vliegen ,
Indien zij 't punt wear ?
URINAAL

Neen , je zult me in slaap nietwiegen.
De lucht drijft zulken steen weer near zijn oorsprong,
de aard ,
Wiil zij een deel is van zijn ligchaam; j a hij vaart
Met al de krin gen van de lucht , die de aarde dragen ,
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terwijI zij zeilt, ma voort.
RAASBOLLIUS

Nog heb ik van mijn dagen
Geen dommer beest gezien ^ nu zeit hi) zeilt de lucht,
Zelfs met den maankring en de wereld , in een vlugt.
Vent ! 't gem gij van den loop der wereld. hebt gesproken ,
Doetjuist de zon. Nu is uw argument gebroken.
Gelooft gij niet hetgeen WI) voor,onze oogen zien ?
UIIINA IL

De zon loopt wel zoo 't schijnt : nogtans kan 't niet gesc hien .
Let daar maar op,wanneer wij in de trekschuit varen;
't Schijnt dat het land dan vaart en wij in stilstand
waren ,
En nogtans is 't zoo niet ; wij varen immers voort ?
RAASBOLLIUS

Wie heeft zijn leven zulk een ketterij gehoord !
ITR/NAAL.

Dat is geen antwoord, dat repliek staat niet op pooten.
RAASBOLLIUS.

Wel om jou stelling clan in eenmaal om to stooten ,
Zoo schrijf ik hier een mathematische figuur.

Raasbollius schrifft met cen grout stuk krtjt
een eirk61 op het tooneel.
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Daar staat een cirkel; en 't is vaster dan een muur,,
Dat alle kunstenaars het punt in 't midden stellen.
Bekent gij dat niet ?
U BINAAL,

Ja.
RAASBOLLIIJS.

Wien zoudt gij dan vertellen ,
o Domme botmuil ! dat de wereld zeilen kon ?
Hy neeint den schotel met salade van de to fel
en zet dzen op den °infrek van den cirkel.
't Punt is de wet eld. En ziedaar,, daar staat de zon
Vlak op den cirkel. Zie, zoo moet men 't u doenweten.
FILIPIJN

Och! oeh ! zij denken wis, de zoo straks op to vreten !
URINAAL schry ft oak een czrke/ en zet de ham
in het midden.
Geef hies het kni t. Daar staat mijn zon in 't pint van
't road.
FILIPIJN

De duivel haal je met je zonnen.
zet eene flesch op den ovitrek van
zyn cirkel.
Hou ow mond !
Daar staat ratjn wereld.
UISIN AAL

no
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zet eene flesch in het midden
van zii n cirkel.
Daar de mijne.

RAASBOLLIUS

FILIPIJN

Watte dingen !
UR IN AIL .

Waar stelt gij nu de maan ?
RAASBOLLIUS

Dan moet ik wat verspringen.
'k Maak dezen cirkel um mijn wereld, 't middenpunt.
FILIPIJN

Ik dacht wel dat hij 't op lien schotel had gemunt !
RAASBOLLIUS zet een klein se/tote/tie met spas
op den cirkel dzen htj om de fiesehheeft
gemaakt.
Daar staat de maan.
URINAAL trek t een eirkelrondom defleseh en
zet er een klein schoteltje met spijs op.
En daar zou zij mi) best behagen.
RAASBOLLIUS.

Nu loopt mijn maan haar koers , om 't punt , in dertig
dagen.
URINA AL.

Nu zeilt mijn wereld voort en neem den maankring
mea ,
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Beginnende haar loop loop in den Zodiaks snet,
FILIPIJN.

Och ' zoo de loop begon van de andere planeten ,
Mel ik hier niet een brui te drinken of te eten !
Met j e permissie , data deez' planeet eons spreek.

Filzpyrz drinkt uit eene van de flessehen.
RAASBOLLIUS.

Mijn stelling is bedacht van hem , die niemaud week
In kunst, hij was een van de wij zen van Egypte.
U RINAAL.
LI , Ptolomeus Maar de vriend , dien ik uitkipte ,
Was

held Copernicus , een wonderbaarlijk man !
FIL1PIJN.

'k Drink hun gezondheid, schoon ik geen van beide
kan.
RAASBOLLIUS

Zeg , wij sneus , line gij mij zult kunnen overtuigen ?
URINAAL

Wel , Ilaasbol , met de eklips ligt voort uw zon in
dnigen.

Filipti n zet idles weder op de tafel.
RAASBOL LIUS

Doe mu de eklipsen van uw maanlicht dan verstaan.
URINAAL

Dan zeiltmij n wereldkloot vlak tusschen zon en main.
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Mijn maan is in zichzelve een ligchaam zonder laister,

Het is, wanneer de zon het met bestraalt , gansch
duister.
Als nu de zon de streek der antipotut beschijnt ,
En hier de maan op is , gelijk gij weet , verd.wij nt
Haar wederglans , zoover als haar de zonnestralen
Niet kunnen vatten. 'k Zou 't wel weten of to malen
In dezen kring ; maar 'k denk dat gij het wel verstaat.
Zeg nu hoe 't met de eklips van uwe zonne gaat.
ANSELMUS.

Maar zonder schelden, want gij zijt geen appelmj yen;
Foci! staat zoo leeNk als geleerde Itn zoo kliVeLl.
RAASBOLL IUS•

Dan neemt mijn maan haar plazas ten deele voor de
zon.
Die stil staat, als rnen 't straks in 't punt bewijzen kon.
URINAAL

Zoo plaatst mijn maan zich ook.
RAASBOLLIUS.

En de andere planeten ?
FILIPIJN.

Ik bid je blijf daar of , dan houden wij ons eten.
RA ASBOLLIUS.

Maar slit bewijst nog niet hoe dat de wereld. draa.it,
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URINAAL.

Wel, met dit argument zijt gij terstond bekaaid :
De zon , die grooter is clan de and re hemelteek nen ,
En zooveel duizend mi.j1 van 't aardrijk, als
rek' nen ,
Vloog tienmaalsneller clan een pijl vlicgtuit een boog,
Jit , kogel door de lucht , indien zij zich bewoog ;
Hetgeen onmooglij k is , en daaroin moot zij blijven
In 't middenpunt.
RAASBOLLIUS.

o Neen. , zij kan gemaklijk ijven,
Haar ligcliaarn is niet vast , als dat van 't aardrijk is ,
Maar geest uit geest van vuur dus is uw stalling mis.
Maar waan t gij dat de zon zoo schriklijk groot zou wezen ,
En ook zoo ver van de aarde, als we in de boeken lezen ?
URINAAL.

Ja, heer Raasbollius , dat 's vast.
RAASBOLLIUS.

'k Geloof het niet :
De zon is net zoo groot gelijk men ze altljd ziet ,
En ze is zoo ver niet van de wereld als wij meenen.
URINAAL.

Geef daar bewijs van, ik zal graagmijn ooren leenen.
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RAASBOLLIUS

Ilebt gij wel ooit gezien hoe dat bij avond 't licht ,
Meer dan een m1) l ver zich vertoont voor ons gezigt
En hoe de vlam der kaars vergroot , schoon andre taken
Verschieten door de verte , en uit onze oogen raken ?
URINAAL

Ja.
kASBOLLIUS

'k Stel dan dat de ton veel kleiner is dan de card,
Dewiil ze een licht is.
URINAAL

Wel , dat is opmerkenswaard.
RA A SBOLLIUS

Goed, Zoo zij 't edelst deel van 't vunr is , zljn haar
s tralen
Bekwaam om op de maan en 't aardrijk neer to dalen ;
Al is ze net zoo groot al zij van verre schipt :
Zoodat uw stelling door dit argument verdwijnt.
zij kan zoo klein, ten dienst der wereld ligthjk loopen.
URINAAL.

Nieuwe ketterij wat wegen zet gij open ,
Tot harrewarring en disputen zonder end !
o
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RAASBOLLIUS

Daar ligt uw heele zon nu glad in d.uigen , vent.
URIN AAL

o Ketter in de kunst , ik zal er op studeren ,
Of 't hcht zoowel niet als iets antlers kan ververen !
RAASBOLLIUS.

yi,raar komt het door dat zich een bank vertoont

in zee,

Aan schepen , schoon zij min veel mijlen van de ree ?
URINA AL

Daar heeft Copernicus geen regel van geschreven.
Och ! zulk een ketter hoorde op aarde niet to leven.
RAASBOLLIUS

Weg , botmuil ! al je kunst haal je nit den almanak.
URINAAL.

Hon dear , kwaadspreker !

Zy gooijen elkadr de beeken naar 't hoofd.
ANSELMUS.

Och ! ik bid u, houdt gemak.
UlUNAAL.

Ik stel het aan lien beer, laat hij het vonnis strijken.
RAASBOLLIUS

Ja. , ezel ! j a ! wie dat gelljk heeft , zal dan blijken!
EELHART.
1VI nheeren

, dit dispuut is svaarlijk van gewigt ,
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En ik ben in de kunst zoover nog niet verlicht ,
Om vonnis op een zaak van die natuur to geven.
FILIPIJN.

Ik wel.
RAASEOLLIUS

Spreek op dan , zij t gij in de kunst bed.reven ?
FILIPIJN

De een zeit de wereld draatt , en de ander : zij blijft
staan.
I foort, zuiptje pens vol wijn, dan zullen zon en maan,
En wereld draaijen , dat jelui zult suizebollen.
URIN 4. AL.

Hoe'. spot gij met de kunst ?
FILIPIJN

o Neen , 'k vertel gees grollen.
EELHAIIT.

Zwijg Mogt ik uw dispuut in 't net geschreven zien ,
Dan wistik raad om u to helpen.
URIN A AL.

't Zal geschien.
RA ASEOLLIUS

En 't nujne zal ik , als het of is , laten drukken
131j andre dingen.. o • Ik heb nog duizend stukken ;
Het vierkant tegen 't rond des cirkels heb ik -wis
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't oost en 't west.
URIN 4 AL

Jets dat er nog niet is ,
Heeft deze snapper. Vent, datkan men nimmer vinden.
R A A SBOLLIUS.

1k weet nu de oorsprong ook van allerhande winden.
URINA AL

laatste zi.) zoo ; maar het eerste weet gij niet ;
't Getal is surdisch , en dat 's altij d in ' t verdriet.
Het

AN SELMITS

1k bid u , last (lien twist toch met elkander varen.
Ei drinkt de kwestie of !
URINA A L .

Dat doe ik altij d. garen.
Mijnheer,, ik merk gij zij t een zeer verstandig man ,
Maar wat oploopend. Zoo 'k u ergens dienen kan
Ik ben uw dienaar. Ik verzoek u , wees to vreden.
RA 4SIIOLLIUS

'k Dacht niet datUrinaal zoo gaauw was ; maar
reden
Behaagt mij , schoon ik die somtijds wat zwak bevind.
Doctor vergeef mij toch mijn gra.mschap , 'k ben uw
vrincl.
URIN A AL

'k Zal al mijn vindingen u graag communiceren ,
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Al woudt gij zelf met nnj in poortaard laboreren ,
Of vette Beemsterklei , gemengd met geest van zou t,
Waarmee men keijen kan veranderen in goud.
RA i SB ‘LLIUS

Doctor dan zal ik u een stuk fortificatie
Doers men, verdien en de op het hoogst elks ad.mira tie.
Ik zal u toonen hoe men steden defendeert.
URIN A AL

Gij hebt de wiskunst dais geheel en al geleerd ?
R 4 A SBOLLIUS.

Weg met die ezels, die een bord uit durven hangen
Zwijgt' zwijgt kollegies der mathesis! 'k zoo je vangen
Door proposities en door demonstraties van
Mijn prins Euclides , dien wiskunstelsiken man !
En vind ik een , hetwelk Ik bijna heb begrepen ,
Zult gij de huizen voortzien zeilen puur als schepen.
Ik maak machienen , die heel fors min van geweld ;
Daar een man duizend mee kan jagen over t veld.
Weg brandspuit en kameel' lantarens! moddermolen!
'k Heb beter Bingen , maar ik hou ze nog verholen ;
't Is waar,, gij zijt bedacht tot nut van stad en land.
Maar wat 's een brandspuit ? k Heb een blaasbalg, die
den brand ,
AI was hij nog zoo groot, ten eerste nit zal blazes.
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In 't kort, 'k heb dingen daar zich elk om zal verbazen.
FILIPIJN.

Geleerde beer , ik bid, betoon mij zooveel gunst ,
En leer me uit liefde mee een beetl e van je kunst.
Al zou het maar alleen dien fraaijen blaasbalg wezen ;
Want had ik dien , ik zou nooit voor geen armoe
vreezen.
RA A SBULLIUS.

Verstaat ge iets van de kunst ?
FILIPIJN.

Och neer. ik, niet een beet,
Maar 'k weet een kunstje , dat gij zekerlijk niet weet.
R A ASDOLLIL S.

drat kunst ?
FILIPIJN

De beenen al zoo murw als 't vleescb to koken.
URIN A AL

Wat zegt gij deze kunst kon dienen in 'Rijn stoken.
Leer mij die 9 k Wijs u dan hoe dat men calcineert,
En poortaard van een hond tot zilver laboreert ;
Hoe 't vuur het zilver uit de keijen weet to dwingen.
FILIPIJN.

Die keijen mogten me dan voor de hersens springen ;
beter,, vrien.d,
De blaasbalg van dien heer gelijkt

DE
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RAASBOLLIUS.

Ik leer die kunst met dan aan iemand die mij client.
Wat zoudt ge er ook mee doen 9
FILIPIJN.

Twee gekken , die hier razen ,
'krvieen dien doctoor en jou,voort uit de kamer blazer];
Opdat ik met gemak zou eten van die ham.
RAASBOLLIUS

Was ik uw heer, ik sloeg u 't ligcha am blaauw en lam.
FILIPIJN

wzllende Pan den ham snuden.

o Sterren zon en maan ! cl at is een slecht spektakel !
Al 't ingewand is nit

de ham ' dat s een mirakel!
EEL HART.

Mat is t7
FILIPIJN

Och I och ' de loop der sterren is verkeerd. !
Daar zie

zwoord en t been' al t spek is geeklipseerd!
DE WA ARD

Het zwoord en t been ! wie droes heeft dan het spek
gestolen ?
FILIPIJN

Dat draait al met de zon en wereld als een molen.
RAASBOLLIUS

ontkleedt zieh en gaat to bed
in zijne onderklee,ren.

Tic moei me met geen spek , k ga slapen , ik heb vaak.
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DE WAARD.

Waar pikken is het spek ?
FILIPIJN

Loop been en zoek het, snaak.
DE WAARD.

'k Kan niet bedenken hoe dat komt, het schijnen droomen:
't Is of den duivel daar de ham heeft weggenomen !
FILIPIJN.

Hoor, hospes, weetje wat? gain dien kring eens staan,
Vraag waar de ham is , aan de sterren en de ma an..
DE WAARD.

.lij bruid j e moer wel: 'k moet de ham nu al vast missen.
EELHART

Pa lientie, hospes, 't is een pots, men kan 'twel gissen.
URINAAL

1k wensch de heeren wel to slapen , goeden nacht.
EELHART.

Loop jij nu naar de stal, span 't rijtuig in . rnaar zaclit,
Opdat het niemand merk' ?
VILIPIJN.

Dat zal niet noodig wezen ,
Het staat gereed.Ik hek denwaard daar straks belezen,
Dat hij het doen zou.
11
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Goed.
DC WAARD

Zoo ik het word gewaar,,
Wie dat die potsen bakt , zoo zullen we malkaar
Gevoelig spreken
ANSELMUS tegen

Eelhart

Wil de zaal, wel overdenken ,
Opdat mi) dat proces niet hind'ren kan of krenken
EELHART.

Mijnbeer,, 'k zal pleiten dat gi) oi verwond'ren zult.
1k zal het winnen met de kosten , heb geduld.
ANSEL1MS
1k

wen sch u goeden nac h t.
EELHART.

En is gerust te sla pen.

TWINT/GSTE TOONEEL.
EELHART, FILIPIJN, DE WAARD.
RAASBOLLEDS op

het bed,

FILIPIJN
Nil 753 11

Wi) eindeNk ontsla gen van die apen,
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EELHART

Hoe is het hospes , is mijn riytuigklaar of niet
DE WAARD.

o Ja. Mijn knecht blijft op , hij zal op uw gebied
U aanstonds helpen : maar je moet een fooitje geven
EELHART.

Vat hebben we verteert ?
DE WAARD

Dat 's
en twee maakt zeven .
Neen , j a... neen... vijf en twee maakt zeven, niet goe
lien ?
En tien maakt zeventi en, en driemaakt twintig gulden.
FILIPIJN.

Hier hang t de schaar nit.
EELHART.

Ik moet dat voor deez' tijd dulden,
Daar 's acht rijksdaalders , en een gulden voor den
knecht.
DE WAARD.

1k dank je , heer , voor god betaling, 't is zoo regt.
1k ga naar bed. Gij zult wel nit het huis geraken ,
'k Moet slapen : want ik heb twee nachten moeten
waken ,
lk wensch mijn' heeren en de juffers goede reis.
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EENENTWINTIGSTE TOONEEL.
EELHART FILIPIJN , RAASBOLLIUS

op het bed.

FILIPIJN.

Wa t drommel geef je zoo den vent zijn' vollen eisch ?
EELHART.

'k Wou dat heer Raashol sliep ; ik zou imp lief gaan
halen.
FILIPIJN.

Ik hoor hem snorken .
EELHART gaat naar de kamerdeur van Isabel.
Ik zal clan niet langer dralen.
11'ij zijn al veilig , lief ! mijn lief ! mijn medeminnaar
slaapt !

TWEEENTWINTIGSTE TOONEEL.
ISABEL. KATRIJN , EELHART, FILIPIJN,
RAASBOLLIUS

op het bed.

ISABEL.

Komt vlugten wij dan ras wat 's dat
FILIPIJN.

't Is niets, hij gaapt.
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ISABEL.

Hebt gij milli. goed , K atrip. ? kom schielijk , rep uw'
voeten.
Och ' hij rijst op' il, zal weer in mijn kamer moeten ?
Isabel en Katryn in open weer in Naar kamer.

DMEENTWINTIGSTE TOONEEL.
RA ASBOLLIUS , EELHART , FILIPIJN.

springende in zyne onderk leéren van het bed.
Waar 's doctor Urina al ? mijn zeer geleerde vriend 9
Zij t gij 't beer advokaat ' dat komt zoo wel als 't dient !
Ik ben genegen nog een uur dry e vier to praten.
RIASBOLLIUS

EELHART.

Ik moet naar bed mijnheer.
RAASBOLLILTS•

fk zal u niet verlaten;
Voor dat ik u een zaak , die ik daar heb gedroomd ,
Of lie ver die iniJ no zoo in de zinnen koomt ,
Eens klaar vertoond heb.
EELHART.

Maar mijnheer , ik dien to rusten.
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RAASBOLLIUS.

Daar 's aangelegen.
EELHART

Heel, het zal nnj weinig lusten.
RAASBOLLIUS.

't Is dienstig voor het land.
EELHART

Al was het nog zoo goed.
RAASBOLLIUS.

Gij zult verwonderd staan.
EELHART

Denk dat ik slapen moet.
RAASBOLLIUS,

Om zulken zaak zult gij het slapen haast vergeten.
E,LHART.

Spreek op! zoo gijvolstrekt wilt hebben dat wij 't weten.
RAASBOLLIUS schzkt

eeni,ge stoelen.

Ik heb een zek're schans, regt vierkant, fraai en sterk
Gepraktizeerd , waarop de vij and drie j aar werk
Zal vinden , eer hij die met stormen in kan semen;
En om met woorden u niet aan het oor to teemen ,
Zal ik ze timmeren , op 't midden van de vloer.
EELHART.

'kWou datje met je schans voortnaar tint felten voer
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FILIPIJN.

Vat ofluj doen wil 'k Kan 't me zeker niet verzinnen
Vat drommel of inj met die stoelen zal beginner' !
haalt de knssens van z ip bed , wel seldrement,
heeft min leven zulk een malle kwast gekend
RA CSBOLLIUS,

nodal Ii ystoelen en beddegoed
op elk ander gestapeld had.

Daar itaat mij n schans, die kan geen vij and oolt genaken .
Hier stelik msj n ka.non , 6/11 op hem los to braken ,
En aan then hock maakik inn n sterkste ra vehp ,
En daar een halve mean , vlak wader die gordnn ,
En ginds een horenwerk , al die mij komt bespringen,
Zal die bedekte weg terstond tot wijken dwingen.
FILIPIJN

Wel , loop eens in uw schans en defendeer ze dan ;
Ik zal eens zien of ik ze alleen niet winn.en kan.
RAASBOLLIUS

bellimmende zyne schans.

Wel aan '
FILIP I IN ,

hem omhalende.

Daar ligt de boel !
R 9 mSPOLLIUS.

o Schelm 'k zal 't u betalen
Zult gij mij n mooije schans op die maniel ombalen

168

DE WISKUNSTENA ARS.

Op deze wijs wordt nooit een sterkte g'attakeerd.
FILIPUN

hem gooyende met kussens.

Heel goed nu leer ikjou hoe dat men bombardeert.
RA A SBOLL1CS.

Gij zij t een ezel , vent' 1k toon het maar door stoelen
Hoe dat het wezen moot.
EELHART.

Ik prijs mijnheer's ge/ oelen.
RAASEOLL [US.

Maar merkt gij in den grond de bouwkunst van die
schans ?
EELHART.

o Ja.
RAASBOLL1US.

Dan ziet gij wel , dat nooit een vijand kans
Kan vinden , om zichzelf daar meester van to maker.
EELHART.

Gewis.
RA A SBOLLI US.

En zulk een muur kan born noch kogel raker.
EELHART.

Dat is onmogelijk.
R A A SEOLLIUS.

Begrijp je 't nu met net ?
En hebt gij op 't geheim der vinding wel gelet ?
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EELHART

Niet al te wel.
RA A SBOLLIUS

Wel hoor,, ik bouw een muur van veeren ,
Laat daar de vijand vrij zijn best op kanonneren ,
De kogels smoren en zi) maken nowt een bres.
FILIPIJN

Mijnheer,, je bent een man als Aristoteles
RAASBOLLIUS

Dat is een. vinding , he !
FILIPIJN.

Ja , wonderbaarlijk aardig ;
Maar maakt ze niet gemeen, die kunst is al te waardig.
EELHART.

'kWord razend zoo de gek mij hier nog 'anger bruidt
RAASBOLLIUS.

Nu ga ik near mijn oom en slaap terdegen ult.
Raasbollzus binzzen.

VIERENTWIN TIGSTE TOO:NEEL.
FILIPIJN , EELHART.
EELHART.

Flippijn , mij dunkt gij moest de kaars maar nit gaan
blazen ,
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Dan zal ik met 'er haast en zonder veel to razen ,
In 't donker Isabel geleiden naar de deur.
FILIPIJN

Wacht lie ver tot hij slaapt , want zoo die goe sinjeur
Eens schielijk weer kwam , 't zou er spannen , gii
moogt vreezen.
EELHART

Ik zal dat wagen ; ik wil bier niet langer wezen.
FILIPIJN

Fiat, ikblaas haar uit.
Het tooneel wordt schielyk donker door het
urtblazen van de kaars.
EELHART

Kom , lief, nu is het tijd

VIJFENTWINTIGSTE TOONEEL.
ISABEL , EELII ART , FILIPIJN KATRIIN

Zy dwalen door de Zanier in het donker.
EELHART.

gij 't mijn lief?
FILIPIJN

Wie heb Ik daar mijnheer,, ben j ij 't
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ISABEL

\Vaar is de deur Flippijn 2
FILIPIIN.

Ik kan de deur niet vinden
W- Lt t droes wij loopen hier gelll k een parts) blinden.

ZESE7TWINTIGSTE TOONEEL.
TIJS , FOP FILIPIIN , EELHART , IS

ABEL ,

KATRINN

TINS

IIet is hier donker, en ze zijn al in den slaap.
FOP slypende

twee messen over elkander

1k geef hem met dit mes tors tond een groote jaap
TINS,

[k zal den ham terstond eens anatomiseren.
FILIPIJN

Och hot'mijuheer , 'k boor dieven,

't le
zweren

FOP

lk zal hem moffelen , en sneijen van malka.r.
FILIPI JN.

Orb! hoor je wcl mijnheer? Daar ss een moordenadr
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ISABEL.

Ach lief! wat raad ! och' och ! men poog de deur te
krijgen.
TIJS.

Maar elk de helft dan van den bait 9
FOP

Ja , wil maar zwijgen.
\Vaar staat hij ?
TUC..

In then hock.
kruipt in de kist.
Och ! och ze meenen
1k voel de kist, daar moet ik in , zoo raak ik vriJ.
FILIPUN

EELHART.

Houd mij maar vast mijn lief!
ISABEL

Katrijn hood mij van achter
EELHART

Flippijn waar zijt ge ? spreek !
ISABEL.

Mijn Eelhart spreek wat zachter.
Fop en Tys doen de kist open
FILIPIJN springt net de kist.
Houd die ven ' dieven ! brand' help ! help ik word vermoord
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FOP.

Wie duivel springt daar uit de kist ? kom , schielijk
voort.
RAASBOLLIUS van binnen.
Alarm ! alarm ! Binds komt de vi ja nd. zich vertoonen.
TIJS knielende.
Och booze vij and, och ! och ! och ! och ! wil ons verschoonen !
EELHART.

Sta vast , o schelm !
FOP

Help ! help ! hij krijgt me bij imp gat'
FILIPIJN.

Moord. ! dieven ' dieven ! moord !
B AASBOLLIUS

van bznnen.

A sa bescherm de stad.

ZEVENENTWINTIGSTE TOONEEL,
DR WAARD, URINAAL, RAASBOLLIUS en

zijn onderklegren.

TIJS , FOP, FILIPIJN , EELHART , ISABEL
KATRIJN.

Allen in het donkey deealende.
DE WA &RD

Wat 's hier to doen
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RAASBOLLIUS

Terstond to loopen naar de wallen ,
Eer dat de vijand bier de stad komtovervallen.
DE WAARD.
Breng licht ! breng licht

ACHTENTWINTIGSTE TOONEEL.
DE WAARD, URINA AL in zel n onderkledren, RA ASEOLLIUS
TIJS , FOP , FILIPIJN , EELHA RT ISABEL ,
KA T RIJN , ANSELHUS GRIET met lieht

Het tooneel moet schzelzi k licht worden , zoo als
zy met kaarsen opkonzen.
AN SELMUS

\Vat wil dit oproer en geraas
FIER' I IN-

't Zip-t dieven ' hoo p je t nie t '
A ,11OLLIUS.

Asa'trompetters blaas
URINA AL vat

Isabel.

Ik heb er 46n
ISABEL

Mijnheer last los , wil zij n geen dieven
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URI1N AA L.

Ik laat u met eer los voor milks m].) zal gelleven.
ANSELMU S.

Waar min de schelmen N
URIINA AL

'k Heh 'er,a1 e en in mii n magt.
ISABEL.

o Hemel 'k zie nnj n voogd laat los : laat los'
URINAAL.

Al zacht ,
Ge ontspringt mid niet. Gib zult niet uit mij n handen
komen.
Ars,umus

Isabel bij de kaars beziende

Laat mi.) den dief eens zien. Ha ! ha' nu moogt gij
schroomen '
Zij t gij de dief' mi t gij de dief' o Isabel !
o Schandvlek van 't geslacht' ontaarde ' ik ken u wel'
Ctj zult dat vlugten in een mans gewaad betreuren
Foei foei ik cal n dat gewaad van 't ligchaam scheuren '
En uw ligtvaardigheid zoo teug'len , dat elk een
Zich spieg'len zal aan u'
FELIIART

Wat wilt ge doen ?
A N SE TALUS

Ik meen
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Haar aanstonds te Utrecht in een beterhuis te zetten ,
Om haar het vlugten in 't toekomend te beletten ,
Indien zij met mijn neefzich aanstonds niet verbind.
R A ASEOLLIUS,

Hoe ! ik haar trouwen ? Neen , 'k ben daar niet toe
gezincl.
ANSE LNIU S

Hoe ! waarom
RA A SEOL LIUS

Vraagt gij dat ? Wel ik heb uitgevonden
De schoonste inventie, daar geleerden lang naarstonden ;
Zoodat ik al zoo rij k zal wezen in ea. jaar,,
Als al de vorsten van Europa met elkaar.
IJRINAAL.

Dat zal de spiritus van poortaard zijn ?
RA ASEOLL I IJS

'k Moet zwijgen.
URI,AAL

Ei sterfniet met de kunst
R A A SEOLLIUS.

GI) zult die kunst wel krijgen ,
Wan neer ik dood ben ; hoop maar op m ijn testament.
SELMUS.

GIB ziji een groote gek , dat zle ik nu in 't end.
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'k Beloof u , 'k zal u plaats in 't zelfde hues doen maken ,
Daar Isabel , omdat zij zich heeft laten schaken ,
In zitten zal, tot dat uw zinnen zijn bedaard.
R A ASBOLLIUS.

Ik leg 't in kennis. Hoort wat hij daar heeft verklaard.
ANSELMUS

Heer advokaat wit moot ik doen in deze dingen ?
EELHART.

Let hem in 't beterhuis , Inj moot u niet on tspringen,
Maar Beef uw nicht aan hem , die zij zoo teer bemint.
AN SELMUS

Het laatste is ieis , dat ik nog niet geraden vind.
Zou ik haar aan een schelm , een guit , een lichtmis
geven ?
ISABEL.

Ik kan, noch wil, noch zal, met iemand anders Leven!
Ja sluit mij op , betoon me uw haat en d.winglandij ,
De straf zal volgen op uw' wreede tirannij.
ANSELMUS.

Zwijg obstinate , zwijg. 'k Wil u niet langer hooren!
Foci, zijt go uit ons geslacht . ligtvaardige ! geboren!
EELIIART

Gij zijt in misverstand , mijnheer , bedwing u wat,
1k ben haar minnaar.
12
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ANSELMUS.

Gu!
EELHART.

Ja , 'k zal Bien lieven schat ,
Dien gij mij door uw haat en gramschap wil berooven,
Beschermen.
ANSELIHUS.

Advokaat , hoe kan ik het gelooven '
EELHART.

Ja , 'k ben een advokaat. Mu n' eereluken naam ,
Dien gij zoo vuil beklad , dat ik mu uwer schaam ,
Lull gij weer zuweren.
ANSELMUS.

1k kan 't u met bewijzen
Zijt gij een eerlijk heer,, zoo moet gij zelfmispruzen
't Geen gij gedaan hebt.
EELHART.

Wat ?
ANSELMUS

Hoe wat, mijn nicht geschaakt.
EELHART

Dat heb ik niet gedaan.
ISABEL

'k Ben uit ow' dwang geraakt ,
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En weggevlugt , daar hij gansch niet van heeft geweten .
ANSELMUS

Ifebt ge nit uw' eigen wil uw pligt dan dus vergeten?
ISABEL

'k Heb hem bier bij geval ontmoet.
ANSELMUS

Hoe ! is datwaar ?
EELIIART.

Ja, en wij min zoo vast verbonden aan elkaar,,
Dat maar alleen de dood die trouwe min kan scheijen.
k Lai u beschermen , lief, houd moed en wil niet
schreijen
Anselmus, 'k zweer, gij zijt zeer kwalijk onderrigt ,
Ik heb mIJ altud.wel gekweten van mijn pligt.
Ga mee naar Amsterdam , 'k beloof u aan to toonen ,
Dat zooveel gruw'len in mijn zuiver hart niet wonen,
En gij misleid
betuig 't u , met ontzag.
AN3LLMUS.

Indien gij waarheid spreekt , en zoo op uw gedrag
Dan niets to zeggen. valt , voeg ik mij naar de rederk.
EELHART.

indien gij 't antlers vindt, mij u heer, ik ben te vreden
Den band van deze min Le breketi,
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ANSELMUS

Nu , welaan !
Op die conditie zal ik morgen met u gaan,
Gij zult haar trouwen , zoo wij alles wel bevinden.
'k Zal morgen dit geval does weten aan
vrinden
DE WAARD.

De dieven zijn 't nu ligt door dat gebrui ontsnapt.
FILIP IJN.

Ze zijn ligt in een hock , maakt dat men ze betrapt.
FOP

en TIJS.

Ha! ha!
DE WAARD.

Hoe ! lath jelui ?
FOP .

Wel j a , er zijn geen dieven ,
't Kwam dat je met de ham ons straks niet woudt gerieven.
Wij hebben haar gevild , zij ligt daar in die kist.
Dat 's voor die pots van laatst.
DE WAARD

Jou guiten , vol van list
Daar meen ik jelui ook een potsje voor to spelen ,
Dat kan ik fraai.
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TIJS.

Ja , al zoo goed als 't haver stelen.
KATRIJN

Mijnheer , vergeefje mij mijn misdaad. niet ?
ANSLIARTS.

Katrij n ,
Zoo alles wel is , zal 't u ook vergeven zijn.
Wij zullen morgen vroeg naar Amsterdam vertrekken .
FILIPIJN.

Ik zal mij dezen nacht vermaken met die gekken ,
En bombarderen met bouteille , kan en fluit ,
Ter eere van mijnheer en zijn aanstaande bruid.
RAASBOLLIITS.

'k Zal met mijn' blaasbalg (ha/ 'k meet lagchen om die
dwazen ,)
Het heele be terhuis aan duizend stukken blazen.

DON QUICHOT,
BI-, LT SP EL.

PERSONEN.
KAmAcno , een rijke boer , Bruidegom van
Quiteria.
BASILIUS, een Edelman, Minnaar van Quiteria.
LEONTIUS , een adelijk landman , Vader van
Quiteria.
QUITERIA , Bruid van Kamacho en Minnares
van Basilius.
LAURA , Speelnoot van Quiteria.
VALASCO , Vriend van Basilius.
DON QUICHOT DE LA MANCHA, een Edelman die
zich verbeeldt een dolend Ridder to wezen.
SANCHE PANCE , zijn Schildknaap.
VETLASOUPE , een Waal , Kok en Hofmeester
van de bruiloft.
De Pastoor.
Meester JocHEm , Schoolmeester en Rijmer.
Boer ,
zingende.
Boerin ,
Zwijgenden.
Bruilottsgasten , zoo boeren als boerinnen ,
dansers en muzikanten , eenige edellieden
van het gevolg van Basilius.
Stommen,
RONSINANT , het oud mager paard van Don
Quichot.
GRAALIWTJE , de ezel van Sanche Pance.
Het tooneel verbeeldt een bosch , bij een
dorp in Mancha. Het spel begint 's morgens
en eindigt na den middag.

DON QUICHOT.

EERSTE BEDRIJF.
EERSTE TOONEEL.
BASILIUS • VALASCO

BASILIUS,

'k Weet dat Quiteria , mijn lief , mij nog bemint ,
En geenbehagen in haar' dwazen bruigom vindt.
Dit is de plaats daar ik die schoone moet verwachten,
Om te overleggen wat wij hebben te betrachten.
Ik hoop dat ik haar hart wel haast bewegen zal.
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VALASCO

Mi1 n vriend Basihus 'k beklaag uw ongeval
Want nu haar vader zijn belofte u niet wil houwen ,
Baat u haar weermin niet
BASILIUS

Hoe ! moet ik dan aanschouwen ,
Dat zulkeen lompe hoer, ten spij t van mijne min ,
Die schoone juffer trouwt , in weerwil van haar zin
o Neen Valasco , 'k hoop dat huw'lij k te beletten.
VALASCO

Het is vergeefs dat gij u daar wilt tegen zetten ,
Haar vader wil het , zij kan hem niet wed.ersta an
Vergeet die min mijnheer, ik bid u , laat u rain.
BASILIUS.

Hoe kan ik? neen ik denk mijn opzet niet te staken.
VALASCO

Wat wilt gij doen ?
BASILIUS

1k ben van zins om haar te schaken.
VALASCO

En waant gij dat gij haar daartoe bewegen zult '
BACILLUS

lielaas' ik weet bet niet! 'k wacli to haar met ongeduld ,
Om t vonnis van mi1 n flood ofleven aan te hooren.

1ST

)O QUIIII0 r

:,Weet dat Kamaeho haar in 't minst niet kan bekoDit doet mij hopes dat ik haar tot mijn besluit ren.
dal overhalen
3,SCO

Maar zij is al reeds zijn bruid,
Had gij een week of twee hies eerder kunnen komen
BASILIUS

Ik heb zoiidra als ik de zaken had vernomen ,
Het hof verlaten , en begaf mij herwaarts aan
Msjn

schoone had zoodramiju aankomst niet verstaan,

Of heeft mi.) op deez' plaals door Laura doen besehe,den ,
"t Is u bekend dat zij t geheim weer van ons beiden
Dus kwam bier, daar ik u bij geval ontmoet,
Hetgcen, o waarde vriend, mijn hart verheugen duet.
VALASCO

lk kom op deze plants , om iemand op to sporen ,
Die zijne zinnen door het lezen heeft verloren ,
Een dolend ridder,, daar een leder staag mee spot.
B

Een dolend ridder
1 ALASCO

Ja , de (lapp're Don Quichot
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BASILIUS

Mij is een boek, dat zoo genoemd wordt, aangeprezen •
Maar wie zou denken dat er zulk een' man konwezen ,
Men zegt dat 't is gemaakt door eenig gaauw poeet.
VALASCO.

Zoo hoor ik dat ge me6 van zijne daden weet,
B A SILIUS.

Kan ik gelooven dat hid zou met schapen vechten ,
En kudden , legers noemt ?
VALASCO

o Ja mijnheer, wat rechten
J)e gekken

niet al uit

9

BASILIUS

En zien cen herberg aan
Voor eenig sterk kasteel, daar hij op t huis moet gaan?
Verliefd zijn op een mensch, die nergens is te vinden,
Noch op de wereld leeft zichzelven onderwinden
Met moiens , (die hij voor zeer groote renzen neemt)
Te vechten7 neon mijnheer het dunkt mij al te vreemd.
9

VALASCO.

die zotheid door het lezen van de boeken :
Als Roeland , Amadis....
Hi)

kreeg

BASILIUS.

GI) hoeft hem niet te zoeken :
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Want al zoo min als die ter wereld zijn geweest ,
Is Don Quichot er nu. Ik zeg 't komt uit den geest
Van eenen dichter , die deez' boeken wil bespotten ;
Gemaakt tot tijdverdrijf voor kinderen en zotten.
-

VALASCO.

Mijnheer,, hij is van daag op deze plaats gezien ,
Met zijnen schildknaap : ik heb zelf twee edelhen
Gesproken , die met hem zijn herwaarts aangekomen.
'k Geloof zoo min als gij aan 't gees de dichters droomen
Maar deze hebben mij zoo veel van hem verhaald,
En Sanche Pance, die met hem als schildknaap dwaalt,
Dat ik niet twijflen kan.
BA SILlUS

Dan moet ik het gelooven.
VALASCO.

Maar eene zaak gaat mijn gering verstand to boven ;
't Welk is : dat Don Quichot zeer geestig redeneert
Van vele zaken ; dat hi) kloek is en geleerd ;
Zoodat men hem somtijds zou voor verstandig achten,
En Beene spoorloosheid in 't minst van hem verwachMaar als hij redeneert van zijne ridderschap , ten .
Klimt zijne zotheid tot den allerhoogsten trap.
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Ziet hij een Boer , then waant hij strak een pries to
wezen ,
En geeft hem n amen die hij ergens heeft gelezen.
Zoo deez' hem tegenspreekt , dan. tast In) Haar zijn
zwaard ,
En stijgt , vol gramschap , op zijn. Ronsinant , een
paard ,
Dat door den ouderdom het loopen heeft vergeten ,
Daar hij al dikwej ls is met steenen afgesmeten.
Hi) vecht schier nooit of 't komt met hem op slagen uit,
Daar Sanche Pance mode in deelt , in plaats van buit.
BASILIUS

't Is wonder dat hij dan wil langer bi) hem blijven ,
Want altijd slagen en geen. voordeel....
ALASCO.

Die kan schriiven
Noch lezen , en hi) is eon zeer onnooz'le bloed ,
Die j uist goon zin heeft in al 't geen zijn meester doet ,
Maar wij1 hi) hem belooft tot gouverneur to maken ,
Zoo hij eens meester van een koningrijk kan raken .
Blijft hi) hem bij, op hoop of zulks eons mogt geschien.
Ik kan niet r us ten. , voor 'k die gekken heb gezien.
BASILIUS.

IL zie Leontius , min lief) e's vader,, korner'.
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VAL ASCO

1k zie Kamacho ook Laat ors bi) deze boomer
Ons wat verschuilen , tot zi) zijn voorbi) gegaan.
BAZILIUS

Zlj hebben mooglijk van rmin aanslag jets verstaan
VALASCO

Gij vreest het ergste , 't zal misschien zoo slim niet
wezen ,
Zijwand'len bier wel meer, gij moet zoo ligt niet vreezen.

TWEEDE TOONEEL.

KAMACHO , LEONTIUS , BAZILIUS

en VALASCO ter zyde

KAMACHO.

Dit is de plek, daer ik van daeg je dochter mien
Te trouwen.
LEONTIUS.

.1k beken , gij hebt wel uitgezien ;
Maar waarom hebt gij 't j uist hier in het bosch begrepen •
KAMACHO

Dat 's op zips edelmans , we weten van de knepen ,
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DON QUICHOT.

Ik bin nu rijk 'enoeg , het geldje van kezijn ,
Die in Westinje scurf, is allemael nu 't mijn.
Toen. jonker Smalpens met de vrouw van Platbeurs
trouwde
('Et gien 'em naderhand zoo euvelijk berouwde ,)
Was 't hiele zelschip, als je weet, op deuze plek ,
En 't ging 'er ong'dieft wel. We binnen ook niet gek.
Waer zou ik al het yolk , dat Ik genooit heb , laeten ,
Men huis is veul to klein.
LEONTIUS

Laat ons hier niet lang praten.
KAMACHO.
Korn

gaan we dan.... daar is mijn liefje , of 'k ben een
guit!
LEONTIUS

Verzeld met Laura.

DERDE TOONEEL.
LEONTIUS , KAMACHO , QUITERIA , LAURA
PAZILIUS en VALASCO , ter zwle.
KAMACHO.

Wel mijn snoeperige bruid !
Wel heer, wat bin je mooi , ik durfje pas iens raeken,
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Jo zelt mii deuzen dag nog gek van liefde maeken.
Kom zoen me nou ereis,
QUITERIA

Ei bruigom laat dat staan.
KAIVIAC110.

\Vat ! zoo dat smaekt me, hae !
LEONTIUS.

Laat ons naar huis toe gaan
KAIIIACHO.

De kok zel 't allemaelwel zonder ons beselakken ,
En laeten wij terwiil met 't bruiloftsvolk wat flikken.
LEONTIUS

Hoe ! spelen met de kaart ?
KAMACHO.

Ja , gist'ren avoncl won
Ik met de kaert , in 't kort , al men ig patakon.
LEONTIUS.

Waar heb je dat geleerd. ?
KA114.CHO

Wat , troeven 9 bi) de boeren.
Ho! ho ! mit troeven , kan gien mensch mi) ummers
loeren.
LEONTIUS

Ik spool nooit met de kaart,
13
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KAMACHO.

Ei hoor, wel waerom niet 2
LEONTIUS.

Omdat daar somtijds kwaad of moeite door geschied.
KAIDACHO.

Wel paai ! bin ji) zoo vies ? Loop maer in stet eens kijken ,
Daar zel je t zien van yolk dat fijne knevels lijken.
't Verkeerbord gaet er wel in zwang , zoo 't niemand.
weet ,
Als ma er de schijven fraai met laeken zijn bekleed.
LEONTIUS.

Het zij zoo 't wil, 'k zal hen daar niette meer om prijzen .
Het geestlijk kleed bedekt veel gekken en veel wijzen.
QUITERIA.

Heer vader , ik verzOek , dat ik in eenzaamheid
Met Laura wand'len mag ?
KAMACHO.

Mijn zoete , lieve meid ,
Wat zou jelui bier doen
QUITERIA.

MO and're speelnoots wachten.
LEONTIUS

Kamacho , gaan wij dan.
Leontius en Kamacho binnen.
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QUITERIA.

't Ging buiten mijn gedachten ,
Dat ik bier vader en mij n bruigom vinden zou.
Maar is Basilius mij waarlijk nog getrouw ?
LAURA.

Zijn min is al te groot dat hi) u zou vergeten ,
Hij heeft den tijd aan 't hof met on geduld versleten.
V_AL .ASCO

Mijn vriend Basilius , daar is Quiteria.
Gij spreekt haar best alleen, vaarwel mijnheer, ik ga.
LAURA

Daar is Basilius.

VIEItDE TOONEEL.
BASILIUS QUITERIA , LAURA
BASILIUS,

t Mag mi) in 't eind gebeuren ,
Mijn liefsteweArte zien!maar ach! zij schi)nt te treuren!
QUITERIA.

Ach ! mijn Basilius !
BASILIUS.

Wat viel de tijd mij lang,
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Daar achter gindschen boom.
QUITERIA.

Ja lief, a wierd al bang ,
Topn ik zoo onverwacht mijn vader bier ontmoette.
Heeft niemand u gezien ?
BA SI LI US.

Valasco , die mij groette.
Gij weet hij is imp vriend.
QUITERIA

Dan ben ik wel gerust.
Hoe is de reis gegaan ?
BA SILIUS

Mij n lief gij zijt bewust ,
Hoe treurig ik vertrok, wanneer ik van u scheidd.e ,
Te meer omdat ik a an het hof zoo lang verbeidde ;
Pen dag scheenimj een. maand , een uur een gansche
dag,
Omdatik daar mijn lief, Quiteria, niet zag.
1k was afkeerig van 't vermaak der hovelingen..
En hoorde ik in 't salet een juffer kunstig zin gen ,
Daclit ik aan uwe stem , die zonder wederga
Mij n zinnen strelen kon. Voorts ]swam uw ongena
Door tlang vertoeven , mij to binnen. Gij hebt reden
Om met Kamacho in den echten staat to treden.
Mij zij de schuld alleen. Maar ach! hoe beeft mija hart!
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GI) cult dan trouwen ? Mij verlaten 1 Ach! wat smart
QUITERI k

Ja mij n Basilius , ik kan het niet beletten ,
't Is mij onmogelijk mijn vader to verzetten ;
Ik word gedwongen , lief.
BASILIUS

'k Ben nog niet buiten raad. ,
Indien gij mijn verzoek , zoo billijk , niet versmaadt.
Gij kunt die trouw ontgaan , wanneer we t' zamen
vlugten.
Maar ach ! Gij zwij gt, mijn lief: en antwoordt mij door
zuchten.
QUITERIA.

Daar 's y olk Wij min bespied. Vaar wel.
BASILIUS.

Waar vlugt ge been ,
Quiteria ? ei floor mijn klagten en gebedn.

VLIFDE TOONEEL.
DON QUICIIOT to paard, SANCHE PANCE op een ezel ,
sehietu k opkomende,
DON QUICHOT

Sta , ridder : wat heeft die.
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DON QUICHOT.
SANCHE PANCE

is oele , hij gaet fluiten.
stuiten?
Dat 's miskoot. Maer, mijnheer,, wat zellen wij nou
doen ?
Wou jij dievcugel in zij nvlucht zoo makk lljk

DON QUICHOT.

Zoo ras als 't moog lijk is , naar Saragossa spoen ,
Op hoop van nog in tijds het steekspel bij to wonen.
SANCHE PANCE.

Wat

waer ik ook een gek , dat ik me mee liet trooneni.
SANCHE PANCE zegt tegen den ezet

Mijn lieve Graauwtje wat heb ik deurgestaen !
Wat hebben , jib en ik , al menig droeve traen
Op dezen togt 'estort mijn hart! mijn lust! mijn Ieven!
Mijn zeun' mijnGraauwtje! jij bent in mijn hart'eschreyen !
Wat zijn we trouwe broArs , in lief, in feed , i n nood
'k Zal jou in goud beslaan, mijnkeuning, na jou dood'
DON QUICHOT.

Laat mijne Ronsinant met Graduwtje ginder weien.
SANCHE PANCE

1k zel ze gunter , Baer het beste gras groeit , leien.
Sanche Pance brengt de beesten weg
DON QUICHOT.

Ga , allerdlste beest getrouwe Ronsinant
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Ga , opperpronkjuweel der paarden van dit land !
Uw naam zal in het kort met grooter luister pralen ,
Gij zult nog meerder roem als Bucefal behalen
Die groote Bucefal , held Alexanders paard
Daar gij in trouwheid, en grootmoedigheid naar aard,
Heeft door zips meesters arm nooit grooter roem verkregen ,
Als gij verwachten kunt door miju gevreesden degen ;
Mijn degen , dien ik heb aan mijn prinses gewijd ,
Mijn lief, Dulcinea , het pronkbeeld van deez' tijd ,
De zoetste roofster van mijn' zinnen en gedachten ,
Om wie ik eenzaam dool , bij dagen en bij nachten
Wanneer, o schoone ! zal gelukkig uurtje zijn,
Dat gij uw' Don Quichot zult helpen uit de pijn !
Wanneer, o wreede ' zult ge ophouden mij to plagen ?
Of moet ik dolen om uw' liefde al mijne dagen 9
Heb ik vergeefs gestreen met menig' kloeken held ?
Sloeg ik vergeefs dan den Biskaijer uit het veld ?
En heeft u Passamont , met ketenen beladeu ,
En and're boeven, niets verhaald van mijne daden ?
't Is zeker , maar gij blijft , o wreede ! nog versteend ,
En lacht , helaas : wanneer uw droeve ridder weent.
Ik zal , indien t u lust , de bekkeneelen kneuzen
Van schelmsche toovenaars, en schrikkeliike reuzen ;
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Al kwam hie r Sacripant , een reus van d' ouden tijd ,
HI) moest bekennen dat gtj de allerschoonste zijt ,
Het pronkstuk der natuur , de parel aller vrouwen ,
Of 'k zou hem met imp zwaard den kop van 't ligcha am houwen
SANCHE PANCE.

Och. rid.derDon Quichot' 'k verlang al weer naer huffs'
DON QUICHOT,

Geduld , mijn zoon , geduld.
SANCHE PANCHE,

J a , 'k zie vast munt noch kruis
Won ik nog geld , met al dat hongerige dolen.
DON QUI CHOT

o Sanche Sanche ! gib begint al weer to toolen !
Waar heeft een schildknaap van ecn dolend ridder
geld
Tot loon van dienst geetscht ? Zeg eens wat boek vermeldt,
Dat Roeland , Amadis , of Palmertin de Olti yen ,
Geld gaven , zeg ?
SANCHE PANCE

1k Lan niet lezen , noch niet schrijven.
\Vat bruid me Roeland , met jou hit-le ridderschap ,
Us ik gien geld beb
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DON QUICHOT.

Schelm ! ik dacht u op den trap
Van eer en hoog geluk , door mijnen arm te zetten.
Loop naar uw wiji, loop heen, ik zal 't u niet beletten;
Ga werken voor de kost, gi) zti tmij n gunst nietwaard
Zoo ik een kontngrij k kan winner door mijn zwaard,
Zal ik een ander , u ten split , tot koning maken ;
Bedenk dan , Sanche , hoe die euvel u zal smaken.
SANCHE PANCE.

Och' och' vergeef het mi.),'k en heb 't zoo niet 'emiend,
Mijnheer , ik heb ) e met mijn Graauwtje lang 'ediend,
En over al gevolgd Beloof ) e nog te geven
Een efland veer nap loon, ik zel jou al mijn leven
Daarveur bedanken
DON QUICHOT

Ja , het eerste dat ik win.
SANCHE PANCE

In 't admirantschap heb ik ook al vrij wat zin ,
Of maak me maar zoo en graaf of prins, 't ken jou niet
scheelen ,
Al wierd ik kenning ; als j e toch bent an het deelen ,
Zoo leg me maer wat toe , van d'eenen brut of d'aer
Ilij kan ligt knippen , die een lap hest met een same,
Maer 'k WOO dat ik het za p; gebeuren , zei de blinde.
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DON QUICHOT.

'k Moet lagchen , Sancho.
SANCHE PANCE.

Zie , miinheer , zie door die linde ,
Loopt daer gien kerel ?
DON QUICHOT,

Geer mijn schild en mij n geweer ;
Het is een ridder.
SANCHE PANCE.

Neon , het is een Boer , mijnheer.
DON QUICHOT

'k Zeg 'tis een ridder, haal mime lans, niet to dralen .
SANCHE PANCE

Het is een boer , heer , of de drommel moot me haelen.
DON QUICHOT

Ik ken hem aan de veer , die op zij n helmtop zit.
't Is ridder Splandor , zoon van Medor,
SANCHE PANCE.

Eil ik bid ,
Maak toch gien kwestie , je bent zekerlijk bedrogen.
Merlyn, de toovenaer,, draeit weer een rad voor je
oogen.

DON QUICHOT

2,3

ZESDE TOONEEL.

DON QUICHOT, SANCHE PANCE, KAMACHO met eene
veder op

zun boerermuts.
KAMACHO.

Dat wandlen van mijn bruid. in 't boschstaet mij niet
an ;
De boeren zeggen , dat ze met lien edelman ,
Die zij bemind heit , stond op deze plek to praeten ,
En dat verstae ik niet , dat zel ze moeten lacten....
Sint Justus ! wie is dat ?
DON QUICHOT

o Splandor ! brave held !
En dolend ridder , daar Turpinus pen van meldt;
Aanschouw hier Don Quichot , den ridder van de
leeuwen.
KAMACHO.

Gans bleed ! wat vent is dat ? och ! och ! ik meet lens
schreeuwen !
Of hij vermoord me hier. Help ! help' Wat ziet hij fel,
't Is Siimen Langdarm , of de pikken uit de hel.
Och Sinte La.n.gdarm ! of hoe datje naem mag wezen ,
'k Zel alle daegen drie van je Amerietjes lezen ,
Voor al de zonden , die je in t Leven hebt 'edaen.
Ei laet me leven , en zoo lang naar huis toe gaen ,
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Tot ik men testement emaakt heb.'kLaet me hangen,
Zoo 'k niet weerom kom,op parool, al s krijgsgevan gen .
DON QUICHOT

Heer ridder , hoe , gij spreekt of gij betoov erd. waart ;
Dat zijn geen blijken A an uw ouden heldenaard.
GI) zij t het , die het Turksche heir verheerde ,
En in Stoelweissenburg zoo heerlijk triumfeerde.
K MACHO.

Oeh j a ! beer Langdarm k bin betooverd ! 'k bin bedrild
1k bin bezeten , k bin al wat dat j e wilt.
Och mij n gesuikerde sinjeurtje ! laet me loopen
Daer is min. beurs.
SANCHE PANCE

Geef bier ! maer bloed ik zou niet hopen,
Dat hij betooverd was en hij ions nit klucht ,
As ik er geld uit kreeg , zou vliegen naer de lucht.
DON QUICHOT

Heer Splandor hood uw geld , ik ben geen dief of
roover,
't Sa, Sanche, Beef het weer.
SINCHE PANCE

Wel , d.at komt zeker pover ,
Zoo n schoone beurs, en die'k zoo mak lijkhouwenkan
En dat regtvaerdig , want ik krijg ze van den man.
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DON QUICHOT

Wat draal je ! Beef terstond !
SANCHE DANCE

Het zinne Spaansche ma nen.
DON QUICHOT •

Geef over of...
SANCHE PANCE.

Ei lieve, een.greepje.
DON QUICHOT.

Ik kan bevatten ,
Dat u de rug wat jeukt.
SANCHE PANCE.

Hou daer dan , toovenaer
K &MACHO

Ik dank je.
SANCHE DANCE

Holla , broeir.
DON QUICHOT

Ha ' schelm !
SANCHE DANCE

Daer is het, daer
DON QUICHOT

Heer ridder , zijt gerust , Ik sta niet naar uw leven ,
Maar wil dat gij me uw helm tot dankbaarheid zul t
geven.
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kAMACHO.

Och : jonker, k heb geen helm ooit op mijn kop 'ehad,
't Is maer een boerenmuts, met veeren, dat je t vat ;
Wil jij hem hebben? k wil hem gaerne an je schenken.
DON QUICHOT.

Hoer Splandor, groote held, ik kan mij niet bedenken,
Hoe uw doorluchte gees t , en groote schranderheid ,
Van t spoor der reden , door de toov naars is geleid ,
Dat gij dien zwarten helm, dien Roeland plagt,te dragen ,
Een boerenmuts noemt.
KAMACHO

geeft

hem zipt watts

Och ' hij zoekt me wat to plaegen !
Hou daer , daer is mijn helm , ast dan een helm moot
zijn.
DON QUICHOT

'k Ben dankbaar, groote held.
KAMACHO

Die kerel piert me fijn.
DON QUICHOT

Vat zegt zijn. edelheid ?
KAMACHO

Of ik nou mag vertrekken ?
DON QUICHOT

Hoe vaart Angelika r: Wil mij 't geheim ontdekken :
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Waar zij zich nu onthoudt. Leeftuw heer vader nog •
Het moortje Medor , dat held Roeland met bedrog
De schoone Angelika , uit minneliefde ontschaakte '
Waard.00r die groo te held, uit aan t razenraakte
Meld alles maar aan nuj , den dapp'ren Don Quichot.
KAMACHO.

Ik heb gien vaer noch moer, heer ridder ! dronke zot
DON QUICHOT.

is dan de schoone Moor, uw vader, reeds gesturven ?
KAMACHO

Mijn vaertje was gien moor. Och och ik ben bedurven ,
Hij ziet me veur een Turk , of your een Heijen aen
Zoo heer glen yolk en koomt , zel 't mit me slecht vergaen.
DON QUICHOT.

Is dan Angelika , uw moeder , reeds ter g arde ?
Die zulken braven held, als u, o Splandor , baarde
KAMACHO.

Ik heb Jan Geleslae men leven niet 'ekent ,
Ik hiet geen Plankoor , en we bennen niet ewent
De keiren in ons dorp mit zukken naem to doopen.
Ei ridder , dronke zot , ik bid je , laet me loopen.
Je hebt me muts al weg , zeg maer,, wat wil je meer ,
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DON QU1CHOT

Men wammcs , en men broek ?
DON QUICHOT.

Neen , neen . verdwaalde beer ,
Dien schoonen wapenrok zal ik u niet ontrooven ;
'k Wil liever voor uw' helm een koninkrijk belooven;
I ndien gij 't maar begeert.
1, AN 4 CI10.

(MI , och , 'et is de droes ,
Ts dat Been paerdevoet ? Neen , maer een karrepoes '
Non merk ik t eerst, och zoo 'n hiel keuninkrijk , Sint
Felten'
Je bint een dubbelduw '
S 4NCIIE PANCE

Zen kop die rij dt op stel ten
KAM kali) sehrifft

eene streep

'k Bezweer je bij den geest van houte Sint Michiel ,
Al waar je nou de droes , of Steven zonder ziel ,
Nachtmerrie , bietebaauw , of ongeboren. Heintje ;
_Al Wier je nou zoo klein, dat je in een thine peintje
Zion kruipen, zoo je nou Bien menschbent, ken je non
Niet over deuze striep.
DON QUICHOT over

de streep stappende

1k voel mijn hart vol roues ,
o Eedle Splandor om bet inissen van uw zinnen ;

DON QUICHOT
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't Verstand schijnt u van 't spoor , door 't al to hevig
minnen.
'k Omhels u, als mijn vrind.
KAMACHO.

Dat maekt me wat gerust.
Ik loof werentig , dat j e lui wat kortswil lust.
Maar alle gekken op een stokje , laet me wandelen...
Daer'sVetlasoup, de kok, wat of die wilverhandelen.

ZEVENDE TOONEEL.
DON QU1CHOT , SANCHE PANGS , KAMACHO , VETLASOUPE
VETLASOUPE.

Monsieur Kamakko , ha I ze eh jou al lang kezoek.
'Le wist niet waar hum stak , ze wist niet van dit hoek.
Wat 's dat feur folke ?
KAMACHO.

Dat ? dat zin al raere snaeken ,
Kortswillig yolk, bekwaem de bruiloft to vermaeken.
We leijen in 'et ierst 'eweldig o verhoop.
Maer, waer 's men bruiloftsvolk ?
VETLASOUPE.

Hum 'eb d e palm keknoop
14.
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DON QUICHOT

Hum 'eb de kroon kemaak,hum doetnou niet as zingers,
Hum dans non seer kurieus, ensemble, ronde kringen
De folke is opkeskikt , zoo mooi kelijk de droes.
Ze skreeuw tout allemaal , A vous ! A vous ! A vous !
Zij heb j ou lang kewak , ze is bli) , en t is wel koete ,
Dat hum jou na lang zoek , hier in de bosch ontmoete .
KAMACHO

Heb jij zoo lang 'ewacht ? 'et is me seper iced ;
Maar heb jij al 'eweest om Jochem de poejeet ?
In Roel de muizekand ? laet vraegen waer ze blijven.
VETLASOUPE.

Fort bien , monsieur , ze zel.
SANCHE PANCE tegen Don Qutchot.

Maer seldrement ! gansch vijven
Wat is da t veur een vent ?
DON QUICHOT.

Dat is een Indiaan ,
Of Hottentotsche prins.
SANCHE PANCE.

Ik ken 'em niet verstaen ,
Als hier en daer ien woord,
VETLASOUPE

Wat sek ze , Hottentotte ?
Ha ! ha ! ze lakker om , ze lijk warak wel zotte ,

DON

Quicnor
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Hum is een kok , ma foi.
EANCHE DANCE.

Hij ruikt braef na gebraed.
Bin jij de kok , ik hou jou veur mijn beste mast ,
Je hebt een lucht die ik bezonder graeg mag leijen ;
Me dunkt je ruikt ook wat na korsten van pasteirn ?
VETLASOUPE.

pastei , monsieur , keen beter in de land ,
Als hum kan maak.

0111,

SANCHE PANCE.

Dan ben je een kaerel van verstand.
VETLASOUPE,

Je suis irk serviteur.
KA MACHO.

Hoor hier iens Vetlasoepje.
VETLASOUPE.

Que ditez vous monsieur
KAMACHO.

Mack dat 'er ook een troepje
Dansmiesters bij komt.
VETLASOUPE.

Bon , ze zel ze jou beskik.
KAMACHO.

Toebak van volkje.
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DON QUICHOT.
VETLASOUPE.

Oui , die dans ken op een prik.
Zangende bennen.

ACHTSTE TOONEEL.
DON QUICHOT , SANCHE PANCE , KAMACHO,
SANCHE PANCE.

Dat lijkt een rare haen , die prins van de Indiaenen ,
Een kok en prins mit ien !
DON QUICHOT

Hoe Sanche , zoudt gij warren
Dat zulks niet meer geschiedt ?
SANCHE PANCE

Wel neen . ik lach 'er om.
KAMACHO.

Kom Beef me muts nou wear.
DON QUICHOT.

Zijt gij de bruidegom ?
Met wie mijn waarde vrind 7..
KAIVIACHO

Ik mien van daeg to trouwen ;
Hier zel 'et zelschip zyn, 'k zel hier de bruil oft houwen
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DON QU1CHOT

Wie zal uw ega zijn. 9 o Splandor wat princes ,
KAMACHO

Es scheer de gek niet meer.
DON QU1CHOT.

Uw waarde zielsvoogdes
Is wis van prinelijk blo ed. , of koninklijke looten ?
KA MA CHO

Een halleve boerin , uit d'adel voort 'esproten ,
Hour vaertje boert zoo wat : maer 's van adel.
DON QUICHOT.

Loon ,
Wat is uw eel verstand betooverd ! groote Goon
Hoe is haar naam' Hoe wordt deInfante toch geheetenT
KAM A CHO.

Ze is gien Infante : maer ze is mooi, dat mot je weten,
Zoo blank als schaepenmelk.Heurwangetj es zip rood,
Ze is niet te dik, te dun, te klein , noch niet te groot;
Heur veurhoofd blinkt puur, puur, gelijk een barhiers
'Er hiele bakkes is vol wongerlikke trekker'. bekken
DON QUICHOT.

Maar

haar naam ?
SAN CHE PANCE

Ze 'et nooit misschien een naem 'ehad ,
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KAMACHO.

Ze hiet Quiteria, beer Ridder, dat je 't vat.
Maar zie , verstae je wel , daer kwam 'er nog ien
vrijen
Die hiet Basilius. Zij mogt hem vrij wel leijen ,
Maer 't hulp niet : want bij is een arme kaele n.eet ,
Zoo 'n edelman.netje , dat graeg watlekkers eet ,
Patrijsj es, hoenclertj es, kon hij ze maer betaelen.
Hij krijgt ze wel : maer moet ze eerst op de j a gt gaen.
haelen ;
Daer leeft hij miest van; maer 't is al een raere vent,
Hij ken latijn as een pastoor; 't is een student,
Dat jij het vat sinjeur. o Hij kan wondre zaeken.
Ik heb 'em van een aeij een kaertebladzien maeken;
En hij kan dansen as een ekster op het veld;
Hij kan ook sling'rcn mit 't vaendel , als eon held.
En hij kan schermen , en ook kaetzen , mit de boeren ;
En mit verkeeren kan hij elk zijn geld afloeren ;
Hij kan ook speulen op de veel, en de schalmij.
De blind' mans zeun , is maer een botterik 'er bij.
Hij is wel gaeuw : maer, ik heb geld , om van to
kluiven.
Hij niet en daerom zel hij 'an de veest niet snuiven.
Ik krijg de bruid , en 't is zijn neusje effen mis.
Maer appropo, sinjeur, weetje ook hoe laet of 't is ?
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'Et was ezaid, dat ik presies te zeuven uren
Most bij de vrinden zijn , en deur je malle kuren
Is 't laet 'eworden , geef men muts me maer warom ,
En gae mit mij, sinjeur, ik hiet je wellekom ,
'k Nod jou te brulloft; want jij lijkt een snaek der
snaeken ,
Je kent de boeren op de brulloft wat vermaeken.
SANCHE PANCE

'Pe brulloft broertje ? gaet dat zeker ? wel is 't waer !
Je ben een man as spek , dat lijkt me, zoete vaer.
Ik heb (och harm) lang uit men knapzak motten
bikken.
Te brulloft ! weet je 't wel? gut kaerel , 'k ken zoo
slikken.
Stae vast non hoendertj es, en snipjes met je drek.
Stae frikkedilletj es.
KAMACHO

't Is tijd dat ik vertrek:
Ei goof me muts weerom , je kent 'em niet gebruiken.
SANCHE PANCE,

Gut Splandor, ik begin 't gebraed al riots to ruiken.
KAMACHO.

1k hiet gien plankoor, broer, Kamacho is mijn naem.
Men vaertje sageles , was Lopes Pedro daam ,
In Lombrigjc men moor, 'eboren to Bregance....
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DON QUICHOT

i'Vlaer hoe is j ou naem , broer2
SANCHE PANCE

Die is don Sanche Pance
'k Bin deur dien goeien beer ; puur uit den drek
'erackt.
Hij heit me van een Boer een Gouverneur 'emaekt,
KAMACHO.

Een Gormandeur , wel zoo , wie drumpel zou het
denken.
Een Gormandeurschop kan jou heer dat an jou
schenken ?
SANCHE PANCE

Ja , van een eiland , en 't kreeg zeuven ezels toe.
liAMACHO

Heb jij die al 2
SANCHE PANCE

Wel peen • 'k heb de ezels nog to god ,
En 't eiland zel men heer in korte daegen winnen.
KAMACHO

De vent is zeker gek , wie drommel zou 't verzinnen ?
Hoe hiet dat ailand , en waer laitet an wat kant 2
SANCHE PANCE

't Leit in Jaerabien , digt bij het heilig land,
't Hiet mikrosko.pi.pi.pium.... 't is me al vergeten ,
Daer weunde een groote reus de mallenbrui geheeten,
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Zoo groot gelijk een boom. Maer hij 's al ling kapot ,
Men heer die potste hem.
KAMACHO

Eon reus ' wel dat 's niet rot'
Een reus hoe vindt men nou nog reuzen 2 hoe ken t
wezen '
S 47,LHE PANCE

Ja broertje, mien je dat wij veur de reuzen vreezen ?
Yeur twintig reuzen, zoo men heer staen als een pael.
KAMA-CHO

1k word waratj es aers van zulk een vreemd verhael.
S Al, CHE PANCE.

Ja reuzen al zoo groot als meulens mit vier armen,
Die steekt men heer maer mit zijn lansie in de darmeu .
In al de legers daer hij komt , daer maekt hij schrik :
' t Is kip ik heb j e ! steek ! slae , in een. oogenblik
Ts 't hiele veld bezaeid mit armen en mit beenen :
Hij slaet terstond maer deur een hiel slagorden henen.
KAMACHO

Gans ligters , is dat waer ' Heb jij 't zelf'ezien 9
SANCHE PANCE.

Ja 'k; 't is omtrent'eleen, nae 'k gis een maendoftien,
Toen heit hij teugen een hiel leger nog 'evochten •
Ze vlugten al ; maer juist die beesten, die gedrochten,
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DON QUICHOT.

Van schelmse toovenaers , die kwaemen op 'et mat.
Ze gooijden. al 'er best mit steenen naer ons gat,
En maekten van 'er yolk een hiele kudden schaepen !
KAMACHO.

Wel langsj e, viel daer nietwatbuitveurjoute raepen9
SANCHE PANCE.

Ja steenen op ons bast, dat 's toovenaers manier.
Menheer verloor dien tijd ook wel een tand drie vier.
KAMACHO.

Je heer lijkt wel bed.roefd. : hij is diep in gedachten.
SANCHE PANCE

Menheer? Ja die's verliefd, hij klaegt gehiele nachten;
Je hoort niet antlers als : o schoone ondankbaerheid !
Dulcinea , prinses , o noordstar die me leid !
Wanneer zel jii me veur men trouwe dienst beloonen!
Dan zucht hij weer, en roept : o schoonste van de
schoonen ,
Wanneer genaekt den ti)d. , dat ik.... exceterae.
't Is al Dulcinea ondankbaer veur en nae .
KAMACHO,

Is die Dulcinea dan veur zoo mooij to houwen ?
Ik wed ze mooijer is , die ik van daeg zel trouwen.
DON QUICHOT

Wat zegt gij Splandor, Ha! datliegt gij, door uw'hals.

DON QUICH01.
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't Sa , vat uw' lans.
KAMACHO

Och heer ridder, 'et is vals ,
Jou liefste is mooijer: maer wie pikken zou' et droome a t
Had ik 'eweten dat je 1 kwalijk had 'enomen ,
Dat ik mijn bruid wat prees , ik had 'et wel emijd.
DON QUICHOT.

Neon ik wil vechten, 't sa bereid u tot den strijd..
1k geefu de keur van grond.
KAMACHO.

'k Hou niet een brui van vechten.
Och! ridder wees te vreen !
DON QUICHOT.

Zeg hoe gij 't wilt beslechten ,
'k Geef keur , te paerd , te voet , met lans of met
zwaerd.
KAMACHO.

Gena ! genade ! och ! och f ik zweer je bij mijn baerd !
Dat ik niet vechten kan... Och ! och ! hoe zel 't hier
daegen ?
Moord ! brand ! moord ! brand ! help ! help ! o ongehoorde plaegen! ....
Daer 's Yetlasoep met yolk.
DON QUICHOT.

't Sa ! 't sa ! waar 's uw geweer ?
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DON QUICHOT.
KAMACHO

Help mannen ! mannen , help !
DON QUICHOT.

Hoe schreeuwt gij zoo, miin heer ?

NEGENDE TOONEEL.
VETLASOUPE met eenoge boeren , KAMACHO,
DON QUICHOT , SANCHE PANCE
KAMACHO

't Sa , lustig jongens , pas nou louter wat te raeken !
DON QUICHOT.

Kanailje : toovenaars !
SANCHE PANCE

Wel brui 'er veur 'er kaeken.
KAMACHO.

Sla toe maer , mannen ! pas te raeken , mannen ' 't sa '
Don Quzchot en Sanche Pance kr:men stokstagen,
waarop 022 vallen
SANCHE PANCE

Oei ! oei ' men billen en men kop , gent ! gent !
Och ' Sinte toovenaers , k heb niemendal beclreven.
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KAMACHO.

Ei zie dien gormandeur , then rekel nou iens beven.
Hoe smaekt je deuze koek ' Scheer nog de gek erais.
SANCHE PANCE

Genade , o Splandor !
KAMACHO.

Wel de pikken op je vlais
Daer, Plankoor, Plankoor, daer! je zelt van Plankoor
heu gen .
SANCHE PANCE.

Mijn lieve Splandertje ! ik mag 'er gansch niet teu gen,
Es slae niet meer.
KAMACHO slaat Sanche Pence.

Wel dat 's een drommel van een vent ,
Nog scheert de beest de gek.
SANCHE PANCE

Och ! och ! och ! seldrement !
Is dat ook kloppen,
DON QUICHOT.

Och , prinsesse van Toboze !
Kroondraagstervan mijn hart, o versch ontloken'roze,
Hier ligt uw ridder van de toovenaars gewond.
VETLASOUPE.

Wat sekse rekle ? Zijn hum toovenaars , jou pond
Wat ohstinater folk ! terwijl dat 's hum zoo kloppen,
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DON QUICHOT.

Zoo scheer ze nok de gek , en durven ons nok foppen.
KAMACHO,

'k Zal heur betaelen , laet men nou maer lens betien.
Sumach° neemt zijn mute wederom.

TIENDE TOONEEL.
BASILIUS , VALASCO , KAMACHO , VETLASOUPE ,

boeren ,

DON QUICHOT SANCHE PANCE.
BASILIUS

Hou op Kamacho zeg , wat is 't dat wij hier zien ?
Hoe komen deze twee zoo boot en blaauw geslagen ?
KAMACHO.

't Zijn fielen allebai, wie drumpel zou 't verdraegen.
Die , met het harnas , noemt zich ridder dronke zot ,
En de aere gormandeur ; ze noemden mij uit spot,
Heer ridder Plankoor , zeun. van Gelesla , geen smeeken
Of bidden hulp; die guit die wou me op 't lest deursteHad ik dat yolk bier niet, ik was 'er al om koud. ken;
BASILIUS

tegen Don Quiehot.

flat's al een vreemde zaak. Zeg, watmaakt u zoo stout,
In 't harnas op den weg de menschen aan to randen
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Wie zijt gij ? Spreek ; of 'k geef terstond 't geregt in
handen.
DON QUICHOT

Een ridder , voor wiens arm het alles beven moet ,
Gelijk een Amadis in 't harnas opgevoed.
SANCHE PANCE.

Och, jij lijkt nog een mensch. Ei wordt mit ons bewo_
We zijn onnoozel van die toovenaers bedrogen' gen
Den vroomsten ridder, voor wiens arm de Turk zoo
vreest ,
Den trouwsten schildknaep , die in Spanje ooit is
'eweest ,
Zie j ij her leggen.
BASILIUS

Heer Valasco , 't zijn die menschen ,
Daar gij me straks van spraakt. Mijnheer ik sou wel
wenschen
Dat gij me uw naam ontdekte.
DON QUICHOT.

tk ben de ridder van
De leeuwen , Don Quichot.
SANCHE PAINCE.

Ja 't is dezelve man.
BASILIUS.

Zoo zijt gij Don Quichot ! weer welkom room der
helden ,
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De faam kwam ons al lang uw groote daden melden.
o Dolend ridder, voor wiens arm en kloek gelaat ,
't Gespuis der toovenaars als asch en rook vergadt ,
Kom, doe mij de eer aan en vernacht in mine wooing.
DON Q UICHOT.

Zijt girt Arsipanpan o mededogend koning ,
Die mij verlost hebt uit geweld der toovenaars
Wat ben ik u verpligt !
KAMACHO

Wel dat is al wat raers ,
Hij noemt Basilius een kenning , watte streken !
BA SILIUS.

Verzorg de heeren van al wat hen mag ontbreken
, ik volg u zoo terstond,
Valasco , zoo t u
KAMA CHO

Die knevels zinnen 't eens. o Bloed ! 'et is een vond
Van de edelli6n, om ons wat schrik op 't lijfte zenden
Ze hebben 't opgestemd.
SANCHE PALACE,

Och ! och! men ouwe leaden ,
Watbin je braef 'esmeerd , o vrinden 'k zweer het jou,
Dat ik niet veul van zulk een toov'naers bruiloft hou
VALASCO

tegen Don Qutehot.

Kom ridder last ons eaan.
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SANG HE PANG E .

'k Mot eerst men Graauwtje haelen

Mit Ronsinant,
VALASCO

't Is wel : maar niet te lang te dralen ,
'k Ga met uw' beer vooruit.

ELFDE TOONEEL.
BASILIUS , KAMACHO
BASILIUS.

Kamacho , schaam u , hoe ?
Zoo'n edelman te slaan ; zeg , waarbij koomt dat toe ?
KAMACHO,

Ei lieve ! zie , hoe mal dat hij 'em 'an kan stellen ,
Puur of hij 't niet en wist. Hoor ! wil ik 't je eens vertellen '
't Is een van jou konsoort , jij hebt 'em op'emaekt
Om mij te bruijen. Heb ik 't op zijn kop 'eraekt ?
BASILIUS.

Ik heb hem nooit gezien ; maar van zijn dapper leven
En wonderlijk bedrijf , is korts een boek geschreven ,
Valasco heeft het , en vindt groote smaak daarin.
15
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OON QUICHOT.
K AMACHO

Wat is dat veur een boek 4 Wat heat 'et veur een zin ?
BASILIUS.

Van vecliten en van slaan , en reuzen te overwinnen,
Jonkvrouwen bij te staan , getrouw'lijk te beminnen,
En honderd dingen meer , die hij nog daaglijks doet.
Hij is een ridder van een groot vers land en moed.
KAM A CHO,

Maer kom je hier ook om de bruiloft te verstoren ?
BASILIUS

Wat wisje wasjes , neon.
K 4MA CHO

Ik wou wel graeg iens hooren ,
Hoe ' jou al 'an staet , dat de bruid jou is ontvrijd.
BASILIUS

'k Hoop dat die zwarigheid zal slijten door den tijd,
Ikwensch u veelgeluk , dewijl 't nu zoo moetwezen.
KAMACHO

bent bijlo een Borst uit duizend uitgelezen.
Hon daer, daer is mijn hand, 'k denk ummers dat je
't mient 9

Se

BASILIUS

Voorzeker; 'k hou u voor mijn allerbesten vriend.
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KAMACHO.

Korn mee te brulloft , 'k zel je helder doen trakteren ;
Gut jonker, doe et.
BASILIUS

'k Moet ) uist gaan bij zek're heeren
KAMACHO

Hadie dan , dat gaet na mid n liefstentje orn een zoen.

TWAALFDE TOONEEL.
BASILITIS alleen

Hemel ! zal die lompe boer erlangen
Een schoone maagd , wiens aangenaam gezigt
Mijn noordstar is , mijn eenig levenslicht ,
En die ik dacht voor mijne bruid te ontvangen
Quiteria , hoe vaak hebt gij beloofd.
Met hand en mond , mij slimmer te begeven ;
Maar steeds met mij in zoete min te levers !
Heeft dan het goud uw trouwe min verdoofcl 9
Neen 't was geveinsd , gij doet mij eeuwig treuren ,
'k Zink in een poel van jammer, en verdriet !
'k Zal sterven ; want mij lust het leven niet.
Nu mij 't bezit van u niet mag gebeuren.
O
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t Is ijdel met mijn zuchten en geween ;
1k strooi vergeefs mijn' klagten voor de winden
Daar is geen trouw ter wereld meer to vinden ;
Men mint om 't gond , t geld is de liefde alleen.
Men acht verstand , noch aangename zeden ,
Men vraagt naar kunst , noch eelheid van
Maar naar t genot van schatten , geld en goed,
't Geld maakt een dwaas behaaglijk in zip reden.
Vaarwel, vaarwel, overschoone maagd
Mogt ik voor Alaatst van u (lien troost verwerven ,
Dat gij bedenkt wat minnaar gij doet sterven ;
Een minnaar , dien u eertijds heeft behaagd.
Waar loop ik heen ? Waar vliegen mij n gedachten
Behaagde ik u 9 Neen , gij behaagdet mij.
MO min was ernst maar de uwe veinzerij.
Ach ! kon ik dit van u , van u verwachten I
RampzaPge min , gil hebt mij , laas ' verleid. ,
Quiteria was voor mij niet geboren.
o Min ! gij last mi.) in uw' strikken smoren
Quiteria , vaarwel in eeuwigheid
zij konmt.
Maar

gemoed •

ach
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DERTIENDE TOONEEL.
BASILIUS , QU1TERIA , LAUB 1.
QUITERIA.

Ach lief! k koom u nog eens aanschouwen ;
Hoe ! Wendt gij 't aangezigt 9...
BASILIUS.

Ondankbaarste aller vrouwen !
Hebt gij mijn zuchten en mijn klagten aangehoord ?
Of mit gij doof voor mij , die door de min versmoord
QUITERIA.

Mijn lief !
B A SILIUS.

Neen , zwijg Syreen ' gij zoudt het vonnis geven
Van mijnen dood.
QUITERIA

Neen , leef.
B A SILIUS.

k Zal zonder u niet levee ,
Bruid van Kamacho ; neen , blijf , blijf Inj uwe keur !
Trouw met then rijken gek , terwijl ik eenzaam treur :
Maar denk in uwe vreugd, wat minnaar gij doet kwijnen.
QUITERIA

Ach lief! ldat deze wolk van jaloezij verdwijnen.
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DON QUICHOT
BASILIUS

Wat , jaloezij ' Gij treedt van daag met hem in d echt
QUITERIA

't Zal nimmermeer geschi g n; beminne u al te opregt.
BASILIUS

Hoever verschilt ow hart van tgeen ge uw mond doe t
spreken
QUITERIA.

'k Zal om Kamacho nooit mijn' trouwbelofte breken ;
Ik walg van zijne min.
B ASILIUS

Hoe zal ik dit verstaan 9
Deez' dag neemt gij hem voor uw' man en huisvoogd
't Is alles op de been, de boeren kwinkeleeren, aan '
De bruiloft is gereed.
QUITER !A.

Die vreugd kon wel verkeeren.
Ik geef hem nooit mijn hart, gij nit 'er meester van.
Ik zal Kamacho nooit aannemen tot mij n man.
Scherp uw vernuft, mijn lief, en wilt eenlistbedenken,
Om ons van hem te ontslaan: doch zoo t mine eer zou
k renken ,
Staik het nimmer toe.
BASILIUS

De vlugt ?
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QUITERIA.

Die s vol gevaar.
tus.
'k Zal uw beschermer zijn , we :sullen met malkadr
Naar Saragossa vlien.
BASIL

QUITERIA

Neen lief, dat komt mij duis ter ,
En gansch on doenlijk voor ; ik krenk mijn eer en
luister,
Indien ik 't onderneem.
RASMUS.

Mi)n schoone , zijt gerust .
Het is noodzaak'lijk, 'k zal u leiden waar 'Cu lust :
En wat uw eer belangt, hoeft gij daar voor te schroomen ?
IVIijn liefde staat gevest op deugd.
QUITERIA

Hoe zal il komen
Uit mijn verclriet , helaas !
BA SILIUS

Mijn lief, men raakt den tijd ,
Die kort is , door al die vergeefsche klagten kw.9t ,
En wierd gij hier bij mij ontdekt, het waar te duchten,
Dat ons t geluk niet diende om onze ramp te ontvlugten.
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LAURA.

Het is noodzakelijk.
QUITERIA

1k vrees
BASILIUS

Daar 's geen gevaar ;
Indien wij sehikken , dat we hieromtrent malkaar
Weer vinden , in een uur. 'k Zal rijtuig klaar doers
maker
QUITERIA

Helaas ' coat doe ik al om Int den dwang to raken.

-.....,....-.....-

TWEEDE BEDRIJF.
EERSTE TOONEEL.
KAMACHO ,

Ca gen iernand van bznnen

SIae jij dien weg maer in , en doe gelijk ik zeg ;
Ik zel eens men of ik 'er vind , op deuzen weg
KAMICHO ,

ahleen

Ja wel , ik zeg nog iens , daer moet wat gaende wezen.
o' Al dat wandelen mit Laura doet me vreezen,
't Is koddig van de bruid zij is gedurig zoek.
'k Loof dat Basilius (want hi; is gaeuw en kloek)
Men bruid verleien wil. Hij zel me parten. speulen.
Ik vrees warentig dat 'er jets is in de meulen!
De boeren zeggen dat hi; bier staeg met heur praet.
Alleenig om eon hook, wie weet hoe dat het gaet !
Tk zel hier wachten , en me zelven wat versteken.
Zacht daar komt Jochem de poejeet, die lijkt to
prekeim
De loeris ziet me niet, zoo leutert hem 't verstand.
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TWEEDE TOONEEL.
Meester

JCCHEM, KAMACHO,
JOCHEM

Pufnou poeetjes, 'k ben de baas van 't gantsche land '
Puf Sala manka , met uw alma akkademi.
Ik Miester Jochem , hoofdpoeet van sante Remi ,
In 't landschap Mancha , maak mijn rumen aanstonds
Sonnetten in een uur. leg rederijkers , zeg,
weg
Wie zou 't mij nadoen.? En mijn beste referijnen ,
Wel honderd regels lang , (het zal wat wonders
schijnen)
Doe 'k in een halven dag : maar 'k heb natuur te baat.
Daar Lope Vegaas , en Quevedoos geest voor staat ,
Help ik er deur, j a k weet er fouten aan te wijzen.
Dat ik prijs , zullen al de boeren met mij prtjzen..
Die mi.) te vrind houd , maak ik een volmaakt poeet.
1k rijm terw,j1 ik slaap , ik rijm terwtil ik eat ;
En op de brillekiek bedenk ik mijn rondeelen.
't Is alias geest, een aar moet uit de boeken stelen ,
Ik met; scliijtboeken, 'k heb de kunst bier in mijn kop.
Ik ben geheel doorwiekt van zuiver hengste sop ;
Ja k ben poeet zelfs in mijn moeders lijf geboren.
Sinjoor de bruidegom , koomt gij mij hier te voren
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KAMACHO

Wel miester Jochem heb jij ook mijn bruid ge

?

JOCHEM.

Ze is In) de Musen op Parnassus berg misschien.
K &MACHO.

Wat is dat your een berg' wat of j e al nit zult stooten
JOCHEM

Die Muzen en lien berg zi)n in mijn brein besloten.
KAMACHO.

k Verstae dat niet; ik vraegofj1)mii n bruid nietweet.
JOCHEM

Gij Traagt mij als een gek : ik antwoord als poeet.
KAMACHO

Wat schort je Jochem? ben je dol ? of ben je dronken?
JOCHEM

Met uw verlof, ji) Debt ml) niet een zier geschonken.
KAMACHO.

Ho' ho nou merk ik t al; j e zelt ligt moei) .1i)k zip]
JOCH FM.

Wel ja , jou kok, dieWaal , zei dat men bier den wij n
Als water schenken zou , en nou ik ben gekomen,
Heb ik noch wijn noel,. Waal , noch niet een brui
vernomen
ik zal den rotzak weer betalen voor then trek.
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KAMACHO.

Hij heat zijn boodschop dan niet wel gedaen, die gek
t Is nog te vroeg.
JOCHEM.

Ik denk 3 e zelt mij ook trakteren
KAMACHO

Mi d zou ik niet je zelt je keel ook fielder smeeren.
Maer zeg , is jou mijn bruid met Laura niet ontmoet
JOCHEM.

J a toch , ik heb de bruid daar even nog gegroet.
KAMACHO.

Wie was 'er bij
JOCILEM.

Zij had haar speelnoot Laura bij 'er
KAMACHO.

Zag Basilius dan niet, haar ouwe vrijer 9
JOCHEM

Neen geen mensch. Ik had in d zin haar dit gedicht
Eens veur te lezen : maar k vergat toen juist mijn
pligt ,
Door zeker vaers , hetgeen me schielijk in de zinnen
Kwam vallen; 't slaat heel raar op u en op uwminnen.
'k Zal 't eens lezen.
o

KAMACHO

Maer ik heb niet langer tijd.
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JOCHEM.

Wel, hoe zoo haastig ' 'k denkje hebt nu uitgevrijd
KAMACHO

Maer zeker,Jochem, k heb Bien tied om nou to praeten.
JOCHEM haalt papieren tat zsjn

zak.

Ik heb een bruiloftsdicht.
KAMACHO

Voor mij 9 goed,
JOCHEM.

Bovenmaten :
Maar twigel je ?
KAMACHO.

k Vraeg niet of "t goed is , k weet et wel;
Maer k heb nou juist Bien tijd.
JOCHEM.
t Is maar van

vi)fd half vel ,

Ik bid je hoor.
KAMACHO

Ei broer
JOCHEM.

k Zal t gaauw eens voor je lezen.
KAMACHO

Dat hiele dicht 9 Gans bloed ! wel dat ken nou niet
wezen.
Ik moet de bruid eens....
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JOCHEM.

Hoor een regel acht of -hen :
t Begin is wonderlijk.
KAMACHO

Lees op ! als t moet geschten.
JOCHEM

Moet eerst gecorrigeerd • want ziet zen leven is
Een dicht terstond niet goed, dat eerst geschreven is.
KAMACHO

Wel wat bruit mij dat? Ei, 'k bid datje gaeuw begint,
JOCHEM

1k weet wel dat uw bruid de po6zij bemind
KAMACHO.

De duvel moet den vent met zijn gedichten haelen.
JOCHEM

De duvel zou mij daar niet heel veel voor betalen.
Ili) is de bruigom niet.
xAmAcHo
k Wil bier niet langer staen ,
Mijn bruid die is niet in....
JOCHEM

Wacht , wacht , zoo yang ik aan.
JOCHEM teest

Een zeker bruiloftsdicht , ter eere van d eerzamen ,
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En zeer discreten , en tot vele ding' bekwamen
Kamacho , zeer geleerd gelijk een Kikero ,
De noon van Pedro Lope , en Guurtje Knuppelstro ,
Die nu de bruigom is , met t siersel aller maagden ,
De prank van Remi , die aan iedereen behaagde ,
Quiteria genaamd , getreden in de trouw ,
In t jaar van emme , de , ce , ik ze ..
KAMACHO

k Bidje , vouw
t Gedicht maer aanstonds op, 't is wonder wel verzonnen ,
t Is moos erijmd. Hadie.
JOCHEM.

Wel k heb nog niet begonnen ,
Dat was het hoofcl nog maar.
KAMACIIO

Och waer je al an de staert '
JOCIIEM

Het dicht dat is gemaakt puur of ge eenkoning waart
Te hebt er in van al de goden en godinnen ,
Van keizers , kon i n gen , van herders , herderinnen .
Gut kereltje , gij zult staan kijken als Piet Snot.
KAMACHO.

Heb jij nou al edaan ' Is dit nou t end en t slot
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JOCHEM

Wel neen , 't begin zal ik u dadelijklaten hooren
KAMACHO.

Ik word schier aers van al dat talmen 'an mijn ooren.
JOCHEM.

Indien je kennis had van de ed le podzij....
KAMACHO

Zwijg, zwijg , t is dubbeld gek , mal en poejeet daartnj
Te zip , hadie.
JOCHEM

Neen , blijf ; nu zal ik aanstonds lezen.
KAMACHO

Wel talmt dan niet telang.
JOCHEM

t En hoeft niet veal geprezeo;
Het prijst zich zelfs genoeg.
KAMACHO

De duvel 'melt den vent.
JOCHEM

Patientie is goecl kruid.
KAMACHO

Dat s wel , maer maek een end.
JOCHEM leest

Hier kom ik bij zip. excellentie ,
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Die trouwen zal het mooiste mensie ,
Vol wonderlijke kunst en scientie ,
Be valligheid en eloquentie.
'k Doe u bij deze advertentie ,
Maar geef een weinigje silentie ,
Dan zult gij hooren een inventie ,
Van elken regel een sententie....
KAMACHO

Waer haelt de gek die brui kwA woorden toch van
daen
JOCHEM

Dat draaft eerst , he !
KAMICHO

Ja , howl nosh kat zou 't niet verstaen.
JOCHEM

leest.

Apollo , Venus , Mars, Vulkanus ,
Leo , Silvester , Adrianus ,
jupijn , Mercurius , Sileen ,
Haal water voor me uit Hipocreen :
Dan zal ik drie voet hooger stappen ,
En uit een ander vaatje tappen ,
Als eer Homerus heeft gedaan ,
En Naso , Maro of Lukaan :
Dan zal ik van de negen muizen ,
Mijn verzen fijntj es laten pluizen....
1 (i
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KAMACHO

Ik ken dat yolk niet , 'k heb er niet e6n van 'enood.
JOCHEM

Wel dat 's geen wonder, want ztj zijn nu al lang dood.
KAMACHO

Hoe , dood 9 Je zegt nogtans ze moeten water haelen .
JOCHEM.

Dat 's op zijn groot poeet's, o! kondt gij vreemde talen ,
Dan zoudt gij....
KAMACHO

Hon maer op , ik heb 'et wel 'cyst.
JOCHEM.

Hoor dan aandachtig , want dit is nog beter blad :
JOCHEM teest.

In de aileron dste landkronijken ,
Staat van geen paar dit paar's gelijken ;
Want Hector en Andromache ,
En Minos met Pasiphae ,
Noch Echo ,met haar lief Narcissus ,
Penelope en Vorst Ulyssus....
KAMACHO.

Hou op ! hou op ! mijn kop wordt van dit talmen zeer.
Nog meerder naemen
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JOCHEM.

Ja , he , broerlief, tienmaal meer ,
'k Begin nou eerst.
KAMACHO

Maer zeg waertoe die kwaeje naemen ,
JOCHEM

Dat is de sjeu van t dicht.
KAMACHO

Ja morel ziedaer, lc verstae me
Op die kwae woorden niet , die moesten er maer nit.
JOCHEIII

lilt , nit? nit? Wel dan was mijn heel gedicht verbruid.
KkIlIACHO.

Wel miester Jochem !brui je altijd de goeje menschen
Met bruiloftsdichten
JOCHEM

Ho ! zoo schoon als.je ooit zou wenschen.
JOCHEM lee8t.

Mercurius , Venus , Luna , Sol.
Mars, Jupiter, Saturn ..
KAMACHO.

Houd op , men kop wordt dol ,
Ik ken dat yolk toctt met.
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JOCHEM.

't Zijn zeven dwaalplaneten
KAMACHO

Jou harsens lijken ook te dwaelen.
JOCHEM

Wel te weten.
JOCHEM leest.

Solon , Chilo , Pittacus ,
Thales , en Cleobulus ,
Bias , en Periander ,
Maken net de zevenster.
KAMACHO

Wel miester Jochem , 't schort je zeker in 't rerstand.
JOCHEM

De zeven wijzen van 't vermaarde Griekenland.
Kamacho , vat je 't , zeg'`)
KAMACHO.

Wel neen ik , bij mijn zolen.
JOCHEM

Wel dan van veurne af 'an.
K AMAMI).

la stae op hiete kolen ,
'kMoet na men bruid,'k wil bier nou Die t langer staen
JOCHEM

Hoar eerst dit liedje , dan zal ik je laten gaan.
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JOCHEM zsngt.

Hoor toe jongmans ik zal verklaren,
Tot lof van die hier t' zaam vergaren,
Hoe dat 'er nu trouwt een jongman fijn,
Al met een zoetelijke maagdelijn.
Je meugt de bruid ter deeg bekijken,
Men vindt geen schoonheid haars gehjken,
Ja zoekt 'er vrij heel de wereld deur,
Daar is 'er geen een zoo blank van kleur,
Ze is wit van hals, ze is wit van tanden,
Ze is wit van troni, wit van handen,
Ja zoekt 'er vrij over 't heele lijf,
Het is 'er-het allerblankste wijf.
KAMACHO

Wel kerel , zou een a g r heur ligchaam visenteren '
JOCHEM.
't

Komt zoo in 't rijm to pas.
KAMACHO

Ik zoo dat niet begeeren.
JOCHEM zengt.

De Bruigom is een kittig haantje,
Och, och, hij liet zoo menig traantje,
Om dat 'er het meisje zoo lang zweeg,
Eer hij 'er het lieve jawoord kreeg!
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Hij riep mijn uil, mijn lief, mijn schaapje,
Daar is de pap, non zeg eens, gaapje?
Zij riep 'er, loop heen, jou malle bloed,
Jij weet 'er niet wat de kei jou duet.
KAMACHO

Heb ik de kei' de kei `, de kei Wel seldrement !
JOCHEM

't Komt zoo in t rijm te pas.
KAMACHO

k Loof dat je simpel bent.
JOCHEM zin qt.
Toen heeft hij haar een ring gegeven,
En sprak mijn ziel, mijn troost, mijn leven,
Ik ben 'er verliefd, mijn smoddermuil.
Daar is 'er mijn trouw, mijn aapje, mijn uil.
KAMACHO.

MO aepj e en mi;n uil' Dat zei ik nooit in t vrijen.
JOCHEM

'I Komt zoo in 't rijm te pas.
KAMACHO

De droes ' t is niet te lijAn .
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JOCHEM zLng t

Toen kon de meid niet langer zwijgen,
Haar hemdje sleepte in het nijgen,
Zij zei 'er nou zel je zijn mijn man,
Omdat je zoo aardig vrijen kan.
KAMACHO.

Heur hemd dat sleepte niet; ze heit niet lens enegen.
JOCHEM
t

Komt zoo in t rijm te pas.
KAMACHO

Dat Him is niet terdegen
JOCHEM zzng t

Hij zei ik dank je lieve mensje,
Nu had ik nog wel een klein wensje,
Je weet 'er wel wat ik zeggen
moer,
Mijn trekkebekje, mijn duifje, mijn hoer.
KAMACHO

Hoer ? hoer ? 't Is een paskwil , hoe durfje 't doen ?
zeg op
JOCHEM

't Komt zoo in 't rijm te pas.
KAMACHO.

Stokslaegen op je kop.
JOCHEM.

't Komt zoo in 't rijm te pas.
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KAMACHO , geeft Jochon stokslagen

Daer beest , dat 's veurje rijmen.
't Komt ook in 't rl)m to pas.
JOCHEM redervallende roept,

Help' help ! ik zal bezwijmen
Och ! 'k zie daar yolk. Help' help

DERDE TOONEEL.
DON QUICHOT , SANCHE PANCE JOCHEM
DON QUICHOT

Wie roept daar om mijn hulp
SANCHE PANCE.

'Et zip weer toovenaers , 'k kruip liever in mijn
schulp :
'Et heug me nog van straks , dat dik hoot zaegt me
plan ken.
'k Mag keuning Harsepan wel veur mijn leven
danken. ,
Hij heit ons braef 'ered.
JOCHEM.

Ei mij ! dit is mijn loon !
SANCHE PANCE.

Daer is een kerel.

DON QUICHOT.
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DON QUICHOT, tegen Joehem.

Riept gij straks om hulp , mijn zoon
Verhaal me uw avontuur, mijn arm zal u beschermen.
JOCHE111.

Oeh j a , ik riep om hulp.
DON QUICHOT

'k Moet me over u erbermen
Vie is uw' vijand Is t die schelmsche toovenaar,,
In schijn van Splandor ?
JOCHEM,

Neen.
aim.
In t uiterste gevaar,
Zal ik met dezen arm den reus zijn kop afhouwen ,
Die u geweld. deed.
DON QUI

JOCHEM,

Datje em maar wat afkon touwen ,
fat ging nog zoo wat heen : de kop of is to veel.
DON QUICHOT

Zeg is t een reus of niet?
Wel peen het, bij mijn keel ,
'k IIeb nooit geen reus gezien , want hier in deze
Ian d en

0
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DON QUI COOT

Ziin nu geen reuzen meer.
DON QUICHOT

Wie dorst u dan aanranden
Was 't dan een ridder, of een schildknaap
JOCHEM

Neon , mijnheer,
Het was eon hoer.
S CIIE PANCE.

Een Boer ? j a wel , ik zeg niet meer.
Wel maetje , laetje jou van boeren overbluffe.n ?
Van boeren 2 foci , 't is schand ; daer moet je niet voor
suffen.
JOCHEM

'k Hou niet van vechten : k ga graag heelhuids naar
imp bed.
SANCHE PANCE.

Konfrater, daer 's min hand, ik ook , jij lijkt me net.
DON QUICHOT.

Hoe heet de Boer, die u zoo even heeft geslagen
JOCHEM.

De Boer ? Kamacho.
SANCHE PANCE

je hoeft niet meer to vraegen ,
Dat is de toovenaer, die ons op knuppelsop
Te bruiloft heit 'enoot. Wel lans k voel nog men kop,
Ho '

DON QUICH01

Di 1

Men gat, men rug, men lulls, men armen en mijn beeDie toovenaer is j ou voorzeker ook verschenen. nen;
SOCHEM.
gr

een , 't is geen toovenaar : ik ken hem al to wel.
SANCHE P kNCE

Ja wel een toovenaer : bezie maer iens men vel ,
Dat hij me strakjes , schoon t mein 't allerminst niet
jeukte ,
Maer puur uit kortswil , al zoo murf als stokvisch
beukte.
JOCHEM

Neen, 't is geen toovenaer; Kamacho hiet de schelm.
SANCHE PANCE

Kamacho met nj a muts or alias een helm ,
JOCHEM

Ja , 't is dezelfde.

SANCHE PANCE,

Dat 's een toovenaer, dat 's zeker
JOCHEM

Is hij een toovenaar ?
SANCHE PANCE.

Ik bid j e , vrindj e , spreek 'er
Toch nou niet meer van, 't is een toov'naer in zijn hart
JOCHEM.

Dan is t geen wonder dat ik straks zoo was verward :
De toovenaar geleek den bruigom op een haartje.
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SANCHE PANCE •

Dat does die boeven , ho ! dat kunnen ze...
JOCHEM

Zeg , vaartje ,
Wat hebben ze dear aan 9
SANCHE PANCE

Ze hebben t miest 'emunt
Op ons; gien toovenaer,, die ons gien kwaed en gust.
DON QUICHOT

tegen Jochem.

Hoer rid.der,, zeg mij eens hoe dat wij 't zullen waken?
Zip hieromtrent ook drie van d'allerbeste draken ,
Om met een snel!igheid to vliegen door de lucht ,
SANCHE PANCE

Op draeken rijen , Neen ik hou niet van zoo'n kluelit
lk kwam mijn wijf wel t huis in honderd duizend stukElk op een ezel , dat is veilig , dat zou lukken. ken
DON QUICHOT

ik wil op draken en serpenten rijden , zwijg,
Ik zal mij wreken op dien toov naar.
SANCHE PANCE

Ja weer krijg ,
En zoek ik nou zoo gaeuw die draeken en sarpenten ?
DON QUICHOT.

Wel wear kreeg ze Amadis van Gaulen 9 Rui van
Trenten .

DON QUICHON
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De ridder van het Schaap , de ridder Palmerij n ,
Reinoud van Montelbaan , Oerson en Valentijn ,
En duizend ridders ; zeg ?
SANCHE PANGS.

Wel , dat kan ik niet raeden
DON QUICHOT

Dan moet gij boeken van de ridderschap doorbladen
Daar vindt men 't zonneklaar De rid der van het Lam
Reed eens in een gewest , daar hij in 't kort vern am
Een' ouden grijsaard. , in de groente , bij de zoomed
Der vlietende rivier , wiens zilv're waterstroomen
Besproeiden met haar vocht het omgelegen veld ;
De grijsaard was verblijd, en sprak:wees welkom held,
Ik heb u hier verwacht met smart veel honderd j aren .
Om dezen avontuur voor uwen arm to sparen.
Zij traden in een boot, doch zonder riem of roer..
De boot , die sneller als een schim , van d'oever voer,,
Was in een uur met hen al digt bij Tartarijen.
Daar bars ten ze op een' klip, onmoog'lljk to vermijen,
En zonken in de zee tot onder op den grond ,
Alwaar een schoon kasteel van diamanten stond.
De grijsaard sprak- welaan, rep nu uw dapp're handen,
liestorm dit hoog kasteel, en wil den reus aanranden,
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Die door de tooveri) eon j onkvrouw he eft geroofd.
In 't kort, hij heeft den revs terstond den kop gekloofd,
De jonkvrouw weer verlost , gebragt in hare wooing
In 't rijk van Kalikoet , daar was Naar' v ader koning ;
Dewelke uit dankbaarheid, om zulk een groote trouw,
De maagd den rid.der schonk tot braid en echte vrouw.
SANCHE PANCE

Een schoonder avontuur,, 't moet nou een slechte tijd
,
Dat ons dat niet gebeurd , ofzou men 't hagje kwijt
zijn
JOCHEM

Mijnheer heeft groat verstand naar'k merk van poêzij'
SANCHE LANCE

Mijnheer ' Ja op een prik zijn mettcn en geti).
DON Q (JICHOT.

Ja de ed le poezi) is waardig to beminnen ,
Ze leidt den gees t omhoog , brengt spelend wijsheid
binnen
Ze Is 't vuur der redo , een bron , die heilzaam water
geeft ,
Die uit natuur alleen ha ar' zuiv ren oorsprong heeft ;
Die, opgepronkt door kuns t, de zinnen weet te strelen,
En kan den vorsten raad , al spelend , mededeelen.

DON QUICH01
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SANCHE PANCE

Is dan t pouweetschap meer als t gouverneurschap
maek
Me dan pouweet , wie weet hoe hoog ik dan wel rack I
JOCHEIVI tegen Don Qulchot

Gij schijnt een Mars in moed, een Cicero in 't spreken,
Een Cato in verstand,
SANCHE PANCE tegen Jsehem

Ik bid je laet dat steken :
Hij s gien ciroop , noch ook gien kat-oor, beste maet.
Neen , neen , bijlo ! menheer, hij staet daer, daer hij
staet ,
Hij zou zen kaes en brood van niemand laeten vreten.
Praet wat je wilt , hij zel 'er altij d mee van weten.
'k Wed as je... 'k Zeg niet meer. Nou dat 's tot daer
De kalven balken al zoo makk'lijk as de koe. en toe,
Ik moet jelui hier iens een sprookje van vertellen,
DON QUICHOT

Is 't hier nu tijd om van je sprookj es to staan lellen
Ga , zoek de draken op.
SANCHE PANCE.

Ik ben hier niet bekend ;
Zeg ons iens, lansje , 'k loof dat jij hier burgerbent ?
Weun hier een man in 't dorp, die draeken wil verhuren ?
Wat geeft men in een dag
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JOCHEM

Wel dat zijn wond're kuren !
Dat is een rare vraag , 't lijkt zeker wel van 't mal !
SANCHE PANCE.

mien et, houdt men hier gien draekj es op et
stal ?
Men heer zou as een schim mit ons de lucht deurvliegen ;
Ei hael een draek drie vier, ei , zeker zonder liegen.
Neen , *k

DON QUICHOT tegen Joehem

Heer ridder, inderdaad ik was u zeer verpligt ,
Als 't u beliefde dat..„
Jochem. Kamacho zzende, loopt seg.

VIERDE TOONEEL.
DON QUICHOT , SANCHE PANCE ,
DON QUICHOT tegen Sanche Pance

Hoe ! schemert mij 't gezigt ?
SANCHE PANCE

Wel neen , dag hofstee , zie je 'em Binder dan niet
loopen
' k Lo of dat hij draeken zel gaen huren of gaen koopen.
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DON QUICHOT

Maer al gezien, waerom 't poeetje liep, men hoer.
Pas op de veter, 'k zal terwijl zoo wat van veer
Courage roepen.
SANCHE kilns op eon'

boom

K 4041ACHO

Wel , wie heit zen leve daegen ,
De bruid is op een hont , terwijl ik me liet plaegen ,
Van dien verbruiden gek , then I aezenden poejeet ;
Mit dat verzoord gedicht daer 's niemand niet die
tweet
Waer dat de bruid....
DON QUICHOT trekt von sabet

Sta vast I o hoofd der toovenaren.
SANCHE tat een boom.

Kerasie, nou , mijnheer!
KAMACHO

Och , wil je wat bedaeren !
SANCHE PANCE

Nou is hij in de knip. Wat zingt de schelm nou iijn
DON QUICHOT.

Sta schelin !
KAMACHO knzetende

Och ! riddertje , wil nu) genadig
DON QUICHOT

Verrader !
I7

DON QUICHOT.
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KAMA( HO.
Och!

och! och!
SANCHE PANCE

Slae dood maer.
KAAIACHO.

Laet me leven !
SANCHE PANCE.

't Is maer een toovenaer, daer is niet aen bedrev en.
DON QUICHOT

Sta vast!
KAMACHO.

Ocli! och!
SANCHE PANCE.

Menheer, slae ei'ren in de pan,
Daer kommen met 'er hi d maer kwaeije kuikens van.
KAMACHO.

Genae ! genae!
DON QUICHOT

Welaan , zoo ik u liet passeren ,
Zoudt gij me wel voldoen in 't geen ik zou begeeren.
KAARCHO.

Ja graeg , menheer.
DON QUICHOT.

Dan zult ge u na Toboso spoen :
GI) debt met vliegen maar een uur of twee van doen.

DON QUICHOT.
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KAMACHO.

Heel nae Toboso, sjeur, dat is wel veertien siren ;
Je mient twie daegen.
DON QUICHOT

Neen , dat kan zoo lang niet duress
Met vliegen ; toovenaars doen gaauw zoo 'n kleinen
weg.
KAMACHO

Ik bin gien toovenaer, geloof me dat ' t zeg!
Ik ken niet vliegen !
SANCHE FAA CE

Kijk hoe kan die fielt hem houwen.
Slae dood menheer, slae dood ' hij mogt ons weer wat
brouwen.
DON QUICHOT

Vlieg! vlieg! en kom weerom ; of 'k zweer n bij de
goon ,
Dat gij zult sterven; ja al waart ge bij den troon
Van Pluto 'k zal u daar opzoeken en vernielen :
Deez' arm verbreekt de magt van toovenaars , en
lie] en.
Vlieg , zeg ik !
KAMACHO

In een uur ken dat onmooglijk zijn,
't Is veertien uren veer.
S.& NCHE PANCE

Ik voel nog van de pip.
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DON QUICHOT.

Slae dood ! menheer, slae dood !
DON QUICHOT , met een .verwoeelheid

Welaan !
K 4 MACHO

1k zel dan vliegen
1k zel dan vliegen !
DON QUICHOT,

Schelm , gi) moest ons niet bedriegen.
Ik zou u...
KAMACHO

'k Vlieg terstond , hadie.
DON QUI CHOT

Hem kaerel hem !
Waar loopt ge henen ?
KAMACHO

Och ! och! w'at bin ik in de klem.
DON QUICHOT

Waar wilt ge henen ?
KAMACHO

Nae Toboso.
DON QUICHOT

Wat voor parten !
\Vat zoudt ge 'er d.oen ?
SANCHE PANCHE

Wel , om een witte met eels zwarten ;

DON QUICHOT
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Niet anders als zijn gat te vegen an de poort.
KAMACHO.

'k Zel al doen wat je wilt, sinfeur, wees niet verstoord.
DON QUICHOT

Gij zult Dulcinea eerbiediglijk begroeten ,
En kussen , als een slaaf , demoedig hare voeten ,
En zeggen : schoonste vrouw, ik ben in t open veld
Verwon.nen , door den arm van uw' bedroefden held ,
Die 't pare woud vervult , met zijn verliefde klagten
Omdat gij hem gestaag verbant uit uw gedachten.
leg dat haar ridder van de droevige figuur ,
Met groote smart verlangt naar dat gelukkig uur ,
Wanneer hij in 't paleis haar schoonheid zal aanschouwen.
S ANClq PANCE

En vraeg 'er wanneer dat zij t' zaemenzullen. trouwen
DON QUICHOT

Zwijg rekel
SINCHE PANCE

Mondje toe, je hebt al weer verbeurd.
DON QUICHOT

Verhaal haar , hoe ! gij ziet dat haren ridder treurt ;
Bid dat het haar believe een lettertje te zenden ,
Tot balsem voor mien kwaal , en troost in mijne ellenden.
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DON QUICHOT

Welaan,vlieg nu maar op; 'k verwacht van u terstond
Een heilzame artsenij voor mine minnewond.
SANCHE PANCE

leg toovenaertje , hebj e zulken mallemori ,
Omdat to onthouwen? 't is begut een hiele stork ,
Ei , zeg je les eens op.
DON QUICHOT.,

leg , hebt ge mij verstaan ?
KAMACHO.

Ja , 'k moet in een uur tij ds heel naar Toboso gaen ,
Om 'an de voeten van... van... van... een' slaafte leggen ;
En Baer moet ik dan van een zek'ren balsem zeggen ,
En van een druevige figuur op zulken brui ;
En dan hoe dat ik bin verwonnen van j e lui
SANCHE PANCE

Pat is een kaerel van mall'morie; wie zou 't denken ?
Maer apprepo; de helft van al wat ze 'an jou schenken,
Behalve slaegen ?
KAMACHO.

Ja.

DON QU1CH OT
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VIJFDE TOONEEL.
KAM &CHO alleeri.

Die ridder lijkt wel mai ;
De knecht niet minder ; 't is een wonderlik geval ,
Ik was een toovenaer , ik zocht hun to bedriegen ,
En moest in een uur tijds heel naer Toboso vliegen !
't Is yolk uit t dolhuis die miss hien zijn los 'eraekt.
't Is wonder dat 't geregt hiervan gien werk en maekt.
Toen zij me de eerste rais ontmoetten, leek't welscheren.
D.ar komt Basilius. Wel wat ahem mag deren ?
Hij ziet gestadig om.

ZESDE TOONEEL.
BASILIUS , KAMACHO.
BASILIUS

Kamacho , zijt gij daar 2
KAMACHO

't Is goed dat wij in 't end eens raeken bid malkaer.
Hebjij mijn bruid hier straks niet in het bosch gesproken?
B A SIMS

Hoe zoo , Kamacho

DON QUICHOT
KAMACHO

Zeg , waer heb jij ze gestoken
BASILIUS.

Ik heb uw bruid van daag op deze plaats gezien ,
En de eer gehad van haar geluk en heil te bi g n ;
Verblijd omdat zij zich met een van mij ne vrinden ,
.1)aarik u onder tel , door 't huw lijk zal verbinden.
K M ,CHO

o J onker ' k vrees 3 1) bent maer op een ergjen uit.
1k heb gten zin in al dat wand'len van de bruid.
't Is gien fatsoen.
BASILIUS.

Dat moet gij aan haar zelf verklaren ,
En vinden een middel om haar beter te bewaren.
GI) hebt geen reden mu van mij jaloers te zitn ;
Gij trouwt van daag met haar dies heeft die zaak geen
schijn.
KAMACHO

WTat zei ze teu gen jou ' Ei wil het mij vertellen 9
RASMUS

Ik zal 't daarn a wel doen, wil mij niet langer kwellen.
KAMACHO.

Gij komt te bruiloft
BASILIITS
WiS.
KAMACHO

Hadie , 'k ben te vregn.
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ZEVENDE TOONEEL,
BASILIUS alieen.

o Hemel wat geluk hij laat mij hier alleen
Nu zie ik haast een Bind van zorgen en verlangen ;
'k Zal nu Quiteria, mijn tweede ziel , on tvangen ;
Kamachoos rijkdom geeft nuj a hart nu geen meer pijn,
Iii) zal geen hinderpaal voor mime liefde zijn.
En gij vermaak'lijk bosch en groente nooit volprezen,
I ndien gij kennis droeg , gij zoudt getuigen wezen ,
Van al de vreugde , daar mij o hart mede is vervuld ,
Cij zoudt g, tuigen , hoe de liefde door geduld
Kan zegepralen , en de fierste maagd verwinnen. ,
En doen, de dwing'landijten spijt,de deugd beminnen.
En.. maar daar komt mij n lief, zoo vol bekoorlijkheid.

ACHTSTE TOONEEL.
BASILIUS , QUITEIIIA
BASILIUS.

Hoe dus Quiteria , hoe ziet gij dus beschreid ,
't. Is alles nu gereed ; derhalven laat ons vlieden.
QUITERIA.
Neen last

ons blijven .

566

DON QUICIIOT
BASILIUS.

Wees getroost ;

it inset geschieden.

QUITERIA

Ach lief , die vlugt , die vlugt spelt niets als ongeval
Iksta geheel bedeest , ik weet niet wat ik zal
Of moet beginnen , ach
BASILIUS

Die zuchten , noch uw tranen ,
Zijn magtig ons den weg tot onze rust te banen
Onnutte zorgen, zijn geen midd'len om te ontvlien
Dat uiterste gevaar, geen wij voor oogen zien.
Wij hebben weinig Li ds , ik bid wil u verkloeken.
QUITERIA

Hoe zoud. mijn vader deez' ligtvaardigheid vervloeken
Mij dunkt hij klaagt al reeds • Heldas mijn eenig kind ,
Zoo eerbaar opgevoed , zoo tar door mij bemind ,
Heeft tevens eer en tueht , en deugd geheel verlaten.
Hoe zou de,griize man , die mij zoo mint , mij haten ,
En steeds aanmerken als een schandvlek van 't gesl acht.
BASILIUS

Uw vader neemt op stam , noch afkomst , zelfs geen
acht;
Vermits hij mij belooft , en dierbaar heeft gezworen ,
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Dat hij geen buigom had voor u , dan mij verkoren.
IIij heeft Kamacho nu in mijne plaats gesteld ,
Viet anders dan uit zucht tot dat vervloekte geld ;
Op mijn gedrag of stain weet hij het minst to zeggen
Bemerk en oordeel dan hoe onze zaken leggen.
zijt onschuldig hij alleen , hij heeft de schuld ;
Is hij in 't eerst verstoord , de tijd geev hem geduld.
QUITERI A.

Zijn schuldkan mijne schande in t allerminste afwasschen.
BASILIUS

Kom , vlugten wij , mijn lief 't is 'hid, eer ze ons verrassen.
QUITERI A

De min raadt dat ik vlugt en de eer raadt dat ik blijf.

NEGENDE TOONEEL.
I3ASILIUS QUITERI A .
LEONTIUS en DE P A STOOR beluxsteren hen ter rude.
E ASILIUS.

Beminuelijke vrouw helaas ^ wat blijft gij stiff
In 't opzet van uw eer. Beden'z , bedenk het nader '
Is dan uw minnaar u nietmcerdcr dan uw' vader ,
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DON QUICIIOT

Zoo gij hem waarlijk mint ? 't Verhond van man en
vrouw ,
Eiseht dat men de ouders moet. ..
QUITERIA.

Ik voel mijn hart vol ronw ,
De schaamte heeft reeds mijn genegenheid verwonnen.
Neen, mijn Basilius, bier thende iets meer verzonnen,
Het vlugten kwest mien eer , ik kies veeleer den dood .
BASILUS.

Die eer ! die eer ! stelt ons voor veel gevaren bloot.
Vaarwel dan , schoone ' will g9 de eer stelt boven 't
minnen,
QUITERI I.

A ch !mijn Basilius , aeh ' wat wilt gij beginn.en ?
B ISILIUS.

Mij n dagen korten met mijn rampen en verdriet,
QUITERIA

Neen, neen, mijn waarde vi ind, indien gij mij verliet,
Moestik van daag in dat gehate huw'lijk treden.
'kVerlaat dan door den nood de kinderpligt, tevreden
Om 11 to volgen , daar de hemel ons geleid.
LEONTIUS q uit Basilius en Quitcrza
due weg wale'? gaun.
LEONTIUS

Ontaardelochter , die de schaamte en eerbaarheid ,
Uw vader en geslacht al tevens wilt ontvlugten.

,
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Ziju dit ow' deugden? Zeg , zijn dit de schoone vruchDie ik verwachtte, van een dochter, opgevoed ten '
Door zulk een rnoeder, diezoo d eugdza am van gemoed,
Als WIJS en eerbaai was? Ach! kan het moog h) k_ wezen!
Maar 't is uw schuld niet, neen , 'k had van u niet te
Basilius alleen is de oorzaak van d at stuk. vreezen ,
Verleider van mijn kind , o oorzaak van mijn druk ;
Zeg, zeg , wat porde u aan, die misdaad te beginnen ?
BASILIUS.

De zuiv'reminnedrift , is meester van mijn zinnen '
LEONTIUS

Hoe, uwe min , mijnheer? Uw min komt veel te laat,
Zij is een anders bruid. o Nooit gehoorde daad !
Deez' linker wil een bruid van haren bruigom rooven.
Neen, kalen edelman, vertrek, gij wordt verschoven.
BASILIUS.

Hoe, sart gij mij mijnheer Neem 't mij niet kwalijk af,
Al loopt mijnmoed wat hong, gij handelt mij zoo straf,
flat ik gedwongen ben uw valschheid aan te wijzen ;
Zoo groot een valschheid, dat elkeen u zal misprijzen
'k Zeg dat het is mijn bruid , die gij mij nu on trooft ,
Gij weet dat gij mij zelfs uw dochter hebt beloofd.
a heb gelegenheid door u alleen gekregen
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DON QIJICHOT.

Om haar te dienen , en gij scheen mid zoo genegen ,
Dat gij geen oogenblik kond' rusten zonder mij ;
Nu neemt gij, 't geen ge eerst gaaft, is dit geen schelmen) 9
LEONTIUS.

Gi) waart uit reizen , 'k dacht dat gij nooit weer zou
keeren.
BASIL/US

Die uitvlugt is te kaal ; dat kon mijn`zaak niet deren ,
Waart gij een man van woord; 't was voor een korten
tijd
Maar Merin toont gij klaar van welken aard gij zijt.
Het was voor mij in 't eerst on.moog'lijk te bedenken ,
Waarom ge uw eenig kind , dat waarde pand , zoudt
schenken ,
Ain zulk een lompen. bloed , Kama cho die niets weet,
Als van zijn boerenwerk daar hij zijn tijd mee sleet.
Maar teen ik hoorde van zijn aangeerfde schatten ,
Kon ik de reden heel gemakkelijk bevatten :
't Is u em 't geld te doen. Het goud heeft u verblind
Daarom verraadt gij mij , uw zelven en uw kind.
Waart gij haar vader niet, en grijs en oud van dagen,
Zou met het punt van mijn rapier u reden vragen
Van zulk een grooten hoon.
LEONTIUS.

Mijnheer,, het is mij iced ,

DON QUICHOT

271

'k Beken , ik had heel graag mijn kind aan u besteed ,
Maar k za g t wat dieper in; liet ik haar met u trouwen
1k wist geen middel om u beiden te onderhouwen.
BASILIUS.

Een man van dapperherd , geleerdheid en vernuft ,
Vindt middelen genoeg , tervvril een bloodaard suft ,
En een onwetende geen raad vindt voor zip plagen.
Een moedelooze kan geen ongeluk verdragen ,
Hetgeen een moedige braaf onder de oogen ziet.
LEONTIUS.

De moed , ontbloot van geld, acht al de wereld niet.
EAS1LIUS.

De moed en deugd zip,' steeds geacht bi.) alle wljzen.
LEONTIUS

Het geld maakt gekken wris , die geld heeft hoort men
pri)zen.
BASILIUS.

Een wsjs en dapper man zal leven na zip dood.
LEONTIUS

Dat geeft zip] huisgezin wel eer , maar zelden brood.
BASILIUS.

De wijsheid stelt geen roem in geld, maar v eel te weten ,
LEONTIUS

De wetenschap is goed , indien me er van kan eten.
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DON QUICHO I.
BASILIUS

Ik vrees nooit voor gebrek,ik voeg mij naar mijn staat
LEONTIUS

Dat 's voor uw zelven goed , maar voor mijn dochter
kwaad.
BASILIUS

Indien Kamacho eens zijn schatten moest verliezen ,
Zeg , welk bedrijf zou hij tot onderhoud verkiezen
Voor haar en t huisgezin! Hij moest weer aan den
ploeg
LEONTIUS

t Kan niet geschieden,hij heeft geld en goeds genoeg.
BASILIUS

Den oorlog , het bedrog, en duizend ongelukken ,
Zijn magtig hem zijn geld , hoe hoog hij t acht, te ontrukken.
LEONTIUS.

Pleirvoor de wetenschap, die gij zoo zeer bemint ;.
Mijn kind wordt u ontzeid ; de rijkdom overwint.
BASILIUS

Zoo is hier dan voor mij Been gunst van u te hopen ?
DE PASTOOR

Basilius , de zaak is nu to ver verloopen.
BASILIUS

Wat bitter vonnis , boor ik , laas ' uit uwen mond
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DE PASTOOR

't Is alles nu gereed gemaakt , tot 't echtverbond ;
Maar stel uw hart gerust , en hoop op 's hemels zegen,
Gij zult gel ukkig zijn, en kunt door and're wegen ,
Als door dit huwelijk , eerlang tot eenen staat
Geraken , die deez' trouw in glans te boven gaat.
BASILIUS.

Leontius , gij zult uwe eeden dan verbreken
Ach! waar is grooter smaad , en ontrouw ooit gebleken !
Vaarwel dan , waarde lief !
QUITERIA

Ach! mijn Basilius ,
Vaarwel voor eeuwig , met deze allerlaatste kus

TIENDE TOONEEL.
LEONTIUS , QUITERIA DE PASTOOR.
LEONTIUS

o Wrev'le dochter zocht gij ons aldus te ontkomen ?
En waant gij, zoo dit van Kamacho werd vernomen,
Dat hid u evenwel zal minnen ? denk dat niet,
DE PASTOOR

Mijnheer, ik bid vergeef haar 't geen bier is geschied
18

274

DON QUICHOT.
LEONTIUS.

'k Sta in beraad of ik haar wil in 't klooster zenden.
QUITERIA.

't Gevalt mij; 'k zal alddar 't rampzalig leveu enden •
Want nu Basilius voor altoos van mi.) scheidt ,
Bekoort mi.) niemand meer. 'k Heb u vergeefs misleid,
Vergeefssvoor u geveinsd K amacho te beminnen ;
'k Zeg nu datik hem haat. Welaan, wil maar beginners
Met uwe strafheid , volg uw al te wrev'len moed.
Gedenk niet meer dat ik uw kind ben of uw bloed.
Het klooster kan mij nu het allerbest be hagen ,
Alwaar ik tot mi)n dood vri) zuchten mag , en klagen.
LEONTIUS

Hou op van schreijen : want ik meen het niet mijn
Gij hebt een vader, die u op het teerst bemint , kind,
Ik zie mijn misslag wel.
QUITERIA.

Ach ! vader, wil dan maken
flat ik uit handen van Kamacho mag geraken.
LEONTIUS

Ik bid u veins mijn kind ; hij koomt daar ginder aan.
QUITERIA.
o

Hemel wil mij van dien bruidegom ontslaan
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ELFDE TOONEEL.
KAMACHO , LEONTIUS , DE PASTOOR , QUITERIA.
KAMACHO

Wel suikerdoosje, wel mijn slokkertje, gans won dent
Wat heb ik jou 'ezogt , eer ik jou heb *evonden.
Hoe bin je zoo bedroefd. , mijn zoete lieve meid ?
Och, mijn kokkinjebaerd ! ik bid je , zeper, schreit
'loch nou niet meer : maer laet ons liever iensjes
dansen.
Gut schoonvaer,, dat je 't wist , ik heb zoo veel, to
schransen ,
Al had je nou genooit 'et leger van Dikdalf
Mit al zijn soljers , 'k wed ze vreten 't nog niet half,
Dat ik 'eried heb.
LEONTIUS.

Ja , ik wil u wel gelooven.
KAMACHO.

Gut schoonvaer, had je maer iens an de veest 'esnoven,
't Gebraed is ondieft murf, 'et smelt puur in je mond.
Kom gaen we, proef iens van mijn starken ouwen
hoed.
--■1:0-41.0.--

DERDE BEDRIJF.
EERSTE TOONEEL.
SANCHE PANCE alleen.

1k heb daer dat ik zwiet geloopen , om die draeken ,
En nog niet op 'edaen. Hoe zel ik er 'an raeken ?
De boeren vraegen me , waratj es , of ik 't mien ;
Le hebben nooit gien draek in 't hiele dorp 'ezien.
Maar 't is dat malle yolk ook nog al toe te geven ;
Le zijn niet wijzer. 1k wil langer zoo niet le ven ,
Zoo n honger lien en waer dat men gaet of staet ,
't Is zoo vol toovenaers , en reuzen , puur als zaecl ,
Dat ik mijn gat niet voor haer slaegen weet te bergen.
Daer 's de Indiaensche prins ! die toov'naer komt mij
tergen

TWEEDE TOONEEL
VETLASOUPE , SANCHE PANCE
VETL A SOL PE.

Ha !monsieur , praat je wat 9 Se suis vSt serviteur.
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SANCHE PANCE.

'k Loof vast die kerel speull nou voor Ambassadeur
Van al de toovenaers
VETLASOUPE.

Pardonne moi , mon 'eere.
Zou jou wel inclineer, pour moi , de spit te keere '
SANCHE PANCE.

Och ! och ! die toov'naer wil me steken 'an een spit !
VETLASOUPE

Ze zel de kelt 'eb , en daarbij kemaklijk zit,
SANCHE PANCE.

Ja, 't is heel makk'lijk' aen een braedspit gaer to braeden..
VETLASOUPE,

Nou , wil ze t doers , of niet ?
SANCHE PANCE

Ik vind 'et niet geraeden.
VETLASOUP E.

Ze wil niet bid , en keef j ou nok de kelte toe.
Ze ken wel and're krijk.
SANCHE PANCE

Voor geld te braeden ? hoe ,
Wie pikken zou dat doen !
VETLASOUPE.

Ha , monsieur Vetlasoupe
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DON QUIC HOT.

Die kn.* de boeren jong , met compagnie en troepc ,
Zoo veul 'um maar wil heb.
SANCHE PANCE

Hoe , om aen 't spit te braen ?
VETLASOUPE hem bzi de

mow vattende.

Oui , monsieur , allons.
SANCHE PANCE

Neon , neen , dat zel niet gaan.
VETLASOUPE.

Le zel je buik nok fol met hoendre stop en snippen.
SANCHE PANCE.

Wat raed, och laeci ! om dien toovenaer te ontslippen'
Hij wil me aen 't spit braen, en mijn buik mit hoendervleis
En snippen stoppen , en dan vreet hij me ook wel reis.
VETLASOUPE.

Ze zel een kuld verdien, aan 't spit , mon kammerade.
Ho ! daar koom jou monheer.

DERDE TOONEEL.
DON QUICHOT , SANCHE PANCE , VETLASOUPE.
SANCHE PANCE

't Is goed , dat jou genado
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Hier juist op t mat komt,
DON QUICHOT

Is hier dan al war verschil ?
SANCHE PANCE.

Niet anders, als dat hij me aen 't braedspit steken. wil,
En vreten me dan op. Een kompenij van boeren ,
Daar kookt hij huspot van, (hij weet ze raer to loeren)
En boerenj ongens 'an het spit gebraen , heel gaer ,
Zijn klokspijs voor 'em.
DON QUICHOT.

Ho ! dan is 't een too venaar,
Spreek op ! wie zijt gij ' he !
VETLASOUPE

Ze is monsieur Vetlasoupe ,
Un kokke van Frankri)k , zekommandeer de troepe
Fan koks en kraule Ha ! ze kan zoo skoon lardeer
Ze 'eb selver pour le roi de fleis kefrikasseer.
Ze 'eb overal kereis , keweest in Allemangne ,
En Flandre, enHollandais, enAngle terre, en Spa gne,
SANCHE PANCE.

Ken jij die parlevink wel half verstaen ? Ik niet.
DON OUICHOT.

Het is een fransche kok.
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VEI L SSOUPE

'Um heb ze wel keluet.
DON QUICHOT

Maar vrind, waarom wilt gi j mijn knechtaan 't braadspit steken ?
VETLASOUPE

'Um an de spitte steek ? ha ! ha' ze kan niet spreken .
Zoo moet ze lak , ha , ha pardonnez-moi , monsieur ,
Jij nietekan verstaan , ze skier de reus'le skeur,
Zoo moet ze lak , ha ha !
SANCHE PAN CE

Wel kerel , hoe zel 't wezen?
Dat lagchen zel mijnheer jou gaeuw eens van genezen
VETL ESOLIPE

Die mallen duv'le.
SANCHE PANCE

Dat s je moers zeun.
VETLASOUPE

Is 'tjou knekt
Monsieur , excuse moi.
SANCHE PANCE,

Die toovenaer die gekt
Met ons , mijnheer.
PON QUICHOT

Wela an verrader, gij zult sterven .
Don Quiehot trekt aan zojn deg en maar ban hens suet
los krogen V ettasoupe stelt zsch tnpostuur met eels
schulmspaan,terwiil Sanche Pance van verbaasdhetd
op eenen boom kl yrn t.

Do, QUICI101
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VETLASOUPE

Allons , que diantre, ik zel ' t1111 malen tot concerve ,
En la moutarde,
SANCHE PANE roept tat den boom

t Sa kerasie nou, manheer !
DON QUICHOT

Ach ' mijn Dulcinea , imp schoone ! voor uwe eer
Braveerik 't grootstgevaar, wilmijn.en arm bestieren.
SANCHE PANCE.

Kerasie nou ! mijnheer.
DON QUICHOT.

Wat let je zoo to tieren 9
Welaan gij toovenaar,, verwacht uw le vensend.
VETLASOUPE

Monsieur, pourquoi ben jij up 'um zoo malcontent ?
DON QUICHOT

Maar Sanche , hoor eens hier,, daar schiet mi) iets to
binnen.
SANCHE PANCE

Wat 's dat mijnheer
DON QUICHOT.

Ik durf dien strijd niet wel begin.n en ,
Klim of , gij moet het doen.
SANCHE PANCE

'k Wed ik 't wel laeten zel.
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DON QUICHOT
DON QUICHOT

Het is Been ridder, k Mag...
SANCHE PANCE

Die kerel ziet to fel !
DON QUICHOT.

Courage, Sanche.
SANCHE PANCE.

Och ! och ' ik voel mijn beenen trillen '
DON QUICHOT

Klim afmaar, Sanche.
SANCHE PANCE

Neen , hij zou me le vend. villen
VETLASOUPE

Hum ken die gekken wel , 'uni. 'eb ze meer kezien.
Kom aan , ensemble vous , al waer je met jou tien ,
Ze zel jou kap , ma foi , en piece , en marmulade.
DON QUICHOT.

't Sa , Sanche, vecht,
SANCHE PANCE.

Neon, neon, 'k laet dat 'an jou genade.
Jij zelt dat varken vrij wat beter wasschen ; neon ,
Jij bint eon ridder , 't past me niet , vecht maer alleen.
VETLASOUPE.

Allons ! ze krijk nou lust om wat met jou to fekte.
Ze is ook on riddre.,..

DON QUICHOT.
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VIERDE TOONEEL.
Renege koks met potlepels,
BASILIUS, VALASCO, DON QUICHOT , SANCHE PINCE ,
VETLASOUPE
VETLASOUPE.

Ha ! je komt van pas mon knekte.
Allons ' tournez messieurs ! tue ! 't sa. ! avance
Don Quichot uordt van de koks to zamen
bevochten met pottepets
BASILIUS.

Houd op ! houd op !
VETLASOUPE.

Messieurs ,

maak bataillon quarre !

Reks om !
PASILIUS

Houd op !
VETLASOUPE,
Val an ! val 'an ! corps de bataille !
Vietoire ! ha ! victoire !
DON QUICHOT neervallende.

o Tov'naars ! o kanaille
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VIJFDE TOONEEL.
BASILIUS , VAL A.SCO , DON QUICHOT , SANCHE PANCE
SANCHE P ANCE

Dat was een veldslag Och ! wat raed ! wat raed !

lief '

B ASILIUS

Hoe ! Sanche , heb j e een wood 2
SANCHE DANCE

Een wood ja , meer als vijf
1k bin wel ruin" half dood ! hael al de sarezvien ,
Van 't hiele dorp! ik lij eenpijn van alle pijnen
BASILIUS.

Waar zijt ge dan gekwest!
SANCHE DANCE

Och ! och ! ik weet het niet ,
'k Loof 'an men linker bil; och ! was het nooit 'eschied,
Och' droevig ongeval I
DON QU ICHOT .

Hoe kan dat moog lijk wezen ,
Gij zat daar in den boom te trillen, en te vreezen ,
waart niet in t gevecht.
SANCHE DANCE

Dat west ik wel, maer ik
Bin tot der dood gekwetst , alleenig van de schrik.

DON QUICHOT
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DON QUICHOT.

Zwijg Sanche; 'k heb de walg van al uw zottigheden.
BASILIUS.

Hoe droevig ik ook ben k vermaak me in zijne reden.
DON QUICHOT.

Een weinig zotteklap vermaakt somtijds den geest ;
Maar veel is walg'lijk.
SANCHE PANCE

'k Heb bier lang 'enoeg 'eweest ,
In dit betooverd bosch.
BASILIUS

Kom, laat ons clan vertrekken ,
Wij zullen t' huis terstond de tafel laten dekken.
SANCHE PANCE

Wel kenning Harsepan , dat 's een gezegend woord.
De schafklok luidt al in mij n darmen , gaen we voort.
BASILIUS

Heer ridder Don Quichot , 'k denk dat gij ligt zult
merken ,
Hoe dat de toovenaars nu zoeken uit de werken ,
Met all' hun kunsten , dat ik nooit mijn tweede ziel ,
Mijn lief Quiteria verkrij g • zoo 't u beviel ,
Zoude ik verzoeken, dai uw' dappere arm mogtstijven
Een zek're minnelist , die ik bier zal bedrijven.
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DON QUICHOT,

Zijn majesteit gebiede , ik volg uw hoog bevel ,
Al moest ik stormën op het voorburg van de hel.
SANCHE PANCE,

Wel holla! he , menheer, dat zou gevaerlijk wezen ;
Kreeg ji) een koegel in, j e poort , wie zou 't genezen ?
Daer had Dulcinea dan eerst wat kost'lijks aen.
DON QEJICHOT.

Zwijg Sanche.
BASILIUS

Ridder, gij behoeft niet ver to gaan :
Ik heb ow' dapperheid op deze plaats van noode.
DON QUICHOT.

o Sire, hadden straks die toov'naars, door een' snoode
En schelmsche tooveri) mijn zwaard nietvastgemaakt ,
Zoo had 'er zekerliik niet een van weggeraakt.
Ik had hen met mijn zwaard. ..
BASILIUS.

Vernieuw niet 't geen we weten .
SANCHE PANCE.

Se blijft hier praeten , denk jelui wel iens om e ten ?

DON QUICHOT.
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ZESDE TOONEEL.
KAMACHO, BASILIUS, DON QUICHOT, VALASCO,
SANCHE PANCE,
BASILIUS

Daar ginder komt een man die vol gedachten is ,
Het is de bruidegom Kamacho, naar ik gis
SANCHE PANCE

Daer komt de toovenaer, ja zeker, zonder liegen ,
Die kaerel heit verstand om deur de lucht te vliegen.
DON QUICHOT.

Da t kan door zulk een yolk in korten tijd geschien.
SANCHE PANCE,

Nu zendt Dulcinea een minnebrief misschien.
Ik ken het zien , mijnheer, de kaerel heit 'evlogen
Want hi) lijkt moe te zijn , hij heit je niet bedrogen.
KAMACHO

Daer is de ridder, mit Basilicas....
DON QUICHOT

Sta vast.
KAMACHO

Och ! och
BASILIUS.

Hon ridder ! wacht , tot ik het u belast ,
Dit is geen vijand , maar eon van mijn beste vrinden.

DON QUICHOT
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KAMACHO

Die ridder ziet , of hij me levend wou verslinden.
DON QUICHOT tegen Kamacho.

Zit gij de toov'naar niet die voor mij vliegen zou'
Naar mijn Dulcinea , j a , zekerlijk , 'k vertrouw
Dat gij...
BASILIUS

Hij is het niet, mijnheer, gij zijt bedrogen
KAMACHO

Och peen, ik ben het niet.
SANCHE PANCE

Dan heb ik drek in de oogen.
Hij is 'et simmers zelfs ?
BASILIUS

Heer ridder, ik beken
4,,D at ik verwonderd van die tooverijen ben.
'k Zou haast gelooven dat die guits ons ons te plagen
Zich zoo verand ren , om de bruiloft te vertragen ,
En dat 'er iemand van him yolk ook op de bruid
Verliefd is.
SANCHE PANCE
Ja

dat's vast , dat 's deuze , of 'k bin een guit.
BASILIUS

Neen s Kamacho; 't is een huisman van de vromen,
Zoo ver men tellers ken met eeren voortgekomen.

DON QUICHOT
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KAMACHO.

Wel ja, men vaertjes peets, peets, koes broers zusters
ZeIIII ,

Was burgemiester van ons dorp, toen vechters Tenn,
En Lou, voor ruiter, metDikdalfnaer Neeriand gin—
gen.
SANCHE PANCE

Bin jij zr,o 'n bans , welman,'t mil wonderlijke dingen.
Dan weet je 't wel, dat j i.) die toovenaer niet bent.
Se hebt hem wel gezien , zou k denken , hieromtrent ?
DON QUICHOT.

Mijn vriend, hetis mij teed. Dan zijt gij de verkeerde?
KAMACHO.

Ja jonkers. Wou je 't doen dat jij je zoo verkeerde ,
En kw am to brulloft. Bloed k heb zukkelekk re wijn ,
Ze zellen daed'lijk met den hiele brui bier zijn.
BASILIUS.

Wij zullen in het kort uw wij n eens komen. proeven.
KAMACHO.

1k geef vrij lapis.

SANCHE PANCE.

Lan gst , hoe wil ik kommen snoeven
An jou boetelj es, an jou vaetjes, an t gebraed ,
'kMag wel eens koes busk vol, al bin. Jkj uis t Bien vraet.
KAMACHO trg,n Don Quiehot en Sanehe Pane,

Dan zijn we vrindan 2
19
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DON QUICHOT.
DON QUICHOT.

'k Zal mij tegen u niet kanten
Gij zijt des konings vrind.
SANCHE PANCE

met Kamacho untlende gaan,

Ja , broers als olifanten.
'k Gae mit j e opdrossen.
DON QUICHOT

Hou , hou , Sanche , wat is dit ?
KAIIIACHO tegen

Sanche Panee.

1k blijf hier man.
SANCHE PANCE,

k Wou zien waer t patersvaetje zit.
Of alias den wijn. Had Sanche die gedachten ,
Van daeg to brulloft !
i

KAIVIACHO.

'k Zal u t'zaemen hier verwachten.

ZEVENDE TOONEEL.
K /MACHO ,

Brie boeren.

Gut ! mannen , dat zel ierst een klet zijn ! zoo terstond
Zijn al de gasten bier , we zellen in het rond
Hier brulleft bowmen in'et Bosch, in bier ooktrouwen.
Ja wel , ke daer , ik ken me langer niet onthouwen ,
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DON QUICHOT.

Ik flood ion allemael , die wijs zijn , hier to gast.
Vret zoo veel kost maer as je la6n ken in je bast ,
'k Host open tafel , 'k bin nou van die kord.eaelen ,
Die veur een dankje graeg een lachje wil betaelen.
En waerom zou ik niet J Ik word van daeg een man ,
(Eet yr].) broodje droog) kom hier maer as je kan
't Is hier vol op , van al wat dalt je ken bedenken.
Al watmaer gaepen ken zelik nouwijn doen. schenken.
Kom bier maer !

ACHTSTE TOONEEL.
KAIVIACHO , VETL A SOUP E , brutlortsvolk met eerie

kroon,°,

dan g ers, muzukanten, SANCHE PANCH
VETL ASOUPE.

Monsieur Kamacho , ha ! bier is `um met de kroon ,
'Um is merveille , ha ! pardi ! 'um is zoo skoon !
Ze zel 'urn maer hang op ?
KAMACHO

Ja , bier aen deuze boomen.
Ik weet men vreugd. nou schier niet 'anger in to too—
men.
Onder 7 1 ophangen van de !croon wordt gedanst.
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YE ILA SOUPE

Wat dunkt monsieur hiervan 9
KAMACHP.

Die dans is naer de zwier.
VETLASOUPE

dui , de speul en dans is al un grand plaisir.
KAMA CHO

Ik zel mijn bruidje mit hour vaertje fens aanstonds
haelen.
VETL A SOUPE

Bon . bon , en ik terwijl de roemers en bokalen ,
Mit al die andre koet. K orn,, knollevretre , Jaap ,
En Pedro Propdarm , Jan' hoe sta je daar te gaap`,
Help mil een beekje , om de taafle hier te krijken ,
Ze zel de dans daarna wel met gemak bekijken.

NEGENDE TOONEEL.
SANCHE PANCE , alleen.

Dat is daer eerst wat saloons, de kost is nog niet gaer.
En k heb zoo n hanger , of ik een halftalfjaer
Gien soars geproefd had , neen , ik blijf niet lnj die
hansen ,
1k lach om al den bras , hier 's beter wat te schransen.
Die kenning Harsepan , met al zijn edellui ,
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Is maer een hongrig yolk, en kael, meest al den brui.
'k Lach om den adel , zoo k van honger niet ken slaepen.
Word ik eens gouverneur , 'k zal voeren in mijn waepen :
Drie hammen , met een worst, en een boetelje wijn ,
Tot spit van d adel , dat een hoop smalhanzen zijn.
Maer zacht, wat rusk ik , o mijn bulk , non moet j e vast
staen.
't Is hier al brulleft , 't is bier meer als maer to gast
gaen.
1)at s eerst een frisse lucht ! 'kmarcheer daer regt op
toe.

TIENDE TOONEEL.
SANCHE PANCE , VETLASOUPE, en brutloftsvolk met de tafel.
VETLASOUPE

Trek 'ier de tafle , en t koet, pardie , wat is hum moe
Van 't slepen met die koet Was nou de bruigom iere.
Dan zou ze maar bagy n mit al de grand plaisiere.
Zoo, zoo, messieurs, 't is koet, zij 'elp 'urn nok zoo wat,
SANCHE PANCE haa(t eene (leach :run en een
hoent3e van de tafet

o Sanehe Pance , cat's een vetje , dat je

't vat.
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o Sellementen, dat 's een schuimpj e t nou aan'tvretten;
Kezijn boetelj e, 'k rnoet jou eens aan 't mondstuk zetten
't Is om de wijn niet , maer om t klukken van de fles ,
Zei drunken Sullen, en hij kraekteder wel zes
Zoo groot als deuze , in een uur bi ds ; nou dat 's om 't
even.
Ik mien men keel nou iens de voile laeg to geven.
Haj gaat en een hoek met win hoentje en !leech.
VETLASOUPE tegen Sanche Pence.

Monsieur,zit'um daar zoo?Wat ben je veur eensn.aak)
Jou skelme , ben jou dat Nou zel jou iens kraak ,
Ze zel jou nou zoo fin als kollesencie malen ,
En nou , de duvle aal pour jou pekelzondbetalen.
SANCHE PANCE

\Vat zeg je , kokkie , ik een sohelm ? Neen, dat is mis !
Je bent verkeerd , men vrind.
VETLASOUPE

Nkrel zek dan wie dat ze is ?
SANCHE PANCE.

Ik bin de gouverneur van 't ailand Frikkedillen.
VETLASOUPE

Kom aan, dan zel ze jou die hiele huid afvillen :
Je bent mon. ennemie.

DON QU1CHOT.
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SANCHE PANCE.

1k hiet gien Anne Mie ,
'k Hiet Sanche Pance.
VETLASOUPE.

Ja , ze ken jou wel , pardie !
Je bint mon fijande. Keef 'ier , keef 'ier , de skott'le,

Keef 'er men 'oen dre, of 'k brui j ou kop met deze bottle
An 'ondre duize stuk.
SANCHE PANCE .

hem de schotel en flesch gevende.

Hou , daer dan , laet me gaen.
VETLASOUPE.

Non, non, ze raak 'ier nok zoo mak lijk niet van daan.
Hum most, pour pas le temps , jou in de deek wat rollen.
SANCHE PANCE.

Och ! och ! mijn lieve broer ! ik hou niet van dat follen.
'k Kan 't niet verdraegen .
VETLASOUPE

o Jou skelme ! 'k eb jou vast.
Haal nou de deek eens bier.
SANCHE PANCE.

1k miende bier to gast
Te gaen, och arm ! wie het van al zijn leeve daegen —
Ze zelle mij. ..
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SANCHE PANCE tegen Vetlasoupe, terrul een
boer met de deken komt

Och vriend en wil me toch niet plaegen :
We min al weer goed vrind , de zaek is bij 'eleid ,
Kamacho hebben we gesproken.
VETL A SOU PE

Wat ze zeit !
Ze heb 'et wel kedok dat hum hier ook wou smullen .
111aar hum zel vlieken , en met wind zijn darmen vullen ,
Ze heb lang opjou keloer , om jou hier to attrapeer,,
Die deck is hier kebrokt om jou to brui vat meer.
SANCHE PANCE

'k Ben nou al weer goed vrind , ga weg maer mit de
deken.
Och! vrindje , help er dan gien bidden noch gien
smeken ?
VETLASOUPE.

Neen keerle.
SANCHE PANCE.

Och' och, gena!
VE1 L ASOUPE.

Neen keerle, geen kartier,
Voort in de deken, zek ,
SANCHE PANCE.

Och, was menheer maer hier,
Hij zou jelui wel gaeuw 'an duizend piesj es kappen.

DON QUICHOT
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YETLASOUPE

Voort in de deek zek. , of ik zel j e om de ooren lappen.
SANCHE PANCE wordt in de deken gesold

Help ! help' Jk wordt vermoord ! help ' help och
och , och ! och 1
VETLASOUPE

't Sa muzel, anten speul : de s'kelm ze leefnou noch ,
Hum moet plaizierig sterf.
Hier wordt gespeeld en VETLASOUPE zingt.

Zoo meet men het gouverneurtje leeren,
Zoo, zoo, zoo,
Die op een andermans teer wil smeeren,
Zoo, zoo , zoo ,
Voor 'oendie, en duiven,
Zoo laatze 'um wat kluiven,
Van, zoo , zoo ,
Hoe smaken 'um deze frikkedillen',
Zoo , zoo , zoo,
Wij toovenaars denken 'urn levend to villen
Zoo , zoo , zoo ,
Dan zel 'um OHS even,
Niet op komen vreten,

Van, zoo, zoo, zoo.

298

DON QUICHOT

ELFDE TOONEEL.
VETLASOUPE KAMACHO , LEONTIUS , QUITERIA ,
SANCHE PANCE, bruiloftsvolk , zangers en dansers.
103,1ACHO.

Hou op ^ wil dit zeggen ?
VETLASOUPE

o Maar un bagatel. Zie jij 'urn daar niet leggen ?
't Is monsieur gouverneur , ze kom bier net van pas ,
Om wat plaisir to heb.
KAIIIACHO

Laet los de deken , ras.
Spring uit de deken , broer.
VETLASOUPE.

Wou jij 'um nok laat loopen ?
SANCHE PANCE.

Och ^ goe Kamacho , of Plankoortje, wie je bent,
Spreek veur me: want ik ben bet villen niet 'ewent.
KAIVIACHO

Nou Vetiasoupe , laet den gormandeur mit vrede :
De peis is al 'emaekt , we weten nou de rede
Waeromzen miester me zoo plaegde 'kBin goed vrind
Mit hum 'eworren, laet 'em los. zoo zeper ik mien 't.
VETLASOUPE.

o Monsieur gouverneur, ze en 'eb dat niet keweten :

DON QUICOOT
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'Ad jou dat maar kezeit, ze 'ad je wel laten freten.
Excuse moi, mon frinte, en wees niet meer verstoord.
SANCHE PAN CE.

Ik heb het wel gezeit,
VETLASOUPE.

Um eb ze niet kehoord.
LEON TI US.

Kom drink de kwestie of , loopt t' zamen maar naar
binnen.
SANCHE DANCE

Ik binder mee to vreen.
VETLASO UPE.

Uw 'oud feul van de ninnen.

TWAALFDE TOONEEL.
gAIVIACHO LEONTIUS , QUIT FRIA , brutloftsvolk en dancers.
De koks brengen alles ondertusschen aan.
AMACHO

Zaeg op, en clans eraeis, ter eere van men bruid.
Hier moet gedanst worden.
LEONTIUS tegen Kamacho.

Wat dunkt u ?
KAMACHO

Wonder wel , die dansers halen nit ,
'k Ken ook een beetje , dat je 't zag je zou 'et prijzen.
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LEONTIUS

Gij brutgom !
KAMACHO

Zaeg eens op, een van de nieuws!e wizen.
1117 don,f.

Wat zeg je bruidje lief, en ' t meisje is wat beschaamd.
Nou dans iens mit me.
QUITERIA.

Neen.
Waerom niet
QUITERIA

Het betaamt
Mij niet.
KAMACHO

Als wij 'etrouwd zijn, dan zelje ummers willen 9
Dat zin nog bien tj es, he, kijk, kijk iens hoe ze drillen,
Daer zitten ze nog in ; wat bliefje .. Treza Jans ,
Zing nou iens op: hiel mooi, glen ideljaens of frans.
De boerin zingt
KAMACHO

Wat zeg je bruidj e lief, wat dunk je van het zingen7
Kom gimme non een zoen, ik kan me niet bedwingen ..
Wat zoo mijn slokkert j e ' Korn droogers , in 'et rond
De maeisj es iens 'ezoend, Wat zoo dat is gezond.
LEONTIUS.

'Waar blijft de hoer pastoor '

DON QU1 CHOT,
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KAMACHO

Dat ken ik niet bedenken.
Daar is hij.

LEONTIUS.
KAMACHO.

Ha, dat s goed ik moet hem eens besehenken.
DERTIENDE TOONEEL.
KAMACHO, QUITERIA LEONTIUS DE PASTOOR, VETLASOUPE
brull o ftsvol k SANCHE PANCE boer en boerin
KAMACHO en LEONTIUS neenen elk een roerner wijn.
KAMACHO

Weikom , menheer pastoor , d vows.
DE PASTOOR.

k Bedank je zeer

LEONTIUS

Het zal uw welkomst zijn.
DE PASTOOR , ook een roenter krugende

En uw gezondheid heer.
VETLASOUPE met eerie flesch

Sanche f lance geeft

Daar, monsieur gouverneur, daar s voor um ook wat
drinkers.
SANCHE PANCE ged, oaken hebbende.

Om to bedanken voor jou hoenders en jou vinken.
VETLASOUPE

Ze danke jou monsieur.
SANCHE PANCE, wederom gedronken hebbende.

'k Bedank je , bruigom , your...
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FIeb jij je buik al V01 ?

KAMACHO,

SANCHE DANCE,

Ja , 'k brui nou heen.
KAMACHO

Hoor' hoor
Blijf bier nog wat , je zelt ons dadelijk zien trouwen
Drink nog terwij1 wat
SANCHE P ANCE

Ho ! daar ken je me me g houwen.
LAMACHO.

Kom 'an , speulnootjes , 'an de tafel met de bruid.
'k Weet niet wat bier al dat gekomplement beduidt.
Kom sehoonvaer, kom , zit 'an.
Terwill
eten wordt door een Boer en boertn en
Vetlasoupe qezongen.
WIJZE

Hoor Kees mijn

vrzjer,

BOER

Kom lief Tereze
HOQ staeje daer en kijkt,
Dat mag niet wezen.
Me dunkt 'et niet en lijkt.
1k heb mijn moer en vaar ,
Gevraegd al ruim een jaar,
Of ik mogt gaen uit vrijen:
Nou is ons hijllk klaer,
Wil jij 't maer lijen.

DONQUICHOT
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BOERIN.

Neen olijk langsje,
Ili hou niet van de min,
Waeg hier geen kangsje ,
Ili heb in jou glen zin ;
Ili zegje zeper knecht,
Je bint hier met te regt;
1k mag zoo jong niet trouwen:
Men peetje heit 'ezegt
'Et zou me rouwen.
BOER.
Weg , weg , je peetje,
Dat 's maer een ouwe vrouw,
Mijn lief dat weetje,
Die houdt niet van de trouw:
Maer dat ik 'er fens sprak,
Ili wist 'er mit gemak ,
Wel aertig te 'bepraeten ,
Ili wed ze jou wel strak,
'An mij zou laeten.
VETLASOUPE

geeft hun elk een Teenier min en mgt.

Ha monsieur poere ,
Dat heb je wel begijn ,
'Urn zelze loeren,
Daar 's elk een roemre wijn.
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Keef non de meld 'un zoen,
Ze zel 't 'urn laten doen ;
Ze kan zoo snoeprrk kijken:
De meld is vrij meer groen,
Als 'um wel lijken.
De

BOERIN

gedronken hebbende zzngt.

Wel eele baesje,
De wkin is goed van smaek ,
Daer is je glaesje,
Je bint een raere, snaek.
Maer puntelikke Gaais ,
Heb jij 'et hart 'eraais ,
Dat jij begmt to zoenen,
Dan zel ik jou je vlaais
Glen kleintje boenen.
Tomtit de

BOER

haar zoent. zingt

VETLASOUPE.

Courage een reisje,
Zoo vatje bij de kop,
De zoete mersje,
Ze zel zoo hart niet klop;
Hoe datjer meer kan zoen.
Hoe datze 't meer wil doen,
Maar rnaak haar met kapotte:
Dan kanLe jou met boon,
Dat zou niet hotten.
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BOER

Wet zoo , dat raektme!
Zo'n lekk 're bolle zoen,
Zoo zeper smaektme '
Gut Treza wouje 't doen?
Ik zou je een mooije ring,
En nog een ander ding ,
Uit puure liefde schenken;
Zie hoe ik jou beming,
Ken jij non denken.
BOERIN.

Wel vriend hoe praet je,
Ben jij dan zoo verliefd,
Mijn zoete maetje?
't Is zeker wel ontdieft.
Daer lans , daer is mijn hangt,
Zoo jij 'et van de leant.
Van peetje zoo kent brouwen;
Dat zij men 'an jou langt ,
We zellen trouwen.
BOER.

Wel heuning diefje,
Mijn troost, mijn eigen hart;
Mijn zoete liefje'
Je helpt me nit men smart;
20
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Nou is mijn vrijen nit,
'k Bin bruigom, jij de bruid!
Nou lack ik lens mit Krelis,
Zen vrijen is gestuit ,
'k Hebje in men melts .
KAMACHO.

Non maaisles mitje lansen
lens braef 'edanst , dan zel jelui strak binnen schransen.
VETLASOUPE tegen Sanche.

Ha monsieur gouverneur, die vrij was ras kedaan.
SANCHE PANCE.

Ze hebben groot gelij k; zoo most 'et altijd gaen;
Maer dat was om de klucht maer denk ik ?
YETLASOUPE

Ze 'eb kelijke,
Ze deed maar om de zang, de mode van Frankrijke
Is honorable , dat 's lang vrij.
SANCHE PANCE

Neen , zoo ik 't vat.—
Ze zellen dansen, loop alree man, berg je gat.
Het bruiloftsvolk danst een boere balet
KAMACHO.

Hoe heit 'et je gesmaekt, zeg bruidj e ?
QUITERIA.

Heel bezonder.

DON QUICHOT
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KAMACHO.

't Is van de Vetlasoup 'ebraetn , 't is ook Bien wonder.
LEONT [US.

Hoe, smaakt het niet, Pastoor?
PASTOOR

Ja : maar ik heb zoo wel.
KAMACHO.

Pastoor, wat dunkt je ? dat je ons nou maer trouwen
ad.?
We hebben all emael , zou k denken , ons genoegen.
PASTOOR.

Korn speelnoots wilt u bij de bruid en bruigom voegen;
Wi) zullen 't lieve paar vereenigen door d' echt.
KAMACHO.

Pastoor, dat heb je wel , dat s goed dat jij 'et zegt.
Kom bruidje lief , kom 'an.
QUITERIA

o Hemel , kan het wezen I
Waar blijft Basilius ?
KAMACHO.

Je hoeft nou niet to vreezen.
Wat zeg je binnens monds ?
QUITERIA.

Niets.
KAMACHO.

Gimme nou een kus ,
Mijn pruime snuitje lief,
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QUITERIA

Ach ! mijn Basilius !
LEONTIUS

Mijn dochtcr, scheelt u jets ?
QUITERIA

Ach ! al mijn leden beven ,
lk ben ontsteld , ach ! lief!
LEONTIUS.

Wil uwe hand maar geven
Aan uwen bruidegom.
QUITERIA.

o Hemel ! zal mijn hand...
1k vrees ! ik vrees !
LEONTIUS

Waarvoor 7
QUITERIA

Het gaat me aan mijn verstand.
SANCHE PANCE.

1k zie daer ginter yolk.
VETLASOUPE.

Oui , daar tus die boomers ,
Le lijk wel edelman.
KAM/1CH°.

1k loof dat zij hier komen
Om 't trouwen eens to zien.

DON QUICHOT.
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SANCHE PANCE.

De voorste is in den rouw,
En dat al diep ; 't zel om zen beurs zi) n , of zen vrouw.

VEERTIENDE TOONEEL.

in i

zwart, met een pock onder zdn' mantel,
meester JOCHEM , gevolg van
Edellteden , KAMACHO en het overage van het y eargaande tooneel.

BASILIUS,

VALASCO , DON QUICHOT ,

BASILIUS.

Wij komen hier niet om dit bruiloftsfeest to store n ,
Neen, neon, gelukkig paar, diemoeite waar verloren,
Maar zie een' minnaar, die zijn lieve voorwerp derft,
En voor uw' voeten door de min van wanlioop sterft.
Leontius , 'k zal u uw strafheid niet verwijten :
Maar uw gemoed zal zelf van binnen voor mij pleiten,
En toonen tot uw schrik , omdat gij mij verstoot
Een eeuwig naberouw, om de oorzaak van mijn dood.
Vaarwel Quiteria ! mijn schoone! mijn beminde i
Die ik van j on gs afliefde , en hartelijk bezinde ,
Gij zult bedenken, na mijn dood, wien gij verliest :
Maar min hem echter, die gij nu tot man verkiest ;
Denk dat de mensche nooit het noodlot afkan keeren:
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Leef , leaf vernoegd • dit is mijn uiterste begeeren ;
Vaarwel Quiteria , ik sterf om u , vol moed ,
Een' trouwe minnaar , ach ! vaarwel; 'k smoor in mijn
bloed.
Hey doorsteekt zzeh.
DE PASTOOR.

o Hemel ! wat is dit ' hi) heeft zich zelfs doorsteken.
QUITERIA neemt

Baseltu, en den arm

Ach! mijn Basilius' wil nog voor t laats t cans spreken!
BASILIUS

Quiteria , mi)n lief , Quiteria, zixt gij 't 9
Vertroost gij mij voor 't laatst ? wat is mijn hart verblijd ,
Dat ik al stervende in uw arm. ..
DE PASTOOR

Gij moet vertrekken
Of hem jets op het hart mogt zip , me alleen to ontdekken.

VIJFTIENDE TOONEEL.
DE PASTOOR, BASILIUS
DE PASTOOR

Welaan , Basilius ; hier 's niemand meer omtren.t ,
Ontdek nu ales.
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BASILIUS.

Neen , ik zwijg tot aan mijn end.
DE PASTOOR.

o Gruwel ! gij berooft UNV zelven van hot lev ee!
BASILIUS.

mag geven
Indien Qui teria. haar hand aan
Voor t laatst, als bruid van mij, zoo sterfik welgerust,
DE PASTOOR.

Zijn dat gedachten op het uiterste ? Bluscht ! bluscht
De minnetogten.
BASILIUS

Neen.
DE PASTOOR

o Hemel ! kan 't geschieden ?
BASILIUS

Voldoe mijnbede? Ikkan de dood tochniet ontvlieden.
DE PASTOOR

'k Zal dan het voorstel doen.
De pastoor haalt al het volt van't
tooneel wederom.

voorgaande

ZEST IENDE TOONEEL.
DE PASTOOR.

Zie bier een vreemd geval ;
Basilius stelt voor,, dat ik verzoeken zal ,
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Of hij Quiteria snag, voor zijn sterven , trouwen.
KAMACHO

De droelie, beer pastoor, daar zou ik niet van houwen,
Dat kan niet wezen.
DE PASTOOR

'k Kan in 1 allerminst niet zien ,
Dat u dit trouwverbond kan hind ren.
KAMACHO.

Wel ik mien
Dat ik 'eplaegd word.
YALASCO

Heer Leontius kan 't wezen ,
Help ons den bruigom voor die goedheid toch belezen.
Erbarm u over dien rampzaal gen edelman ,
Die zonder deze gunst in rust niet sterven kan.
BASILIUS

Mag ik Quiteria , al stervend , niet erlangen

9

LEONTIUS.

Nu bruigom sta het toe ; gij knot haar wel ontvangen
Als weduw na zip dood : z ij blijft toch die zij is ;
Erbarm u nevens ons in deze droefenis.
KAMACHO

Maer of hij heur al trouwt, dat ken hem toch niet
baeten.
Hij sterft Loch strakjes.

DON QU1CHOT
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QU1TERIA tegen Kamocho.

'k Zweer ik zal u eeuwig hater.
Eer ik u trouwen zal , ben iWveeleer gezind
Te sterven nevens hem , die mij zoo teer bemint ;
Ja 'k zal m9 zelfs veeleer op zijne grafstee slagten.
EAATACHO

Men zoete bruidje lief, dat binne kwae gedachten.
Bedenk je welter deeg.
BASIL1US

1k sterf ! helaas ' ik sterf !
QUITERIA tegen Kamacho.

Ha snoO barbaar , nu ik geen troost van u verwerf .
En mededogenbeld is uit uw hart gebannen ;
noel ik de haat , en wraak , en wanhoop t' zaam ge—
In°mijnen boezem , om uw hatelijke min spanner
Te weren.
KAMACHO

'k Bid je stel die dulheid uit je zin ,
En trouwt dan heen en weer.
DE PASTOOR

Zijt gij daarmee tevreden
Leontius 9
LEONTIUS

'k Sta 't toe.
DE PASTOOR tegen Qustersa.

Wil dan nu herwaarts treden ,

DON QUICHOT.
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En Beef uw' bruidegom dc hand, dat ik u trouw.
Qutterta nederknzelende geeft aan Basilzus de hand.

Nu is hot mijne pligt dat ik in 't breede ontvouw,,
Hoe dat gij d' echten staat te zamen moet beleven :
Maar wij1 gij aanstonds weer elkander zult begeven ,
Vereischt de korte tij d dat ik zulks oversla.
Basilius begeert gij uw Quiteria
Tot huisvrouw 9
BASILIUS
Ja.
DE PASTOOR

Wilt gij Basilius aanvaarden
Tot man en h oofd ?
QUITERIA.

Ja.
DE PASTOOR

Zoo de hemel 't leven spaarde
Aan u , Basilius , ik wenschte u veel geluk :
Maar nu uw trouwdag is vermengdmet zulkeen druk;
Wensch ik u t' zaam geduld , en nu gij sterft, genade ;
Toon nu een Saar berouw. want t is nog niet te spade.
BASILIUS

Zijn wij dan t1 zaam getrouwd door t echtverbond ,
munheer ?
DE PASTOOR.

Nu zijt gij man en vro uw..

DON QUICHOT.
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BASILIUS opstaande.

'k Heb dan 't geen ik begeer.
Allen.

Mirakel ! wat is dit 9 mirakel' ha mirakel !
BASILIUS

Neen , loosbeid , loosheid. !
VALASCO

Hei ! wat maakt dat yolk gekakel
Weest stil.
BASILIUS tegen Leontzus.

1111)nbeer,, t is waar dat gij door deze list
Van mij bedrogen zijt ; maar wiji gij zelf wel wilt ,
Dat zi) mij minde , en ik haar trouwheid had gezworen ;
Was 't uwe pligt geweest to hand len haar behooren.
Heb ik niet wel ged.aan , gij zijt er de oorzaak van.
LEONTIUS

'k Verged het u.
KAMACHO

Ik niet : hoe of dat wezen kan.
Heb ik je met je pook niet in je lijf zien steken
BASILIUS.

Ik was wel wijzer vri end .
KAMACHO.

Dat binnen slimme streken.
'k Bin daer niet mee to vre6n.

DON QUICHOT
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BAqmtus.

Wij zijn nu al getrouwd ,
Wat wil je doen ?
ICAMACHO

Jou schelm , bedrieger , guit , rabouwt.
Komt , jongens , trekt j e mes ' we zellen der om plukken .
De boeren trekken hunne messen en de edellseden
de degens
DON QUICHOT.

flak al de toovenaars aan honderd duizend stukken.
SANCHE PAINCE en VECLASOUPE.

Alarm' alarm' alarm' alarm' alarm t alarm
DE PASTOOR

Hon op ! hou op , hou op'
SANCHE PANCE.

Hou warm de baan I hou warm ,
DON QUICHOT , op een 8toel staande.

Gij ridders , toovenaars en dappere oorlogsknechten t
k Verzoek dat ik alleen di t groot verschil mag slechten.
Laat vrij Kamacho , of zoo als hij heeten mag,
zijn' eisch betwisten met de lans , want hij plag
In 't open veld nooit voor een man van moed to zwichten.
Welaan doorluchte held, gij zult mij zeer verpligten;
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Zet tijd en perk , naar uw believers : door mijn' dood,
Werd u de schoone maagd tot bruid en c chtgenoot.
KAMACHO

Wel raekt 'et jou wat , vent Heb jij 'er 'an te geven ?
Is 't jou bruid , kerel ?
DON QUICHOT

Neen : maar 'k ben gezind te sneven
Voor zoo'n geregte zaak; ha al wapens, zijt ge een man.
KAMACHO.

Je 'ebt goed te vechten , want je hebt een harnas 'an;
Maer trek dat nit , en hebje lust te bakkelaaijen
Mit vuisten ? Kom maer , en wie dan van ons baaijen
Ierst onder leit , die zel 't verliezen , en de meid ,
Zoo ik ierst onder leg....
BASILIIJS

Wat geeft gij schoon bescheid '
Quiteria is mijne , en gij kunt Naar niet trouwen ;
't Is of gij gek wordt.
DON QUICHOT tegen Kamacho.

o , Gij spot' maar t zal u rouwen.
Ha schelmsche ridder, zoo gij maar gewapend waart ,
I k zou mij wreken , en u helpen van der aard.
DE PASTOOR

Mijn goe Kamacho , wil u zelf niet lan ger kwellen ,
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Met vechten is uw zaak onmooglijk te herstellen.
Zij zijn toch al getrouwd , en 't is misschien zeer goed,
Stel toch u hart gerust , dewijl 't zoo wezen moet.
Bedenk eens wat een man al togten voedt van binnen,
Die met een vrouw leeft die hem nimmer kan beminnen ;
Hij word t van jaloezij geplaagd , tot aan zip end.
KAIIIACHO

Se hebt al wat gelijk , 't is waar Pastoor, ,k beken 't :
Maar 't is een groote split, 'k bin laelik deur 'estreken.
DE PASTOOR

Zijt maar gerust , die trouw is nu niet weer te breken,
BASIL IUS

Kamacho , ik beken , ik heb u wat misdaan :
Vergeet uw vtjandschap , gij hebt daar toch niet aan.
Ik zal de kosten van de bruiloft u betalen.
KAMACHO

De hiele brulleft man , wel waer zou,jij het haelen ?
Se bint een kaele bloed,
BASILIUS

De koning heeft aan mij
Uit inzigt mijns geslachts , bekwaamheid , of waardij,
Een zeer aanzienlijk ambt vereerd.
LEONTIUS

Wel hoe, wij weten

DON QU1CHO T
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Daar nog niet van ?
BASIL' US.

't Is waar, ik had het u vergeten
Te zegg-en : want ik was van schrik zoo zeer ontsteld ,
Wanneer mij van hetgeen bier omging wierd gemeld,
Dat ik om ambt, noch staat , noch om mij zelv kon
denken.
KAMACHO

De keuning jou een ambt met iens an 't hof gaen
schenken ?
SANCHE PANCE,

Ja maetje, dat's niet raers , 'k war' ook haest governeur.
KAM 4 CHO

Je zelt je vingers daer niet vet an soppen , breur ;
'k Heb driemael 'an 'et hof 'eweest , en niet 'ekregen.
SANCHE PANCE

Ze zijn 'an 't hof ook niet om toovenaers verlegen.
DE PASTOOR

Kamacho , 'k bid vergeef Basilius dat stuk.
KAIIIA.CHO

Wel non 't niet anders kan; ik wensch je veel geluk.
JOCHENI.

Toed ! bloed ! wat meen ik daar paskwillen van te
maken ,
En al de parsen van heel Spanje te doen kraken ;
1k zal je leeren voor mijn vaerzen , mij te slaan.
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Ik zal bij al de acteurs van t hiele land omgaan ,
Ja plakken 'tin de stad op hoeken van de straten ,
En kokerboomtj es.
KAMACHO

'k Wed jij zelt die pots wellaeten.
JOCHEM

Jij mij te slaan 9 jij vent ! jij , jij , jou malle kwast ?
KAMACHO

Nou miester Jochem wees te vreen , 'k not, jou te gast.
JOCHEM

'k Zal met een steekdicht , jou zoo 'n klap om de ooren
langen
Dat jij je zelven puur uit spijt zelt gaan verhangen.
DE PASTOOR

Het is een wijs man , die geleden' hoon vergeet.
JOCHEM.

Paskwillen maken op zoo 'n stuk , last geen poeet.
BA RUMS

Nu meester Jochem , last u toch van ons gezeggen.
LEON TIUS.

Nu laat de zaak.
JOCHEM.

Welnu terwijl gij 't bij wilt leggen ,
Ik ben te vreen ; maar, krijgt een ander eens de lucht,
Zoo wordt deez' pots voor vast een blijspel , of een
klucht.
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DE PASTOOft

De kernel wil dit paar voor ongeval bewaren.
DON QUICHOT.

Haar majesteiten steeds in goe gezondheid sparen.
LEONTIUS.

Ik wensch u veel geluk mijn schoonzoon , met mijn
kind.
VALASCO

Hetzelfde wensch ik u , mevrouw, en waarde vrind.
SANCHE PANCE.

1k wensch j ou huizen vol gebraed , en lekker eten.
VETLASOUPE

De gouverneurtje hou et altijd met de freeten.
BASILIUS

1k dank u t' zamen voor u goe genegenheid ;
En nu het alles op deez' plaats is toebereid ,
Nood ik het boerenvolk to zamen met de vrinden ,
't Gezelschap blijve als 't is , 't zal vreugd genoeg bier
vinden.
Allen
Lang leef het lieve paar !
BASILIUS

Dat men terstond beginn'
Ken nieuw ballet, tot eer van haar die ik bemin.
Er wordt een ballet gedanst,

an

DOPE QUIONOT.

aASILIIIS tegen Don Quiehot.
Hee ridder,, blijf bij ons.
. DON QUICROT.
fk moet o 't steekspel wee"' .
SANGRE PARCH.

Was ik in zijn plaets , bloed ! je zoudt me gaeuw belezen .
BASILIUS

Zoo ziet men , dat t verstand het geld to boven gaat.
En die de wijsheid om 't gentit van 't goud versmaad ,
Kan aan mijn trouwgeval zich spiegelen en leeren ,
Hoe dat men schranderheid your schatten moet waarderen .

