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In het voorbericht geeft Langendyk rekenschap, waarom
hij zijn tooneelstuk den naam van Kluchtig Blyspél geeft.
Volgens zijn eigene opvatting had het een klucht moeten
heeten, omdat het „een Kluchtig geval behelst" daar men
echter meestal gewoon was een stuk in één bedrijf een
klucht, een stuk in meer bedrijven een blijsspel te noemen,
heeft hij gemiddeld en dezen naam gekozen, op 't voorbeeld van 't Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduun i.
Hetgeen de dichter toevoegt aan zijne definitie, nml. dat
een klucht moet spelen onder „gemeene personen," dit is
minder logisch, al wettigde, in dien tijd althans, het gebruik deze uitspraak. De daarentegenover geplaatste ver
wat het blijspel is, zal den meesten aesthetici-klaringv
niet voldoen; ik wil hier alleen er op wijzen, in verband
met het vorige, dat Langendyk het blijspel wil zien spelen
onder „persoonen van staat." De aard van een blij- of
kluchtspel staat niet wezenlijk, niet noodwendig in verband
met de maatschappelijke positie der personen, die er in
optreden. Toch wijst de werkelijkheid aan, dat deze onder scheiding niet geheel toevallig is. De grappige, ruw-komische
zijde van een voorval treft ons het meest, het spoedigst,
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bij de lagere standen; en geen wonder: dh r uiten zich
de gevoelens het sterkst, daar is de taal het sterkst gekruid, het teekenachtigst; do middel- en hoogere stand
weet meer te verbloemen, to ontveinzen; daar moet men
dikwijls dieper doordringen, om in de kaart te kijken; daar
treffen in den regel de toestanden minder direct, minder
spoedig. Daarbij behooren de tooneelschrijvers in den reel
zelf niet tot den minderen stand, zoodat het diepere, het
fijn-comische daar hun dikwijls ontgaat, zoodat zij voor een
hooger blijspel eerder hnnne figuren uit eigen kring of
uit aanzienlijker kring, die hun meestal naderstaat in ontwikkeling, kiezen zullen. Ook ligt het eenigszins in den
aard der zaak, dat bij den lageren stand do toestanden on
do karakters veelal minder gecompliceerd zijn. Noodwendig
is de onderscheiding evenwel niet: een hooger blijspel kan
werkelijk voorkomen onder de minste der menschen, en
een klucht onder de uitgelezenen der maatschappij 1 .
Hoe dit zij, Langendyk wil den Krelis Louwen beschouwd
zien als de voorstelling van een lachwekkend voorval,
waaruit evenwel, naar Langendyks opvatting, toch eene
leering getrokken moest worden.
Het verhaal, door hem voor zijn kluchtspel gebruikt,
behoort tot diegene, welke tallooze malen. door schrijvers
en dichters in alle tijden als stof gebruikt zijn voor letterkundige producten van allerlei aard. Het is namelijk de
geschiedenis van den man, die in zijn slaap naar een
andere plaats gebracht, verkleed en als een ander persoon
behandeld wordt. Evenals de meeste van dergelijke verhalen komt ook dit uit het Oosten. Wij vinden het namelijk
het oudst in den Duizend en één nacht (786-809). Het

1 ) Ook W. de Clercq schijnt , de onderscheiding naar de standen
eenigszins te huldigen. Althans in zijn studie: Over den invloed der
vreemde Letterkunde op de Ned. Taal- en Letter/c. (III D1 Verhand.
d. II klasse v. h. Kon. Ned. Inst. 1824) bl. 266, zegt hij dat het ontbreken
van Comédies de caractère ook daaraan te wijten was, dat de dichters
de aanzienlijken niet aandurfden.
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heeft daar den volgenden inhoud: Haroen Alrashid is
incognito de gast van een koopman, wiens gesprekken
hem zeer bevallen. Hij laat dezen, als hij in slaap is,
naar zijn paleis brengen, en bij zijn ontwaken als Kalief
behandelen. De koopman gedraagt zich als heerschar uit
Als hij weder in slaap is geraakt, doet Haroen-steknd.
hem terugbrengen. Weder ontwaakt en al 't gene hij
als Kalief bevolen heeft, ten uitvoer gebracht ziende,
geraakt hij zoozeer in verwarring, dat men hem in een
krankzinnigengesticht opsluit, en hard behandelt. Ten

slotte hieruit ontslagen, ontvangt hij weder een bezoek
van den hein onbekenden Haroen, die op nieuw dezelfde
mystificatie doet plaats grijpen; toen de koopman zich
weder Kalief zag, en toch de striemen voelde, afkomstig
van zijn verblijf in het gesticht, raakte hij geheel den
kluts kwijt; de muziek valt in en door zijn opgewonden
stemming buiten zich zelf, begint bij met twee slavinnen
een dollen rondedans, totdat de ware Kalief zich vertoont,
en alles uitkomt. De geschiedenis van den koopman wordt
nog verder voortgezet, maar heeft voor ons nu verder geen
belang.
Terecht merkt de Heer F. Z. Mehler in zijn Pieter Langendijk (bl. 57) op: Komisch is de geschiedenis eigenlijk
in de laatste plaats; tragi-comisch zou ik ze willen noemen;
tragi-comiech is zij in de „Duizend en één Nacht" ook
behandeld. Waar de blijspeldichters zich van deze stof
bediend hebben, en zij voornamelijk deden het, wisten zij
de mystificatie tot eene gewone grap te maken, door den
gefopte voor te stellen niet als een eenigszins wijegeerigen
koopman, maar als een leeglooper, een dronkenlap of
dergelijken persoon.
Over de verschillende bewerkingen van het verhaal mag
ik hier niet uitwijden (zie echter aant. 15); alleen zal het
noodig zijn enkele te bespreken, om juister te kunnen
oordeelen over de waarde van die van Langendyk.
Twee verhalen noemt deze zelf in het stuk, doch aan
geen van beide schijnt hij veel ontleend te hebben.
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De pleegdochter van den dronken boer zegt, dat het roet
Krelis zal gaan,
als Cats heeft in zijn boek geschreeven
Van een die tot een Graaf van Holland w vierd verheven,
,

Dat is te zeggen in den schyn.
Het verhaal is te vinden in de Doodt-kiste voor de Levendige, en is ontleend aan het vierde boek van de R©s
Burgundicae van Pontus Heuterus. In beide wordt mee gedeeld, dat Philips van Bourgondië, een dronken man
ziende liggen, die in diepen slaap verzonken was, dezen
liet opnemen, in rijke kleederen steken, en op een sierlijk
bed leggen. Toen de kerel ontwaakte, werd bij als een
vorst behandeld. Hij at en dronk, ging uit jagen, en hield
zich, alsof hij werkelijk was, waarvoor men hem liet doorgaan. Toen hij bij den maaltijd rijkelijk den wijn plengde,
viel hij weder in een diepen slaap; hij werd weder ver kleed, en aan den weg neergelegd. Bij zijn ontwaken
twijfelde hij, hoe het stond; doch ten slotte beschouwde
hij het gebeurde als een droom, en vertelde het als zoodanig aan zijne vrouw, en (hij was schoenlapper) aan zijne
gezellen.
Een van de tooneelspelers in den Krelis Lomven zegt
verder, dat de grap
een fraaij kopy van Sigesmundus geven
zal.
Dit ziet op het stuk van Calderon, dat tot naam draagt:
La Vida es sueno, en vertaald is als 't Leven is mracrer een
droom. 1647.
Hier vindt men het oorspr. verhaal van den gefopten
slaper zeer veranderd. Een koning heeft uit vrees voor een
orakel zijn zoon in de wildernis laten opvoeden. Als hij
oud is, en er kwestie is over de opvolging, wil do vader
zien, hoe de zoon zich gedragen zou, als hij aan de regeering zou komen, en laat hem daartoe in zijn slaap ver
als opvolger behandelen, zoodra hij ontwaakt.-voern,
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De houding van den zoon is zoo, dat de Koning hem
weer terug laat voeren naar zijn eenzaam verblijf, waar
hij bij zijn ontwaken in twijfel raakt over 't geen hem
overkomen is. Het verdere deel van zijn tooneelstuk,
benevens de liefdesgeschiedenis, die er reeds dadelijk in
komt, laat ik hier achterwege; alleen zij nog vermeld,
dat Sigismundus, door al wat hem overkomen is, wijzer
en beter wordt.
Wanneer wij deze beide geschiedenissen nagaan, en vergelijken bij den Krelis Louwen, zien wij dat L's. intrige
alleen met die van Cats meer bepaaldelijk overeenkomt.
Toch is het niet aan dezen dichter, dat hij zijn stof ontleend heeft. Er zijn eenige andere letterkundige producten,
en wel tooneelstukken, waarmede de Krelis Louwen 1
meer overeenkomst vertoont, en wel de Pots van Kees
Krollen, Hartogh van Pierlepom (1649) van een onbekend
schrijver, en de Klucht van Dronkken Hansje (1657) van
M. Fokkens.

De inhoud van de eerste klucht is de volgende: Twee
dronken kerels, Kees Krollen, ketelboeter, en Keep de
kuiper, nemen afscheid van den herbergier en zijne vrouw,
bij wie zij redelijk de hoogte hebben gekregen, zooals blijkt
uit 's herbergiers woorden:
Houwje vroom onder weech sonder op malkaer te leengin,
Daer strevense heen met losse hoofden, en strove beenera.
Na liet bekende lied van „Gerretoom" (Ger. v. Velzen)
aangeheven te hebben, vallen beiden in het gras in slaap.
Spoedig komt eene vriendin van Keep dezen wekken, om
met haar uit te gaan, en Kees blijft alleen liggen. Twee
1 ) Geen verband is er tusschen den Krelis Louwen en J. Z. Baron's
Klucht van Kees van Louwen ofte den Geschoorene Boer, 1667. Dit
is eene bewerking van Bredero's Klucht van een llu,y sman en een
Barbier Wel kan de melkboer van Baron zijn naam hebben geschonken aan den melkboer van Langendyk ; doch in het karakter is geen
overeenkomst. Trouwens den naam Kees Louwen (d. i. Kees de zoon
V. Louw) voor een echten boer komt meer voor. Zoo in P. Godewyk's

WVitte-broodskinderen,
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landjonkers komen met hunne dienaren van de jacht, zien
Kees en doen hem opnemen en naar hun landhuis brengen.
Daar wordt hij verkleed, en bij zijn ontwaken als hertog
behandeld. Hij is eerst wel verwonderd, maar bij het gezicht
van wijn en eene goede tafel schikt hij zich spoedig. Hij
gelooft in den hemel te zijn. Weldra zet hij zich aan den
disch, en gedraagt zich als Heer. Hij wil niet „schoone
Ai gelica" dansen, die zegt zijn eegade te wezen. Door
overvloedig gebruik van wijn valt hij in slaap, en wordt
weder in het veld gebracht, waar de kuiper met zijne
vriendin hem vinden. Wakker gemaakt, gelooft hij eerst
nog hertog te zijn, en op 't tegenstrijden van zijn vriend,
blijft hij volhouden:
Ik heb evenwel in den Hemel eweest, se seggen wat
se seggen.
De klucht van dronken Hansje heeft dezen inhoud: Eon
dronken scharenslijper wordt na een twist door de waardin
uit de herberg gezet. Straatjongens jouwen hem na, en
als hij valt en in slaap raakt, leggen zij hem in een oude
vischben. Een graaf komt met zijn gevolg aanrijden (pratend
over het vrouwelijk geslacht), ziet de mand met haar inhoud,
en geeft het bevel de reeds meer verhaalde grap te bewerkstelligen. Nu komt er een tusschenscène, een vrijerij,
die op kijven uitloopt. Dan ziet men den scharenslijper
ontwaken; de graaf en zijne dienaren geven hem to kennen,
dat een ongesteldheid hem heeft doen droomen, dat hij
een scharenslijper is geweest. Na veel twijfelingen neemt
hij er genoegen mee en beveelt nu, dat het een aard heeft.
Hij neemt plaats aan een tafel. Door veel drinken raakt
hij in slaap, en wordt weder op zijn oude plaats in de
mand neergelegd. Zijne vrouw en een buurtje zoeken hem
en vinden hem ten slotte, doordat zij over de vischben
struikelen. Hij ontwaakt, meent eerst nog graaf te zijn,
en houdt dit vol tegen de buurvrouw, die hem verklaart,
dat hij dronken is. Hij antwoordt met het gewone weerwoord, dat zij het zelf is. Hij blijft beweren, dat hij graaf
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is geweest in den hemel van Jupijn. Hij zal er een boekje
van schrijven, dat alle blauwe boekjes zal overtreffen. En
mocht het hem eens weer overkomen, dat hij graaf wordt,
dan zal hij den grooten beker meebrengen, en dan moet
het geheele publiek hem bescheid doen.
Do overeenkomst van den Krelis Louwen met Fokkens'
klucht is grooter dan die met de Pots van Kees Krollen.

Waarschijnlijk is het, althans mogelijk, dat Langendyk
de beide stukken gekend Leeft. Overeenkomst in sommige
details bewijzen, dat hij Dronkkenz haasje zeker gekend
heeft. De herhaalde twijfelingen en de ten slotte uitgesproken woorden:
'k Loof zoo lang als de Werelt stopt is dit niet meer eschiet,
Elk presenteert sijn dienst: wel dat ik 't my eens doen liet?
Wil ik het wagen?
toongin veel overeenkomst met Gene passage in Krelis Louwen.
Het bestrooien met meel is vervangen door het bespatten
met reukwater. In beide stukken loopt de gefopte door
de kamer rond om te onderzoeken; in beide wordt gesproken
van eene ongesteldheid, die zware droomen veroorzaakt
heeft. Ook de bakermat, w. i. Krelis Louwen ligt, kan zijn
voortgekomen uit de visehben, waarin Hansjo gelegd is.
Ook doet het gesprek van Haasje met de beide vrouwen
eenigszins denken aan dat van Kees met vrouw en pleeg
beantwoorden beide het verwijt-dochter;HansK
van dronkenschap met „jelui zijn zelf dronken !" De af.spraak van het zwijgen bij I. kan terugwijzen op het zwijgen
der hovelingen bij F.
Is het zeer aannemelijk, in den Krelis Louwen eene
navolging te zien (zij 't dan eene zeer verre, zooals nader
getoond zal worden) van de klucht van Fokkens, er is
nog eens kwestie, die uitgemaakt moet worden, voor wij
er ons bij neerleggen. Het voorspel van Shakspero's The
taming of the Shrew vertoont mede veel overeenkomst met
de door ons besproken loll. tooneelspelen. Kan Langendyk niet door het Engelsche stuk of cone vertaling ervan

- 10 geïnspireerd zijn? Deze vraag is niet met zekerheid te beantwoorden. Er tegen pleit: Langendyk kende waarschijnlijk geen Engelsch 1 en bij do vertaling -van genoemd
blijspel, onder den titel: De dolle bvvuiloft door Abr.
Sybrant in 1654 in 't licht gebracht, is juist het voorspel
weggelaten. Maar wat meer zegt, eenige details, die Krelis
Louwen en Dronkken Haasje gemeen hebben, vinden wij
niet terug in het voorspel terwijl bijna al de overeenkomst
tusschen Langendyk's en Sbakspere's werk ook aanwezig
is tusschen het werk van Langendyk en Fokkens. Evenwel
het optreden van Tooneelspelers, en het klinken van een
trompet kunnen ons doen twijfelen. Toch zou ik hierop geen
bekendheid van .Langendyk met het Eng. tooneelstuk durven
vaststellen. De tooneelspelers vervullen een geheel andere
rol. Bij Sh. voeren zij het eig. blijspel op voor de personen
uit het voorspel; bij L. voeren zij met Ferdinand de grap uit,
en staan dus gelijk met het gevolg van den edelman, wat
zeer natuurlijk is, daar Ferdinand wel een bediende en een
tuinman, maar geen hofhouding had. De tooneelspelers kan
L. ook hebben overgenomen uit Gramsbergen's Kluchtighe
Tragoedie of den Hartoog van Pierlepon, 1657, die hij
allicht gekend zal hebben. De trompet wordt bij Sh. geblazen door de naderende acteurstroep, bij L. dient ze
om den boer te doen ontwaken. Deze punten van overeen komst kunnen geheel toevallig zijn; de mogelijkheid blijft
echter bestaan, dat L. naast Fokkens' klucht ook in enkele
punten Sh.'s voorspel voor oogen had.
Is Langendyk door Dronkken Hansje 2 geïnspireerd, dan
is het billijk te vergelijken, en zoo te onderzoeken of, en
in hoeverre, L's werk oorspronkelijk te noemen is.
Hoewel het hoofdmotief hetzelfde is, heeft Langendyk
;

1)Zie mijn Pieter Langendyk Zijn leven en werken, bl. 44, vlg.

2) Daar de geest van deze klucht en het Eng. voorspel en vooral
daar de persoon van Hansje en die van Sly geheel dezelfde is, zou
de vergelijking, die boven wordt ingesteld, bijna dezelfde blijven,
indien L. niet de loll. klucht maar het Eng. voorspel direct of ind'► o, 4-ken Ilausje tot
rect gevolgd ha']. Over de verhouding v.=n

The taming of the threw, zie Gant ja.

_P
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dezen zien wij een verloopen sujet, een dronken scharen slijper, door een persoon van hoogen stand voor den gek
houden. 't Is eene grap, waarvan een persoon de dupe is,
voor wien een weinig angst en twijfeling niet veel kwaad
kan, die zich dan ook niet veel aantrekt van 't wonderlijke
van zijn toestand. Hij schikt zich er in, on toont zijn gewonen aard. Na afloop van de grap wordt hij weer terug
zijn ouden toestand, en het gebeurde bezwaart-gebrachtin
hem alleen in zooverre, dat het hom spijt, dat de weelde,
die hem omringde, en vooral de welbeladen tafel, die voor
hem gereed stond, verdwenen is. 't Is een echte dronkenlap,
een doortrapte kerel, hoewel bij dat alles in zijn uitingen
zeer origineel en vermakelijk. Fokkens heeft het pijnlijke,
het tragische, dat in de grap ligt, geheel weten te verwijderen uit zijne klucht juist door de opvatting van den
persoon, die gefopt wordt. Fokkens heeft in zijne klucht
een tooneeltje gevoegd, dat ons Bene vrijerij te zien geeft,
zooals we ze vinden in menig komisch tusschenspel bij de
vroegere tooneeldichters, o a. Breero en Starter, doch dat
hier geheel buiten de handeling staat, en niet noodig is,
daar het geheele stukje zelf eene korte klucht is.
Langendyk met zijn streven naar nuttige leering heeft
de grap laten dienen om iemand te genezen, die aan eene
monomanie leed, nml. om zich van adel te laten maken,
en deze genezing zelf in verband gebracht met het al of
niet tot stand komen van een huwelijk. De hoofdfiguur is
hier niet een verdorven persoonlijkheid; integendeel, het
is een boor, die alleen door het trekken van eenen prijs
uit de loterij een beetje aan den zwier is geraakt en allerlei
phantasieën heeft; alles voornamelijk door aanstoken van
genotzuchtige vrienden. Het tragische in de grap heeft
Langendyk onschadelijk gemaakt, door er ons in te doen
zien een geneesmiddel, dat wel een bitteren bijsmaak heeft.
maar met dat al werkelijk helpt. De persoon, die de grap
uitvoert, is niet een vorstelijk persoon, We ze als tijdverdrijf bedenkt, maar d© verloofde van de pleegdochter des
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gefopten, die op deze wijze den huiselijken toestand bij
den boer wil zuiveren. Langendyk heeft ons meer belang stelling in willen boezemen voor het feit en voor de
personen, door er een geschiedenis van te maken. 't Is
niet langer alleen eene grap; 't ie een feit, waarmede het

wel en wee van de optredende personen samenhangt.
Wat die personen zelf aangaat, geen van allen zijn
dezelfde als in Dronl^ken Mansje; zij behooren geheel in
een anderen kring, tot eene andere soort van karakters.
Wat den vorm en de taal aangaat, ook deze wijken geheel
af. Fokkers gebruikte de vrije rijmregels vaan het klucht
vriend van regelmaat in tooneelwerken,-spel,Langdyk
koos het volgende vaste schema:

-'---\'-
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Is de taal bij Fokkens hoogst plat en vaak onkiesch,
bij Langendyk komt er slechts een enkel woord in, dat
men nu liever door een ander zoude vervangen, een enkel
beeld, dat wij liever weggelaten zouden zien.
Er is over 't geheel genomen genoeg verschil om Krelis
Lou wee een oorspronkelijk stuk te noenen.
Is het denkbeeld goed geweest, de grap te verbinden
niet, te doen plaats grijpen in het kader van een geschiedenisje, om zoodoende onze belangstelling te meer te wekken,
de uitvoering ervan had beter kunnen zijn. Wel dient de
fopperij om Kees te verbeteren (een denkbeeld, dat Langen.dyk misschien aan de hand is gedaan door Cervantes,
die in zijn Don Quichot den schildknaap op een dergelijke
wijze een afschrik laat geven van het gouverneur spelen, of
door Calderon's bg. stuk en loll. kluchten als Noozemans Bedrooge Dronkkarcrt) doch van de verbetering hangt eigenlijk
het tot stand komen van 't huwelijk niet af, daar Kees slechts
pleegvader is, en het huwelijk niet kan beletten. Had Langen-
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dyk de motieven nog meer van elkaar afhankelijk weten te
maken, 't stuk zou er door gewonnen hebben. Evenwel,
bij het vertoonen zal die fout minder in het oog gevallen
zijn. In 't begin is er bij de pleegouders over 't huwelijk
oneenigheid, aan 't slot wordt het huwelijk met aller goed
gesloten, wat daar tusschen gebeurt, werkt dit in-vinde
de hand: bij het goed afspelen der levendige toouoelon
zal de totaalindruk zeer gunstig geweest zijn.
Levendige tooneelen, zeg ik, en hiermee noem ik tevens
een van de grootste verdiensten van Langendyk. Vinden wij
ze in ruime mate in de meeste van zijne spelen, de Krelis

Louwen is bijna eene aaneengeschakelde rij van levendige
tooneelen. Het begin is, eigenlijk van zelve, meer rustig,
redeneerend, daar het als 't ware de inleiding is; toch zal
het eerste tooneel, ook door de mise-en-scène, de toeschouwers
zeker niet vervelend hebben toegeschenen. Het optreden
van den dronken boer wordt terecht door Jonckbloet hoog
geroemd. 1 Het toepassen van stokslagen was in dien-lijk
tijd niet vreemd op het tooneel; Molière heeft dit middel
om de lachlust van 't publiek op te wekken niet versmaad.
Bovenal levendig zijn de tooneelen, waar de boer na zijn
overbrenging op het landhuis als Alexander optreedt. Zijn
verwarring is groot, zijn twijfelingen naderen het pijnlijke,
maar het aanvankelijk denken aan eene vergissing, en het
later zich eenigszins leukweg er in schikken van Kees,
maken, dat het effect steeds comisch blijft. Vooral do
momenten van het kloeden en van het aan tafel gaan zijn
zeer goed geslaagd. En later als de oude Heeren komen,
geeft het optreden van den boer weder een zeer aardig
tooneel, terwijl ook de verwarring, waarin Krelis Louwen
komt onder het ontmoeten van vrouw en dochter, de meest
comische effecten teweegbrengt.
Fijne karakterteekening is er niet in den Krelis Louwen
te vinden, maar is er dan ook niet in bedoeld. Bij het
verhalen of vertoonen van een „kluchtig voorval" is het
1

) Gesch, der Nederl. Letterti. XVIII en XIX eeuw, Dl. I, b1.19 vlg.
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voldoende, dat de personen in ruwe trekken ons worden
voorgesteld, de verbeeldingskracht moge de teekening uit
Voor het kader, waarin zij optreden, zijnde figuren-werkn.
voldoende, ja zeer goed geschetst.
Kees is een echte boer; door het spelen in de loterij
rijk geworden, laat hij zich door vrienden opwinden tot

allerlei dwaze denkbeelden en plannen. De vrienden houden
hem, den gullen tractant, lang in de herberg bezig, zoodat
hij dronken thuiskomt. In zijne dronkenschap wordt hij
ruw tegen zijne vrouw, die hem tegenspreekt; ja, slaat
haar zelfs. De zorg van vrouw en pleegdochter, dat de grap
te hoog mocht loopen, bewijzen echter, dat hij alleen door
zijn roes zoo ongemakkelijk is. In zijn veranderden toestand
blijft hij zichzelf gelijk. Dat hij ten laatste vrede neemt
mot zijne metamorphose kan men gevoeglijk toeschrijven
aan den grootheidswaan, die hem bevangen heeft, en zeker
ook aan de gevolgen van de drinkgelagen, door hem met
zijn vrienden gehouden. Van zijn persoon kan men ook
begrijpen, dat hij, de Koning van een dag, voor een formeelen veldslag, waarin hij zou moeten aanvoeren, bevreesd
is, en zijn hoogen staat vervloekt, al is hij onder de
boeren niet vervaard om een "sneet,je te leggen." Als later
alles voor-den-gekhouderij blijkt, vraagt hij vergiffenis aan
moeder de vrouw, en ziet van zijn dwaze plannen af. Zulk
een boer kan men zich eenigszins voorstellen; hij lijkt
althans niet onmogelijk, al is de geheele geschiedenis wat
onwaarschijnlijk.
Zijne vrouw is een zeer natuurlijke boerenvrouw; gehechtheid aan haar pleegkind is een van hare voornaamste
kenmerken. Fijngevoelig is zij niet; zij vreest, dat al de
comedianten te hard te werk zullen gaan, maar een klein
beetje gunt zij haar man, tot leering, wel. Alida is de geliefde, zooals men er honderden op het tooneel vindt; zij
toont door hare bedeesdheid bij de vraag van den ooni,
door hare liefde voor de pleegmoeder en hare zorg voor
den pleegvader, een goeden aard te bezitten. De liefde
voor Klaar wordt in het le en 2e tnl. wel niet door vele
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Ferdinand is de gewone tooneelminnaar, die onze sympathie wint door zijn verzet tegen een manage de raison.
De oom is een goede figuur, hoewel slechts aangegeven;
hij wil liefst zijn neef een goede partij laten doen, doch
als hij de innemende en beschaafde persoonlijkheid van het
boerinnetje ziet, geeft hij toe.
De knechtsrollen zijn vrijwel mislukt; de grappen, die
zij, b. v, in het eerste bedrijf, tusschen de gesprekken

werpen, zijn bijna alle zeer flauw; alleen als dokter voldoet
Fillippijn, en doet dan denken zoowel aan den lijfarts van
Gouverneur Sancho Pance, als aan den geneesheer uit
Molière's Monsieur de Pourceaugnac 1 .
Het stuk in zijn geheel is een zeer vermakelijk voorval,
op eene wijze voorgesteld, dat de onwaarschijnlijkheid niet
in 't oogvallend is, dat de personen ons eenige belangstelling inboezemen, en dat men benieuwd is, hoe alles af
zal loopen; de vorm is daarbij zeer goed, vloeiend, geestig
hier en daar, grappig bijna overal; enkele matte passages
vormen eene uitzondering. De versvorm is minder stijf dan de
regels van gelijke lengte. De taal is betrekkelijk zeer kiesch;
enkele platheden kunnen ons in 't jaar 1715 niet verwonderen.
In dat jaar namelijk verscheen de Krelis Louwen voor
het eerst in 't licht. Of het stuk ook in dat jaar geschreven is, valt niet te bepalen. Doch 't is wel waarschijnlijk.
Van veel vroeger zal het zeker niet zijn: de wijze, waarop
hij de tooneelspelers laat optreden, hunne aanmerkingen
over de rolverdeeling, doen denken, dat Langendyk reeds
een goede bekende van de acteurs moet geweest zijn.
Mehler 2 zegt, dat men zou kunnen gelooven, dat hij
zelf een hunner was en de geheele onderneming bestuurde,"
1) Waarschijnlijk heeft L. hierna gevolgd den dokter uit Noozemans

Bedrooge Dronkkaart. Diens woord: Hunora inedieum e.a. Latijnsche(?)

woorden of zinnen komen zeer sterk overeen met Filippijns geleerdheid.

2) Pieter Langendijk 1892, bl. 60 vlg.
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omdat bij ze zoo natuurlijk laat optreden. Het voorbericht
moet na 1714 geschreven zijn: daarin toch zwaait hij het
Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduuin alien lof toe 1 ,
terwijl hij in genoemd jaar of nog in 't volgende, net
eenige van do meest werkzame leden braaf den gek stak,

en met het taalkundig streven van het genootschap lachte 2 .
Op het tooneel is het blijkbaar gewild geweest, hoewel
minder vaak gespeeld dan de D. Quichot en de Wiskunstenaars 1 . Van 1760 tot 1800 vinden wij het op enkele uitzonderingen na geregeld eens per jaar, somtijds twee malen
genoemd 3 . Na 1800 word het met elk seizoen gegeven,
maar in 1818-1819 zevenmaal. Na 1832 werd het in jaren
niet gegeven, doch in 1852 driemaal als nastukje bij den
Don Quichot. I)en 6en Febr. 1892 werd het weder, met
goed succes, gespeeld door de Amst. Gymnasiasten-Vereenihing D. V. S.; in 1895 door het Studententooneel te
Amsterdam, in 1897 door de Tooneelvoreeniging TivoliSchouwburg van Rotterdam (met Frits Bouwmeester als
Kees) ; telkens met veel bijval. Het blijkt dus, dat J. Hilman
geen ongelijk had, toen hij den Krelis Louwen aanwees als
geschikt tot hernieuwde opvoering.
`Vat de recette betreft, niet den Krelis Louwen gemaakt,
1 ) Het stuk, waarop L. aan 't slot van zijn voorbericht doelt, is De
malle wedding of Gierige Geeraard van A. Pels, 1671.

l)

Hy (de Huybert) weet van commaas, punten, streepen,
Van hen, en hun, van den, en de;
Van korte en lange letterg'reepen ;
Van vaerzen, met, of zonder snee:

Want by heeft lang by Pedantaris (Y. Vincent).
Zich zefs geoeffent in dat werk.
Wat is een vaers ook, daar d'akcenten

Niet pieksgewys in zijn gezet,
Meer als een zuster zonder krenten
Of als een beuling zonder vet?
Over de deelneming van Langendyk aan een strijd te g en Vincent en
de Hugbert, waarvan de uitingen zijn verzanwld als Kooldichten, zie
men mijn PieterLangendyk, Zijn Leven en Werken, bi. 426 vlgg.
8 ) In do, collectie programma's en aanplakbiljetten, bijeengebracht
door J. Hilman, en na zijn dood aan de Amst. Bibl. vermaakt.

— 17 --voor het seizoen 1775-1776 vond ik de som van f656—i0,
terwijl het gemiddelde in dat speeljaar ± f 470 was.
De drukken van den Krelis Louwen zijn niet zoo
talijk, als die van den Don Quichot, maar talrijker dan
van een der andere stukken, terwijl er daarenboven twee
Fransche en eene Duitsche vertaling van verschenen.
In het Fransch werd de Krelis Louwen eerst vertaald
in 1751 door H. J. Roullaud als Alexandre le Grand on

le Paisan Roi. Comédie. Traduite du Hollandais de Monsieur P. Langendijk (Amsterdam. T. Crajenschot); het
titelblad is versierd met een aardig vignetje. Deze ver
schijnt gemaakt te zijn ten genoegen van dilettant --taling
acteurs; de dichter, in zijn tijd bekend als maker van eenige
Hollandsche tooneelstukken, droeg ze op aan een koopman; de uitdrukking in 't voorbericht la prévention qu'on
a contre les Comedies Hollandais" doet denken, dat die liefhebbers Franschen of van Fransche afkomst (refugiés) waren.
In 1822 werd de Krelis Louwen opgenomen in de Chefs

d'oeuvre des thédtres étrangers, Allemand, Anglais, Chinois,
Danois, etc., traduits en Francais par Mrs. Argnan,
Andrieux, Barante, e. a. 1812-1825; en wel bewerkt en van
een Essai sur la poésie Hollandaise voorzien door Jean Cohen.
De Duitsche . vertaling heeft tot titel Claus Lustig, ein
.Milchbauer als Alexander der Grosze oder die Komódianten auf deun Lande, nach dein Hollandisehen des Herrn
Langendijk Krelis Louwen, en wordt genoemd in de
„Verzeichniss der vom 1 Juli bis 4 Dez. 1767 gegebene
Stucke", achter enkele uitgaven van Leasings Hamburgische Dramaturgie afgedrukt.
De verschillende uitgaven van den Krelis Louwen zijn
naar tijdsorde:
A. Krelis Louwen 1 of I Alexander de Grooto 1 op het
poeëtemaal 1 Kluchtig Blyspél [Vignet niet: Vis.
Unita. Fortior. Get. Schynvoet Fee.] Te Amsterdam, 1
Johannes Oosterwyk
Bij
1715.
en
Hendrik van de Gaete
LANGFENDYK,

Krelis Louwen.
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Titelplaat, voorstellende Kees met kroon en scepter, een
pijp rookende, het zoopje in de eene hand, een been over
de zijleuning der. stoel; om hom heen gevolg, links de dokter,
rechts de Ind. gezant, op den voorgrond de beer; onderaan: Alexander de Groote. Bly-spel. Get. J. Wandelaar mv.:
et fee.: Deze editie is in 8 0
B. Bl. 227-286 van Pr. Langendyks ( Gedichten.
Tweede Deel. [Vignet met Vincent perseveranter
scandendo. Schynvoet del. et fee.] t' Amsteldam,
Bij de Wed. van B. Visscher, Boekverkoopster in
de ( Dirk van Hasselt-steeg, 1721. — 4 0
C. Krelis Louwen, ( of ( Alexander de Groote, 1 op het
Poeëtemaal. 1 Kluchtig Blyspél. 1 Derde druk [Vig
net met: De Bijen storten hier, enz. Get. P. Tanjé
fecit 1730.] t' Amsteldam, ( Bij David Ruarus, Boekverkooper, 1730. ( Met Privilegie. — 8°,
Zelfde titelprent als bij A. Opdracht aan B. Huydecoper,
in versmaat. Deze uitgave wijkt van A. en B. beide af,
doch schijnt met verbeteringen naar A. gedrukt te zijn.
D. Krelis Louwen 1 of 1 Alexander de Groote ( op het
Poeëtemaal. ( Kluchtig Blyspél. [Vignet get. J. F. f.
of T. P. f (?)] Te Amsteldam, By Izaak Duini,
Boekverkooper, bezuiden ( het Stadhuis. Met Privilegie. 1740. — 8 0
Zonder titelple at, met opdracht_
E. Krelis Louwen, ( of 1 Alexander de Groote ( op het
Poeëtemaal ( Kluchtig Blyspél. [Vignet als bij D,
doch zonder naamteekening, en als spiegelbeeld,
veel droger bewerkt.] Te Amsteldam, ( Bij Izaak
Duim, Boekverkooper, bezuiden ( het Stadhuis, met
Privilegie. 1740. — 8 0
Zonder titelplaat, met opdracht.
De beide laatste drukken verschillen op enkele plaat
onderling: beiden zijn vrij nauwkeurige nadrukken-sen
van A.
F. Bl. 227-286 van: Pr. Langendyks ( Gedichten. (
Tweede Deel. 1 Tweede druk. [Vignet met: Fumus
.

:

.

-

.

.
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Gloria mundi. Get. J. Wandelaar delin. et fecit.]
Te Haarlem, ( By J. Bosch. z j. — 4 0
Herdruk van B, dus zonder titelprent of opdracht. -{- 1760.
G. Krelis Louwen, ) of 1 Alexander de Groote j op het
Poeëtemaal. 1 Kluchtig Blyspel. [Vignet met: IJver,
en: De Byen storten, enz. Get. H. Numan.] Te
Amsterdam, 1 bij J. Helders en A. Mars, in de Nes.
1789. 1 Met Privilegio. — 80.
Zonder titelprent, met opdracht. Herdruk van C. doch
gewijzigd.
H. Krelis Louwen, ( of ( Alexander de Groote, ( op het
Poeëtemaal; ( Kluchtig Blyspel. [Vignet met: Koninkl: Holl: Schouwburg.] Te Amsteldam, by I Abraham Mars, 1808, 1 Met Privilegie. — 80.
Zonder titelprent of opdracht; herdruk, met afwijking, van
A of van D of E.
I. Krelis Louwen ( of ( Alexander de Groote 1 op het
Poeëtemaal. ( Kluchtig Blyspel. -- Z. pl. of j. — 8°.
Volgens den Cat. v. d. Bibl. Maatsch. van Lett. te Brussel
in 1828. Zonder titelplaat of opdracht. Herdruk van B. of F.
J. Bl. 1-54 van: Drie ( Blijspelen, j door ( Pieter Langendijk. ( Schiedam, ( H. A. M. Roelants. j 1852.-12o.
(No. 5 van het Klassiek Letterkundig Pantheon.)
Van dezen druk, naar F, dus zonder de opdracht, is eend
nieuwe titeluitgave van 1880, en om deze een nieuwe omslag met 1884 (J'--J").
K. Eon nieuwe druk, met inleiding en aanteekeningen
voorzien, waaraan werd ton grondslag gelegd B, terwijl de eenigszins belangrijke afwijkingen in do drukken, gedurende Langendyks leven in 't licht gekomen,
aan den voet der bl. werden medegedeeld, werd door mij
in 1892 bezorgd als N°. 128 van 't Pantheon. Op zeer
enkele plaatsen werd de punctuatie veranderd, de
opdracht uit C overgenomen.
L. De hierbij gegeven herdruk van K., waarin enkele
verbeteringen, en aanvullingen zijn aangebracht.
C. H. PH. MEIJER.
DEN HAAG, 15 Juni 1908.
.

KRELIS LOUWEN
OF

ALEXANDER DE GROOTE
OP HET POËETEMAAL.

KLUCHTIG BLYSPÉL.

DEN
WELEDELEN HEER
BALTHAZAR HUYDECOPER 1 ,
REGENT van het BURGERWEESHUIS
der Stadt AMSTERDAM.
Geleerde telg van HUYDECOPERS Stam,
Zo glorieryk, zo nut voor Amsterdam,
Als 't edel huis van Fabius voor Romen;
Die in den schoot van Themis opgevoed,
Ten luister leeft van uw doorluchtig bloed,
En op Parnas ten top van eer gekomen,
Met Ridder Hoofd, en Vader Vondel streeft
Na lauwerlof, die de eed'le Dichtkunst geeft:
Twee dichters die met Nederduitsche tongen,
Volryk van geest, doorluchtig van verstand.
Deez' hoog van styl, die zacht van taal en trant,
Voor 't keurig oor als Pindus zwaarsen zongen.
Dus blyft uw naam aan de eeuwigheid gewyd,
Door uw vernuft en onvermoeijden vlyt;
't Zy dat gy in het Treurdicht vroeg ervaaren,
Den hoogen geest des Grieksche Sofokles,
In Thetys zoon 2 , en Koning Arzases 3 ,
Op 't Schouwtooneel in 't Duitsch poogt te evenaaren;
Of in 't Latyn den lof des Vreedes queelt,
1 ) Geb. te .Ast. 1695, t aldaar 1778. Is Baljuw van Texel geweest.
Zijn treurspel Achilles maakte grooten opgang. Hij vertaalde den
Oedipus, de werken van Horatius en wordt om zijne Proeve van
Taal- en Dichticunde' op Vondels vertaling der Metamorph. van
Ovidius, en om zijne van noten voorziene uitgave van den Rijm
Melis Stoke, beschouwd als een der grondleggers van de-kroniev.
nieuwere taalstudie. 2 ) Achilles. 3 Arsaces of 't Edelmoedig Verraad.

-- 24 -En MARSEVEEN dat Cierlyk Tempe 1 streelt,
Of Vredegont 2 verjaart met herders toonen.

Hoe heeft my uw Horatius vermaakt!
En de arbeid op Ovidius gesmaakt!
Kon ik my van onheuschheid wel verschoonen,

Indien ik u naar myn geringe macht,
Geen kleine gift tot offerhande bracht?
Ontfang, myn Heer, dan mynen Krelis Louwen,
Als Veldmans raap, den Koning ruim zo waard,
Door 't gulle hart, als 't ridderlyke paerd,
Dan zal men 't Spel met meerder glans aanschouwen.

P. LANGENDYK.
1 ) „ Het Mlaarseveensche Tempe een van de vele landelijke gedichten, in dien tijd verschenen; het bezingt de schoonheden van Maarseveen, waarvan Huydecoper Heer was. 2 ) Zijne Moeder, Sophia Coymans.

VOORBERICHT,

Het zal sommigen mogelyk vreemd dunken, dat ik dit
spel den Tytel van Kluchtig Blyspél geeve; omdat men
meerendeels gewoon is een spel van een enkeld Bedryf

een Klucht, en een van dry of vyf Bedryven een Blyspél
te noemen; ik heb zulks gedaan omdat dit spel, schoon
't in dry Bedryven geschikt is, een Klucht zoude kunnen
genoemd wordden; dewy! 't een kluchtig geval behelst.
Ook ben ik van gevoelen dat men een spel, waar van
de geschiedenis als onder gemeene persoonen voorvallende,
verbeeld wordt, dus behoorde te noemen; om een onderscheid te maaken tussen spelen die een ernstiger taal ver
zulke, waarin zich hevige hartstochten-eischn,amlyk:
van liefde en haat onder persoonen van staat ep doen,
met tussenpoozingen van blyschap en droefheid, tot dat zy
in volle vreugde eindigen; deeze komen dunkt my beter
den naam van Blyspél toe. Niemant denke dat ik iets
nieuws zoek in te voeren; het voortreffelyk kunstgenootschap, Nil volentibus arduum heeft zulks voordeezen al
in twee van hunne spelen gedaan, gelyk blykt aan dat
volgeestig stuk de gelyke tweelingen, kluchtig Blyspél, en
Filebout of Dokter tegens dank.
Ik heb een trant van vaerzen in dit spel gebruikt die,
myns oordeels, best voegt om myn personaadjen met een
styl die hunne hoedanigheid vereischt te laaten spreeken ;
namelyk: ik heb eerst twee regels van vier, en dan twee
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van zes voeten gerymd; het welk het gantsche spél door
waargenomen is. Korte en lange vaerzen door malkander
gerymd, koenen weinig behaagen; dewyl die vaerzen te
veel stooten in 't leezen, en die trant ook van de regelen
der dichtkonst te ver afwykt. Ik zeg dit niet om iemant

te berispen, geenszins: daar zyn spelen van dien trant
die ten opzicht van de stof, schikking en taal, roemens
waardig zyn.
Vaar wel.
P. LANGENDYK.

VERTOONERS.
ANZELMUS, Oom van FERDINAND.
FERDINAND, Minnaar van ALIDA.
FILIPPYN, Knecht van FERDINAND.
JORIS, Knecht van ANZELMUS.
KLAAR, een Boerin.
ALIDA, gewaande voordochter van KLAAR.
KRELIS LOUWEN, een Boer, Man van KLAAR.
PIETER
HENDRIK
Komedianten.
JAN
FRANS
JASJE
GOVERD, Tuinman van FERDINAND.
RYKERD, Vader van ALIDA.
ZWYGENDE.

Een Trompetter.
Eenige Juffers.
Eeniye Komedianten, gekleed als Incdiaanen.
Eenige Komedianten, gekleed in 't Persiaansch, en Grieks.
Dansers.
Het Tooneel verbeeldt in 't eerste Bedryf een Boerenhuis;
in het tweede een' Kamer, en in het derde een' Tuin;
alles omtrent en op de Hofstede van Ferdinand,
buiten Haerlem.

De geschiedenis van het Spél begint 's morgens, en eindigt
naa den middag.

KItEI,IS LOUWEN
OF

ALEXANDER PE GROOTE,
OP HET POÉETED[AAL.
KLUCHTIG BLYSPÉL.

EERSTE BEDRYF.
EERSTE TOONEEL.
ANZELMUS, FERDINAND, FILIPPYN, JORIS.
ANZELMUS.

Woont hier het voorwerp van uw' min ?
Die schoone aanvallige boerin,
Daar zich een jong'ling van verstand aan kan vergaapen;
Zodanig, dat by 's nachts van liefde niet kan slaapen ?
'k Ben zeer belust om haar te zien.
Ferdinand. Goed, Oom, dat kan terstond geschiên
'k Verzeker u, dat gy myn keur zult moeten loven:
Zy gaat alle anderen in schoonheid ver te boven.
Anzelmus. Dat meent gy zo, neef Ferdinand;
Maar ieder kiest naar zyn verstand;
Dees 1 mint een' bruine, die zal weer een' blonde kiezen.
Filippyn. ,Ze zouden 't allebei in Ind'jen vast verliezen 2 .
Anzelmus. Wat zegt gy? Filippyn. Ik zeg niet een beet:
Omdat ik nergens van en weet.
Anzelmus. Maar stel nu dat zy waar' volmaakt in allen deelen,
1)

A, C, D en E: De een. 2) Regels met „worden terzijde gesproken.
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vs. 16-48.

En dat wy in die keur van schoonheid, niets verscheelen;
Ze is nochtans maar een bosre meid,
En gy een heer, wat onderscheid!
Die zo veel kapitaal bezit als gy, moet maakera,
Door 't huwelyken, tot veel hooger staat te raakera.
Filippyn. „Myn keer Anzelmus heeft gelyk:
Een mensch moet ryker zyn als ryk.
Anzelrnus. Wat zegt gy? Filippyn. Niets myn heer.
Anzelmus. Ik hoor u, dunkt my, praaten.
Ferdinand. De menschen trachten meest ná geld, en hooge
(staaten 1 ;
En 't voegt ook aan een eerlyk man,
Dat by met vlyt zyn kracht in spann',
Om zyne middelen en aanzien te vergrooten:
Een achtelooze wordt met recht van elk verstooten:
Maar, ik heb geld in overvloed;
My dunkt dat ik maar zorgen moet
Om myne midd'len, die ik nimmer kan verteeren,
Met een die ik beminne, in vreede te regeeren;
Want een die trouwt om staat, of geld,
Is- even als een slaaf, gekneld
In goude boeijens 2 , die zo wel als and're slaaven,
hoe schoon by blinkt, moet op zyns meesters wenken
Een edelmoedig hart is vry;
(draaven
ik heb de walg van slaaverny.
Anzelmus. Zo hebt gy dan geen lust tot een die u te rvk is
Goed, zoek een juffer die u dan in staat gelyk is,
Al had zy minder kapitaal;
Zo vindt gy ligt een goed onthaal.
Heer Eelaard hou ik voor een van myn' beste vrinden,
Die heeft veel dochters, wil u aan dat huis verbinden:
Gy kent dat deftige geslacht.
Ferdinand. Ach Oom! het is niet in myn macht:
Want dat boerinnetje heeft al te veel vermogen
Op myn verliefd gemoed, ach! die betov'rende ooggin,
') stand, positie. '=) Boeie (lat. bona) vormde naast een meerv. boeies met
ingevoegde n boeiers, zooals nu nog wel verke+•rdelijk inodens van mode.
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vs. 49-74.

Zo vol aanminnigheids, en glans!
Anzelmus. Ik zie dan, Neef, daar is geen kans
Om u deez' liefde door myn raad uit 't hart te roeijen,
't Is oli in het vuur: uw vlam schynt aan te groeijen.
o Zulken hoer! aan die boerin...

Filippyn. 't Is al te pover, in zyn zin.
Joris. Myn heer heeft groot gelyk. Filip. Hoe kan je 't weeten
(Joris ?
Ferdinand. Flippyn klop aan de deur.
FILLIPPYN,

klopt.

't Is of er geen gehoor is.
Ho! ho! daar hebben we malkaar :
Je vryster is daar zelf, met Klaar.

TWEEDE TOONEEL.
KLAAR, ALIDA, FERDINAND, ANZELMUS, FILIPPYN, JORIS.
FERDINAND . (zen!

Myn waarde lief, zie hier myn Oom. Anz. „Wat aartig 1 weeFerdinand. Wat dunkt u Oom? heb ik haar ook te veel
(gepreezen ?
Klaar. 31yn hoeren wil vry binnen gaan,
Gy hoeft daar buiten niet te staan.
Anzel. Myn t ^d is kort, ik denk, nog naar de 2 Haag te vaaren
Met doezen knecht, ik wou dat we in de schuit al waaren:
'k Wil ginder voor den avond zyn.
De reden dat ik hier verschyn,
Spruit uit nieuwsgierigheid, om deze maagd te aanschouwen,
Waar mede Ferdinand, myn neef, begeert te trouwen.
Klaar, Ik heb ook van myn kind gehoord
(kon:
Dat deeze heer haar hoeft bekoord:
Doch meende, in 't eerst, dat hij wat zogt met haar te gek Maar nu je zelf, myn heer, do zaak my komt ontdekken,
Ben ik 'er waarlyk vang ontroerd.
Alida. „Nu hoort ge 't, moeder, 't is geen boert 3 .
.

1 ) voor aardig ; de schrijfwi'ye met t vindt men veel, volgens Prof.
de Vries vooral onder invloed van het mnl. aerte, arte, fra. art. l) A,
D, E, na de; C: na den. $) scherts, gekheid; mnl. boerde, fra. bourde
leugen, vermaak, ridderspel, uit ofra. bouhourde, behoede = steek
behorten (stooten).
-spel,vanhtgrm.
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vs. 75-108

Anzelmus. Wat dunkt, u meisje, kan die minnaar u behaagen ?
Alida. Myn heer, ik bid, gy maakt my schaamrood door zulk
vraagen.
Filippyn. Ja, als een bed'laar voor een zulk duit 1
Anzelmus. Wees niet beschaamd, spreek vry recht uit.
Ferdinand. Ja Oom, zy heeft haar hart alreets aan mij gegeeven,
Geef nu uw stem: opdat wy 't zaam in 't huw'lyk leeven ;
En schoon ik mondig ben, myn heer,
Geef ik u volgens plicht, die eer ...
Anzelmus. I!k moet wel: want gy wilt, ik kan het niet beletten.
Klaar. Myn man zal zekerlyk zich tegen 't huw'lijk zetten.
Anzelinus. Uw man? die boer? dat vind ik raar!
Klaar. Wij hebben questie met malkaer :
Want, in de plaats van zich met 't melken van de koeijen
Gerust 2 te houwen, is hy bezig zich te moeijen,
Met iets, daar hy zyn kapitaal,
En landery in altemaal
Door zal verliezen, en voor vast tot armoe raaken.
Anzel. Tot armoe zegje? zoekt de 3 man dan goud te maakera 4
Klaar. Ja goud te naaken ! kon hij dat!
Filippyn. 'k Wou ook dat ik dat kunsje had.
Klaar. Hy heeft 't geluk gehad van 't hoogste lot te trekken,
Uit zek're lotery, en flus quam by me ontdekken
Dat hy veel geld besteeden wou,
Voor zeker adelyk gebouw,
Met tytels, wapens, en meer and're snorrepypen 5
Filippyn. „Die vent was goed de kei van Amesvoort te slypene.
Klaar. En of ik knor, en of ik kyf,
Ily dryft dat opzet even styf 7
Hy wil naar Duitschland gaan, en doen zich ridder maaken;
Kortom, hy praat gestaag van wonderlyke zaaleen;
En heb ik 't hart, om 't af te raán,
Zo antwoord hy me altyd met slaan.
Anzelmus. Zo slaat hy u? Klaar. Ik zal 't myn leven niet verZo heeft hy gist'ren my geslaagen en gesmeten,
(geeten,
.

(

?

.

.

1) kop. munt van 'fi g st. 2 ) tevreden. 3) C: ie. 4) De alchemic was toen
in volle kracht. 5 ) beuzelingen, z. aant. 1. 6 ) Z. aant. 2. ')hardnekkig.
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vs 109-114.

Anzelmus. Geslaagen zegt ge ? 't is zeer slegt,
Indien men met malkander vecht.
Neef Ferdinand, bedenk uw zaaken nog 1 wat nader:
Want zulken dwaazen boer te hebben tot een vader,
Zal u niet zeer vermaak'lyk zyn.

Klaar. Maar hy was ook vol braudewyn,
Jenever, en zulk tuig, dan heeft hy vreemde stuipen 2 ,
Dan dien ik altyd in een hoekje weg te kruipen.
Anzelmus. Vol Starke drank? dat is te grof!
Holla, ik stem dat huuw'lyk of.
o Ferdinand! die trouw zal u gewislyk 3 spyten;
En gy hadt reden, om daar na my te verwyten,
Dat ik 't zo ligt had toegestaan;
(vreezen.
Zie 4 toe, ik heb 't u afgeraan.
Klaar. Heer Ferdinand Leeft voor myn Kees geen zier te
Anzelmus. Als hy haar trouwt, zou Kees dan niet zyn vader
Klaar. 't Is waar dat zy hem vader hiet: (weezen?
Nogtans is zy zyn dechter niet.
Ferdinand. Ze is Klaartjes voorkind.
Klaar. Zy bestaat me in geenen deelen.
Alicia. Wat zegt gy moeder? hebt gy lust met my to speelen 5
Klaar. Omdat ik zie dat Ferdinand,
Een heer van zulken groot verstand,
En rykdom, u bemint en aanzoekt om te trouwen:
Kan ik een groot geheim niet langer binnen houwen;
't Raakt my: maar u het allermeest.
Ik ben uw moeders meid geweest,
En uit haar huis getrouwd; 'k wierdt kort daarna bedorven 6;
Want myn beminde man is binnen 't jaar gestorven:
'k Bleef weduw zitten met één kind.
Uw moeder, die my had bemind,
Nam my weer in haar huis, daar op wierdt gy gebooren.
Zy sturf in 't kraambed, en ik heb myn kind verloren.
Men bragt ze te gelyk ter aard.
?

tog.

2 ) kuren,
1) A, C, D, en E:
b) schertsen. 6) ongelukkig.

streken. 3 ) C: gewisselyk. 4 ) C: ziet.
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vs. 142-175.

Uw vader nog niet gantsch bedaard
Van droefheid, kreeg een brief uit Kadix, wegens zaaken
Van groot belang, waarom hy zelf een reis moest maaken.
Hy heeft aan my dan eenig geld,
Eer hy vertrok, ter hand gesteld
En voorts de zorg voor u, als min 1 my aanbevolen:
Of hy nog leeft, of niet, dat bly ft my nog verhoolen.
Anzelnius. Hebt gy geen brieven van hem? Klaar. Neen.
't Ie nu al achtien jaar geleen
Dat hy vertrokken is; 'k heb niets van hem vernomen.

Alida. Zyt gy myn moeder niet? ach! Fier. Liefste wil niet

'k Verlaat u niet zo lang ik leef. (schroomen:

Klaar. Zo dat ik dan verlegen bleef,
En voedt geraan haar voor myn dochter uit te geeven.
Dus ben ik nog vier jaar een weduwe gebleven,
En eindelyk getrouwd met Kees.
Ik noemde haar myn kind, uit vrees
Of deeze tweede man haar anders mogt verstooten;
'k Heb in haar ouders huis te veel daar toe genoten,
Dat ik ondankbaar veezen zou.
Aitzelnsus. Wat menschen vindt men meer zo trouw!
Hoe was haar vaders naam? Klaar. Haar vader was geheeten,
Heer Rykerd Vryhart. Anzel. Ik ben bly dat wy het weeten!
Nooit heb ik beter vrind gehad,
filejuffer 'k vind, in u, een schat
Zo waardig, als ik ooit ter waereld kon verhoopen.
Uw vader leeft nog, daar zal niet veel tyds verloopen
Of hy zal weder zyn in 't land.
Dat is heer Rykerd, Ferdinand:
Die digt by Kadix, van de Turken 2 wierd genomen,
En, na veel sukkelings, in England is gekomen.
Ferdinand. Myn Oom, dan strekt het my tot eer,
Een zoon te worden van dien heer.
Voorwaar dat groot geluk gaat buiten myn' gedachten!
1) verkorting van mninnenioedei, vgl. lansje van lanlskneclit, een slaap
van slaapkanneraad. 2 ) Turksche of Afrikaansche zeeroovers.

LANGENDYK, Krelis Louwen.

vs. 176-204.
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Klaar. Wie zou zo schielyk, en van u, die tyding wachten,

Myu hoer? 'k hoor dat je vrinden bent.
Maar hoe wierd u die zaak bekend?
Anzelmus. Hy heeft my zelf een brief uit Engeland geschreven.
Laat zien, hij 's in myn zak... neen op 't kantoor gebleven.
Klaar. Verhaal ons wat omstandigheid 1
Anzelmus. Daar ben ik altoos toe bereid:
Maar 'k heb nu haast. 'k Zal u dat wel daar na verklaaren.
'k Moet na de Haag, ik vrees de schuit rnogt my ontvaaren ;
Vaar wel myn zoete aanstaande nicht.
Alida. Myn hoer, ik blyf aan u verplicht.
Ferdinand. Belieft het Oom dat wy tot Haarlem hein verzellen.
Anz. 't Is maar een half uur gaans van hier: ik zal 't wel stellen
Met Joris. Joris haal het pak
Vaat van de hofstê 2 , volg me strak 3
Joris. Myn heer wat dunkt je, dat men 't rytuig in liet spannen
Fil. De paerden meen je? Anzel. ?Teen wy zyn gezonde manEn 't is mooij weêr, ik gaa te voet.(non,
Ferdinand. Geluk op reis Oom, zyt gegroet.
.

.

DERDE TOONEEL.
FERDINAND, ALIDA, KLAAR, FILIPPYN.
FERDINAND.

Myn lief, nu zie ik 't end van al myn zielsverdrieten :
Wyl 'k onverhinderd mag uw wedermin genieten.
'k Ontsla my nu van alle vrees:
Want 'k heb nu niet te doen met Kees;
Uw rechte vader zal myn hoop niet tegen weezen.
Alida. Ach wat ontsteltenis is my in 't hart gereezen !
Zyt gy, helaas! myn moeder niet?
Ferdinand. Myn lief vergeet tog uw verdriet.
Klaar. Myn kind, ik dogt je zoudt het eenmaal moeten westen.
Alida. Ach moeder! ik zal u altyd myn moeder heeten:
1)

eenige omstandigheden; omstandigheid is hier collect. gebruikt
2j buitenplaats, optrekje. 3 ) aanstonds.

vgl. wat geld, wat nieuws,
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vs. 205-238.

Gy hebt my, als uw eigen bloed,
Uit liefde, in deugden opgevoed;
Gy hebt in Braband my van alles laten leuren,
En dus bequaam gemaakt met ieder to verkeeren;
Ja, gy hebt zelf uw eigen kind,
Dat zig in Braband nog bevind,
Nooit meer geliefd; en schoon ik wordt tot staat 1 verheven,
Ik zal haar echter steets den naam van 2 zuster g ©even.
Ferdinand. Hoe hebt gy nog een dochter dan?
Klaar. Ja, 'k heb een kind by dezen man,
Dat ik met Alida, uw lief, heb op doen voeden,
In Braband by myn Oom. Fer. Dus keert het al ten goeden
Klaar. Maar weet gy niet, heer Ferdinand,
Wanneer haar vader komt in 't land?
Heb jy zyn brief gezien? Fer. Ik wist niet dat die zaaken
Van Rykerd, my, veel min myn liefste zouden raaken:
Dies heb ik daar niet opgelet;
Maar morgen zal ik alles net
Aan u verhaalen, of den brief zelf overgeeven.
Alida. Myn waarde lief, uw Oom Anzelmus zei daar even,
Dat by hem t'huis gelaaten had;
Zend Filippyn eens naar de stad,
Hy zal den brief misschien wel in 't kantoor zien leggen.
Fer. Ik heb de sleutels niet. Fil. Ik zou wel kunnen zeggen,
Aan 't volk in huis, waar ik om quam.
Daar zyn wel smids in Amsterdam.
Klaar. Hoe, heel naar Amsterdam om deezen brief te naaren 3 ?
Juffrouw, dat hoeft niet. Alida. Ach! ik kan aan u verklaaren
Dat ik ontsteld ben 1 noemt gy my
Nu juffrouw, moeder? Klaar. Ja; zyt gy
De dochter niet van haar die 'k plag mevrouw te noemen ?
Zult gy niet trouwen, met een heer wel waard te roemen ?
Alida. Ik bid u noem my 4 Alida;
Wyl ik dien naam het best verstaa;
') aanzien, voornamen stand. 2 ) C: Ik zal haar steeds den naton van
lieve. a) trekken, 4 ) A, D, E: nnyn.

vs. 239-263.
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Want die verandering klinkt walg'lyk 1 in myna ooren.
Ferd. Maar zacht... Wie is dat, die wy daar zo zingen hooren?
Klaar. Myn man, the ik den gantsehen 2 nacht,
Met groote zorg, heb thuis verwacht;
Hy heeft, tot nu toe, met de boeren zitten zuipen.
Filippynz. Isom, laaien wy zoo lang wat in de groente 3 kruipen.
Klaar. 0 Ja, laat by u tog niet zien.
VIERDE TOONEEL.
KEES, KLAAR, ALIDA, FERDINAND en FILIPPYN
ter zyde.
KEES, dronken zynde.
Stae vast! Daar stae 'k nog op één bien.
Ze meugen zeggen van Kees Krynen wat zo willen,
Zen drank is evel goed. (Stae vast, Kees, op je spillen,
Stae, Keesje, stae.) Begut dat sop
Voel ik warentig in men kop.
Ik heb van nacht niet meer as twie stoop 4 wyn 'ezoolsen
Maar 't bier had murrig in, dat 's in men kol) 'eloopen.
(Stae zek 5 ), het kan van 't bier niet zyn:
Maar 't leste zoopje brandewyn
Dat heit 'et 'em 'edaen, ho! ho! dat 's al 'evongden.
Is daer niyn huis niet? ja daer is myn huis; gangs wongden 6!
hei! holla, hei! waer binje Klaar?
Klaar. Hoe kom je weer zoo dronken var?
Kees. Wat zeg je morsebel 7 k biu evenwel wat dronken.
Klaar. Gaa voort naar bed, vaar : want je bint al vry be( schonken.
KKees. Nd bed? dat zel je liegen, pry 8 ,
Ik bin niet dronken: dat bin jy.
Alida. Ei vader, als 't u b'lieft wil wat te bed gaan leggen.
? '

1 ) onaangenaam leelijk. `l) A, C, D erg E: de gannsclae. 3 ) nu: liet groen.
) een stoof __- 'l, s anker. 5 zeg ik. 6 ) verbastering van Gods {d. i.
Christus) wonden. 7) Z. cant. 3. 8 ) voor prei, scheldwoord, eig. dood
beest, buit, fra proie.

4

)
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vs. 264-292.

Kees. Wel larf 1 , heb je mee wat teugen me te zeggen?
Alida. Ach neen ik, vader, niemendal.
Kees. Nou graain niet maaisje, bin je mal?

Ik zeg het teugen jou allien maar om te gekken:
Maer raep die stok op; 'k mien je moer wat of te dekken. 2
Klaar. Wat reden Nebje me te slaan!
Kees. Ik moet de stok zelf krygen gaan.
Nou sloeri, 3 kom nou hier, ik zel je moris 4 leeren.
Klaar. Wat wil je hebben?
Kees. 'k Heb in d'zin jou of te smeeren,

5

Tot dat je 't, zo als ik, verstaet,
En mee met my naer Duitsland gaet.
Acht dazend guldens wil ik daer aen geld verspillen;
Als zy me daer deur tot een ridder maeken -villen.
Kees Krynen zaait, ik heb gelyk
Want zie, ik bin nou schriklyk ryk.
Klaar. Kees Krynen spot, hij zoekt u maer de kap to vullen 6 .
Kees. Do boeren allemael, dat zyn bylo 7 gien prullen,
Die groeten me nou mit ontzag.
Klaar. De boeren doen 't om vry gelag;
Kees Krynen zoekt alleen zyn drank daar door te slyten.
Kees. Zeg dat niet meer, of 'k mien jou ellements 8 te smyten.
Hoor wyf, al praat je nog zoo fyn,
Ik wil een graef of ridder zyn.
Klaar. Wie brengt je tog in 't hoofd al die nitsporigheden ?
Kees. Dat raekt je niet (stag Kees! stae Keesje) 't is 'deden
Pas dortig jaar, of daer omtrent,
Toen heit de zeun van Jochem krent.
Den adeldom, om geld, in Duitsland ook 'ekregen.
Klaar. Men maaktje dat maar wys.
1 } klappel, z. cant. 4. 2 ) een van de vele uitdrukkingen voor af anselen.
) ook sloor. mnl. slore; eig. vuilnis, eng. slur. 4) voor mores (lat.)=zeden.
) evenals afdekken voor afr^anseleti. 6 ) voor den gek houden, waar se'hijnlijk uit den tijd toen de kap algemeene dracht was.') verbastering van een aanroeping, soms verklaard bij Eloy, bij Lodewijlc ea.,
doch 't waarschijnlijkst door Cosyn als bij Gode. 8 ) afleiding van de
verbastering der aanroeping bij Gods heilig element, nml. den bliksem.

3
1

vs. 293-325.
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.Kees. Neen, neen, 't is zo 'elegen,
Ik zel je maeken een mevrouw.
En Ael, ik zal met ien veur jou
Een veyër zoeken. Klaar. Dat 's onnodig: zij zal paaren
Met Ferdinand, die haar zyn min quam openbaaren.
Kees. Mit Ferdinand? wat zeg je daer.
Dat zel ik zo niet toestaen, Klaer.
Klaar. Is zy myn voorkind niet? ik heb myn woord gegeeven.
Kees. Al bin ik stiefvaer, zy zal my niet tegenstreeven
En wyf zo jy me langer tart,
Die stok... Klaar. Ja slae eens heb je 't hart.
'k Heb 't lang genoeg geleen. Je hoeft me niet te dreigen:
Want Kees, je zelt met slaan die zaak niet anders krygen.
Kees. 1)a 's waar, daar docht ik niet eens op;
Je heb een styve norse kop,
Die mit gien kyven, of gien slaen is te verzetten.
Jij doet je zin, ik ken jou niet een ding beletten
Van alles wat je prakkezeert;
Dat heit me jaaren lang 'edeert.
Stae ! Keesje stae! je meugt je trouwdag wel vervloeken!
Klaar. Ei Kees gae slaapen, wil geen meerder queslie zoeken.
Kees. Wel biest, je hebt me maer verleid.
Wat was je tog? een heerschips 1 meid,
Of weeuw; een steepop, die me mit jou mooije prullen,
Van sissejakjes, kant, en valsche bokke krullen,
En vodden, hebt in 't net 'ebrocht.
Klaar. Heb jy my eerst niet aangezocht?
Kees. Wel neen ik (holla stae! stae vast!) dat weet je beter,
Jou slimme pry 2 : je trok eerst zelver aan de veter 3
Wangt as ik melk brocht an de deur,
Dan quam jy altyd zelver veur;
Dan was 't ten eerste 4 : Kees, wel heer wat ben je zind'lyk
En net op al je goed! wat bin jy altijd vrindlyk!
'k Loof dat dat gouwe knoopen zyn ?
:

') ook heersclaop, voor heerschap.

z. aant. 5. 4 ) dadelijk, terstond.

1)

Z. bl. 36 noot 8. 3 ) begon zelf,
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vs. 326-354.

Wat zegje Krelis, ben ze fyn 1
Dan ik weer, ja 't is goud, myn zoete suikerdiefje,
Ik heb ze van peet Guert 2 'ekreegen, engelliefje.
Dan jy weer. Wel ik zie het nou,
Je hebt een puntelyke vrouw,
Je vrouwtje moet jou om je deugden zeer beminnen:
Ik ken 't wel merken. Wel! ik zeg gelukkig binnen
De mannen, in den echtenstaet,
Met zukke vrouwen, kammeraet.
?

Toen zaaide ik daer weer op, neen, neen, myn uitgeleezen,

(Stae Kees, stae vast.) Je mient dat ik'etrouwd zou weezen?
Neen zeper 3 , tot men groot verdriet
Ben ik nog zoo gelukkig niet.
Klanr. Ga tog naar bed.
Kees. Toen zaai jy weer dat is al aerdig i
Je bint verstangdig, in het beste maaisje waerdig.
Zeg, heb je 'er niet al ien op 't spoor?
Toen zaai ik, zoete maaisje, hoor,
'k Heb zin in jou, wil jy jou mee op 't langd begeeven,
We zellen, mit mekaer, altyd hiel klettig 4 leeven :
Ik heb al lang een wyf 'ezocht,
Zeg ja, je kost is dan 'ekogt.
Toen zaai jy weer, quansuis 5 ik heb glen lust te trouwen:
Maer 'k wou wel dat ik had myn eersten man 'ehouwen ... .
Mit lachte je zoo wit 6 , en raer,
Dat ik al docht de koop is klaer;
In 't was zo, 'k vrijde pas een zes of zeuve daegen,
(Stae vast Kees!) of ik was, de drommel 7 haelt, beslaegen;
Ik wierd de breugom, jy de bruid.
Klaar. Wel is nu die moerasie 8 uit?
,

1 1 fijn of zuiver goud nml. 2) peter. lat. patrinus, doopvader; Guert is
de verkorting van Gerrit. 3 ) zeker, vgl. sapristie, saperloot. 4) klittig,
lief, eig. als klitten te samen hangend. 5) als 't ware, voor de leus quasi;
ook quanswys, mal quansys, ofr. quainses, lat. quamsi. e) lief. it werd
gebruikt voor wat helder en gelukkig is. ') duivel, oorspr., als van
meer woorden voor duivel, onbek.; volgens Vercoullie misschien
naast dreumes, en dan dus = geestje, koboldje, vgl. Heintje pik, e.
derg. 8 ) oratie of moralisatie,

vs. 355-380.
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ja, laet hooren wat je 'er teugen heb te zeggen.
Klaar. Die dronk'mans praat lust my nu niet te wederleggen.
Kees. Maer Ael zo jy aen Ferdenangt
Wilt trouwen, zel het op jou langt
Kees. Wel

Zo waeijen, dat je 't zelt je leeven daegen heugen.

Klaar. „Foei dat ik 't aan de vent gezegt heb.
Kees. 'k Stel me 'er teugen.
Klaar. Wat zel je doen? Kees. Ik zei hem slaen,
As jou, daer! daer! stae! maek ruimbaen!

Alicia. Och help ons Filippyn?
Kees. Dat zel hier euvel daegen 1!
Blyf van men lyf of, vent, of wacht al meê wat slaegen.
FILIPPYN,

trekt Kees de stok uit de handen.

Wej kaljebaard 2 , wel dronke Kees,
Wat meen je, dat ik voor je vrees ?
Daar wyvesmyter 3 , lust je meer, zoo kan je spreeken.
Kees. Kouragie Kees. Hou op! je zou men ribben broeken!
Wat bin je veur een langsje 4, broer?
Filippyn . Hoe maal je zo? jou lompe boer;
'k Ben knecht van Ferdinand,
Kees. Dat zel hem dan berouwen,
Dat by zen knecht stuurt om me lustig of te touwen 5 ;
Mit jou heb ik gien questie meer:
Maar 'k zal 't betaelen an jou heer!
J^ilippyn. Ik zal de rekening dan eerst wat grooter maaken.
Kees. Hou op! hou op! wel vent je zoudt me rapenbraeken 6 .
Filippyn . Ik zeg gaa goedschik naar je bed,
Eer jy meer knuppellorum 7 vret.
Kees. „Nae bed Kees. Deze vent is tog niet van te haelen.
Stae Keesje.
1

) leelijk uitkomen, slecht afloopen, heet toegaan: dagen (vgl. opda-

gen) = op den bepaalden dag verschijnen, dan te voorschijn komen.
) druktemaker, z. cant. 6. 8 ) Smijten had vroeger de het. slaan stooten,
eng. to smite 4) van lansknecht. 5 ) afranselen: beeldspraak ontleend aan
het leer touwen; het woord bet. oorspr.. alleen: behandelen, go taujan,
vgl. havenen; het komt ook voor in den vorm tooien als versieren.
6 ) aardigheid, voor racdebraken of radbraken. ') knuppeltaart, ransel.
2

.
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vs. 381-406.

VYFDE TOONEEL.
KLAAR, FERDINAND,

FILIPPYN, ALIDA.

Klaar. Zo is hy gewend altyd te maaien.
Ferdinand. Maar zou hy nu naar bed toe gaan?
Klaar. Hy kan van dronkenschap pas 1 staan.
Nu zal hy, naar gewoonte, in 't bed gaan met zyn kleêren.

Och! wist ik raad om hem dat maaien af te loeren!
Och! och! het is me zulken kruis!
Filippyn. Hy moet in 't Dol- of Beterhuis 2
Of maak hem maar steêkind 3 , hy zou me zo niet plaagen.
Ferdinand. Myn lieve Klaartje, gy zyt waarlyk te beklaagen.
Klaar. Myn heer je bent eon groot Poëet,
Die schier van alle dingen weet;
Je hebt veal boeken en veal schriften deurgelezen ;
Weet jy geen raad om Kees, myn man weer te geneezen.
Ferdinand. Ik ben poëet: maar geen doktoor:
Daar komt my evenwel iets voor
In myn gedachten, dat misschien wel uit zal vallen.
Laat hem eens ridder zyn, of koning van ons allen;
Wy wachten flus 4 op onze plaats
Koinedianten, dat zyn maats
Die recht bequaam zyn, om met hem eens te raljeeren.
Alida. Wat doen die op uw plaats?
Ferdinand. Ik zal hen daar trakteeren.
Gy weet ik heb een spel gemaakt,
Dat op den Schouwburg is geraakt,
Nu hebben zy my zeer voldaan, in alle deelen,
Zodanig, dat ik nooit niet beter heb zien spoelen;
En 't is fatsoenlyk, dat men dan,
Indien men liet vergelden kan,
;

) nauwelijks. 2 ) Z. aant. 16.
straks, aanstonds, uit vlucht's.

1
4)

3)

laat hem onder curateele zetten.

vs. 407-431.
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Hen ergens nood, 't zy aan den Overtoom, halfwegen,
In 't oude Doolhof 1 , of waar dat men is genegen;
En ik begryp 2 het nu eens hier:
'k Kan op de hofste 3 meer pleizier
Aan gasten geeven, en het naar myn zin beschikken.
Filip. Gans 4 bloed! wat meen ik mee te voegen 5 , en te likken:
'k Ben mee een halleve poëet,
Het is aan my ook wel besteed.
Ferrdinn. Gy zult ook meede, in 't spel, voor d' een of
(d' ander speelen.
Filip. Geef my een dokters rol wanneer je zyt aan deelen.
Of zal 'er geen doktoor in zyn?
Ferdinand. Dat weet ik nog niet Filippyn.
Alida. Maar hebt gy kleêren, om u allen te verkloeden ?
Ferdinand. Die brengen zy juist mee, 'k had voorgenomen
(heden
Een spel van my gespeeld te zien;
Dat zal op morgen nu geschien :
Want deeze pots 6 gaat voor. Ik meen aan Kees te toonen
Dat 't beter is, voor hem, gerust op 't land to woonen,
Als naar een hoogen staat te staan.
Klaar. Myn heer ik laat je dan begaan.
Je zelt my vrindschap doen. Maar zacht! 'Ir zie iemand
(komen.
Fer. 't Is onze tuinman.
Filippyn. 'k Zie nog meer volk, door die boomen.
Ferdinand. Myn gasten volgen hom, dat 's goed!

ZESDE TOONEEL.
GOVERD, FERDINAND, ALIDA, FILIPPYN, KLAAR.
GOVERD.
De vrinden 7 zyn 'or al gansch bloed!
Myn heer, drie wagens vol; waar zei je 't volk al l'aaten ?
1 ) Z. aant. 7. 2 ) vat op, verkies. 3) buitenplaats, optrekje. 4 ) verbastering van Gods d. i Christus. 5) nml. glazen vegen of uitvegen;
eene overdr, bet, voor drinken, eig. schoon uitdrinken. 11 ) grap. ') gasten, genoodigden.
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vs. 432-455

Ferd. Daar komen 'er al van 't gezelschap. Blyf niet praatera,

Maak alles op de hofstee reed.
Opdat men op zyn tyd wat eet.
Zeg aan de meiden, dat men alles klaar moet naaken.

1

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

Zyt welkom vrinden, altemaal,
Filippyn. Daar 'e Pieter of de pikken haal. 2
Pieter. Myn heer uw dienaar.
Jan. 'k Ben verblyd dat we n ontmoeten.
Filippyn. Ho Jan, ben jy daar ook?
Hendrik. 'k Heb de eer myn heer te groeten.
Ben jy dat monsieur Filippyn.
Filippyn. Ja broer zou ik 'er ook niet zyn.
.e'er. Zyt gy hier maar alleen? waar zyn al de and're vrinden?
Pieter. Zy zyn rests op uw plaats, 3 daar zult gy ze allen vinden.
Ferdinand. Gy hebt uw vrouwen 4 mê gebracht?
Pieter. Zy zyn er alle die gy wacht.
Fer. Dan hoop ik u hier t' zaalra' een dag of drie te houwen.
Ik heb iets kluchtige voor, dat zal ik u ontvouwen.
De man van Klaartje, deel boerin,
Beeldt zich veel wond're dingen in;
Hem dankt by is bequaam als edelman te leeven:
Wy moeten hem van daag een nieuwen tytel geeven,
En zeggen dat by koning is.
Jan. Die klucht zal goed zyn, .naar ik gis.
Fer. Hy quam flue t'huis en is na bed gegaan, heel dronken;
'k Denk dat de vent nu al leid op één oor te ronken.
1 ) Volgens de versmaat ontbreekt er hier een regel; hij ontbreekt
in alle drukken, en is dus waarsch. niet in het Hs. geweest, misschien
met opzet om een kleine pauze aan te geven. 2 ) of de duivel haal'
me; pikken = duivel eig. booze geest, eng. puck. 3) buitenplaats,

villa. 4) actrices.
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vs. 456-480.

Gaa haal hem hier, met alle man.
Men zal hem, op myn hofstee, dan
Op 't ledekant, in één der boste kamers brengen:
Indien het Klaartje, die zyn vrouw is, wil gehongen. 1
Klaar. Och ja, heel graag, heer Ferdinand,
Kan dat hem brengen by 't verstand.
I'ilippyn. In zulke kluchten kan ik mê men rol wel spoelen:
't Van buiten loeren zou me met 'er haast verveelen.
Ferdinand. Speel zo je wilt, 't is altyd goed:
\,rant 't is een grove domme bloed.
Maar apropó, gy hebt die Persiaansche kleêren,
En Moorsche, megebracl.it ? Pieter. Ja hoer, op uw begeeren.
P'er•dinand. Die zullen goed zyn, in dit stuk.
Messieurs liet schynt of my 't geluk
jan daag wil dienen: 't volgt my hier its alle clingenl.
Filip. Je krygt een koning zelf te gast, met hovelingen.
Ferdinand. Messieurs 'k bid haal den boor maar hier.
ACHTSTE TOONEEL.
FEItDINAND, KLAAR, ALIDA.
FERDINAND.

Myn lief neemt deel in ons pleizier?

Alida. Voorzeker ja.
Klaar. Maar heer, inyn man moest van die lieden
Door deeze potsery in 't minst geen quaad geschieden.
Ik gun hem wel wat voor zyn slaan:
Maar 't moest niet buiten reden gaan.
Ier. Neen Klaartje wees gerust, 't zal niet als kortswil 2
(weezen;
Gy hebt in 't minste niet voor deeze liên te vreezen,
Ook zult ge 'er zelf by mogen zyn,
2)
1 ) toelaten, eig. den teugel gehengen —_ laten hangen, vieren.
scherts.
gekheid; eig. tijdkorting; mnl. cortswi-lle uit hgd. Kurzzaeile, vgl.
fra. passe-temps, en brekespel, dwingeland enz.
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vs. 481-499.

En zien uw man in 's konings schyn 1 •
Alicia. Dat zal dan gaan als Cats 2 heeft in zijn boek
(geschreven,
Van een die tot een graaf van Holland wierd verheven,
Dat is te zeggen in den schyn.
Ferdinand. ó Ja, het zal omtrent zo zyn.
Alicia. Maar hebt gy plaats, om al die lieden te loggieren í?
I'erdinannnd. Daar is al voor gezorgd. Wy blyven in de kleeren,
Zou 'k denken, deeze aanstaande nacht
Wordt zonder slaapen doorgebracht;

Ook is de dag nog lang... Kees slaapt al, zou ik hoopen:
Want anders was 't verbrust 3 . Klaar. Wil ik eens binnen
(loopera ?
Ferdinand. Blyf hier: daar zyn ze, ha! wat is 4 dat?
NEGENDE TOONEEL.
PIETLR, HENDRIK, JAN, FItANS, FILIPPYN, draagende Kees
uit zyn huis in een bak;ernnat. FEítDINAND, ALIDA, KLAAR.
FILIPPYN.

Een koning in een bakermat

5

Fer. Men breng hem naar niyn plaats, daar zal men over-

(leggen,
Wat ieder, naar zyn staat, te doen heeft, of te zeggen,
Voor deel geduchten nieuwen troon,
Van Krelis, koning zonder kroon.
Maar draagt hem zacht: de vent mogt onderveeg ont(waaken.
.Filip. Wie docht dat wy van daag een koning zouden maaken?
Einde van het eerste Bedryf.
') in do gestaltenis van, als koning, . l) Z. bi. 6 en aant 15. 3 ) vergooid, verknoeid; bruisen is Bene afleiding van brui(d)en, broeden (vgl.
vergissen naast vergeten, beslissen naast slijten, enz.), dat o.a. ook de
bet. heeft van slaan, snel gaan en at'erpen. 4) Lees: ways. 5 ) de mat,
of mand, waarin de baker suet het kind zat.

vs. 500-518.
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TWEEDE BEDRIJF.
EERSTE TOONEEL.
FERDINAND, ALIDA, KLAAR, FILIPPYN.
KEES, slaapencle op een, ledekant.

FERDINAND.

Wy hebben Kees hier al gelukkig in gekregen,
ik vreesde dat hy zou ontwaaken onderwegen;
Dan had de zaak verbrust geweest.
+'ilippyn. Ik was 'er ook al voor bevreest.
Klaa r . Ik niet; hy slaapt te vast, hy is somtyds zo dronken,
Dat hoe ik woel en stoot in 't bed, hy blyft aan 't ronken.
Hy rolde laatst eens van het bed.
1+'ilippynt. Je gaf hem dan misschien een zet.
Klaar. 't Kan weezen, in myn droom, 'k weet dat niet vast
(te zeggen ;

Althans ik vond hem op de vloer, des morgens leggen.
I+'erdinand. Flippyn, 't wordt tyd dat ge u verkleed.
Ik denk dat gy uw rol wel weet?
Gy hebt gediend by een doktoor. Filip. Ik zal 't wel speelen;
Ik weet de rol van een doktoor, in allen doelen;
Ik heb 'er dikwils by gestaan,
Wanneer de dokter Galigaan
De dieven vilde 1 , en heb hein dikwils hooren praaten
Van de overstorting van het bloed, en 't aderlaaten.
Zacht daar is 't volk, zy zyn al klaar.

1

) de lijken der veroordeeld ^n ontleedde.
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vs. 519-540.

TWEEDE TOONEEL.

slaapende op een ledekant, FERDINAND, ALIDA, KLAAR,
FILIPPYN, GOVERD in een beerehuid.
JAN, FRANS en PIETER, in 't Grieks gewaad, HENDRIK
in 't Indiaansch, een Trompetter.

KEES,

FILIPPYN.

Dien zwarten ken ik niet, dat 's raar!
Jlendrik. Ken jy me niet Flippyn.
Filip. ,t Is Hendrik, selleinenten !
En jy bent Jan, jy Frans, jy Pieter, dat zyn venten!
Elk lykt wel schier een Grieksche prins.
Waar zyn de juffers? Pieter. Die zyn gints
In do and're kamer: maar wy hebben 't zo besteeken 1 ,
Dat geen van allen, met Kees Louwen, hoeft te spreekgin :
Dewyl 't verwarring maakera mocht.
Filippyn. Goed Pieter, dat is wel bedocht.
Goverd. Maar Filippyn, lyk ik nou net een beer te veezen ?
Filip. Ja Goverd, jy bent nou onkenn'lyk, wil 2 niet vreezen.
Gorerd. Maar zeper, lyk ik net een beer?
Filippyn. Ja zeg ik, vraag je dat al weer?
Goverd. Gelikt of ongelikt?
Filip. Van kop, van lyf, en ooren,
Ja van verstand, en geest, lyk jy een beer gebooren.
Ferdinand. Messieurs, men heeft u onderrecht;
Gy weet wel wat 'er dient gezegt,
Wanneer hy wakker word? Pieter. Men zal hem respekteeEn steeken hem heel fraaij, in kakelbonte kleeren ; (ren;
Ik wou maar dat hy wakker wierd.
Klaar. 'k Ben bly dat hy eens word gepierd 3 :
Maar ik verzoek, nog eens, dat 't niet te hoog mag loopgin.
1 ) veel voorkomende vorm naast bestoken; besteken in orde brengen, beschikken, vooral heimelijk, hgd. bestechen = omkoopen. 2 ) A:
wilen. 3 ) gefopt, geplaagd, gekweld; oostfri. : piren. Men zou het af kun nen leiden van mnl. piece = klem, val, maar vergelijking met kullen
doet denken aan eerre even onkiesche beeldspraak (z. Franck. Et. Wdb.)

vs. 541-564.
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Hendrik. Heb daar geen zorg voor; gy hebt alles goeds te

Maar, 'k hoor dat 't ledekant zo kraakt; (hoopen.
Ik denk niet dat hy re©ts ontwaakt?
Jan. Ik twyffel, Hendrik, 'k zal eens zachtjes by hem treeden.
Goverd. Jy lui zyt zeer geleerd, in al die hoofsche redens :
Maar wat zeg ik nou best aan Kees.
Filippyn. Gy 1 moet niet spreeken Goverd, 'k vrees
Dat onze beer de zaak met praaten zal verbruijen 2 .
Goverd. Ik ben een tuinman, 'k weet veel meer van mist
Van planten, enten, en nog meer, (te kruijen,
Als hier te spoelen voor een beer.
Fey. Uw gantsche werk l;astaat in aan do deur te leggen:
Do boeren spreeken nooit. Goverd. Al heb ik niet te zeggen,
Het zwygen 3 is een slimme post 4
'k Was bly wierd ik maar afgelost.
Pieter. Het zal een fraai] kopy van Sigesmundus 5 geevon.
Filippyn. Komedianten zyn in alle ding bedreven,
En Pieter, jy bent mee poëet.
Jan. Die weeten, dat geen nikker 6 weet.
Hy sluimert, hoeren. Fer. Elk pas vlytig op zyn' zaaken.
Kom, gaan wy uit 't vertrek, hy mogt geheel ontwaaken,
Pieter. 'k Verschuil my hier, dicht by zyn bed.
Maar blyft 7 gij hier roet uw trompet.
;

DERDE TOONEEL.
KEES,

op het ledekant, PIETER, de Trompette r,

GOVERD,

in de beerehuid aan de deur.
PIETER.

Staa ginder in dien hoek, dat's wel, wil nu maar blaazen.
') A, C, D, E: jy. 2) vergooien, ver knoeien. 3 ) A: zzcwyge. 4) moeilijke
taak. 5 ) Sigismundus, Prince van Poolen of 't Leven is een droom van
Calderon, z. bi. 6 en aant. 15. 6 ) watergeest, maul. neck-e)•, age. nicor,
eng. nick; vrouw. ni se, enz. 7 ) A, C, D, E: blyf.
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vs. 565-592.

Daar wordt getrompet.
Verschuil u; want hy schent te ontwaaken door uw raazen.
o Ja, hy staat al op, koom hier.
't Is wel, zoo krygt het werk zyn zwier 1 .
KEES,

opstaande, en rontom ziende.

Wel hoe! waar bin ik hier? o seldrement 2! gans vyven 3 !
Dit is myn huis niet! 'k zel myn oogen nog eens veyven.
Waar bin ik? droom ik ook? ja wel,
Ik weet niet wat ik denken zel:
Ik ben nou wakker, en ik slaep niet meer, zou 'k mienon ?
Wel ja, 'k bin wakker: ik stae ummers op men bienen;
'k Ben wel te voeten wakker. Maer
Wat is hier alle dingen raer!
o Sinte Julfus! wat is dit een mooije weuning !
't Lykt wel een kamer van een prins of van een keuning!
Hoe kom ik op dut mooije bed?
Wie drommel heit me hier 'ezet?
v Pinpernikkel 4 1 hoe bin ik hier in 'ekomen !
Ei bin ik gek, ik leg nog op myn bed te droomen:
Maer evenwel.... ik hoor daer wat!
Daer laeit wat ruigs; och! wat is dat!
Zie daer 'et leeft; och! och! 'k begin al wat te vreezen !
Ik zel eens schreeuwen: want hier moeten menschen veezen.
Hei, holla ! hei! waar bin je lui?
Ze spreeken niet, dat 's van den brui 5 .
Hei! holla! mannen! hei! ik ben hier opgesloten!
Daer komt het ding 'an, och! het is een biest met pootera!
Help! 't is do droog 6 in beere schyn 7 ,
Wat seldrementen zel dat zyn.
PIETER,

tegen Goverd.

Koest daar, jou lompe beer, of 'k zal u anders groeten.
1 ) aard; eig. gang, zwaai, mode. 2 ) [ Godls element, d. i. de bliksem.
) Gods (d. i Christus) vijf wonden. 4 ) Z. aant. 8. 5 ) voor: van den
duivel ; brui is eig. het zelfst. nmw bij bruiden, en komt voor in
uitdrukkingen als: den brui even = ergens genoeg van hebben.
6 ) duivel, oorspr. onb. ') uiterlijk, gestalte.

3

LANGENDYK, Krelis Louwen.

vs. 593 623.

— 50 —

Tegen, KERS.
'k Kus met eerbiedigheid. de koninklyke voeten,
Van zyn geduchte majesteit,
En ben tot uwen dienst bereid,
In alles wat gy my, uw dienaar, zult gebieden.

Kees, Wel hoe wat zeit die vent ? wat of hier zei geschieden ?
Pieter. Ik hoorde u roepen, onverwacht,
In 't midden 1 van den naaren nacht;
Derhalve ben ik hier, in dit vertrek gekomen.
Myn vorst, ei zeg wat doet u zoo onrustig droomen ?
Kees. Wat zeg je daer? ik droom niet, vent:
Ik stae hier ummers overend !
Pieter. Zyn majesteit schynt op zyn slaaf vergramd te weezen:
Ik bid ootmoedig, dat gy zegt wat u doet vreezen.

Heeft u een droom zoo zeer ontsteld?
Ik bid u zeg my wat u quelt:
Gy kent myn deugd, en trouw, gy weet dat ik veel' jaaren,
Uw dienaar ben geweest : wil my uw droom verklaaren.
Kees. Dat is al praet die niet en sluit.
Je lykt wel met de kop 'ebruid ^.
Maer zeg me waer ik ben, dat ken ik niet begrypen,
Ik ben al bezig myn verstangt 'er op te slypen ... .
Pieter. De vorst is nog niet heel ontwaakt,
Zyn zinnen schynen wat geraakt.
De slaap had naauwlijks 3 uw oogen toegesloten,
Of gy zyt schielyk in uw droom uit 't bed geschoten.
Al 't hofgezin gaat roets ter rust.
Kees. Ik merk wel, fynman 4 , jy hebt lust

Mit my te gekken: maer ik laet me zo niet loeren 5 :
Ho! ho! ik bin al me een hagje 6 by de boeren.

Maer zeper, zeg me waer ik ben:
'k Zweer dat ik 't niet begrypen ken.
1 ) A. C: midde. 2 ) gekweld; bruiden = warm maken, dan kwellen,
(vgl. lat ure), dan slaan enz. 3 ) Lees, als in A, C. 1), E: naauwelyks.
4) vriendje, de aansprekin
g voor een onbekende. b) voor den gek
houden, eig. verlokken, van loeder = lokaas. Vgl. hgd. laden uitnoodigen. 6 ) haantje de voorste, waaghals, z. aant. 9.
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vs. 624-657.

Peter. De vorst belieft zich met zyn' dienaar te vermaaken.
Ik ben tot uw pleizier, myn heer, in alle zaaleen :
Het past een hoveling altyd,
Een grooten 1 koning, als gy zyt,
Te dienen, in al 't geen dat hem vermaak kan geeven.
Ik ben uw slaaf, gy kunt my sterven doen, en leeven:
Gy die de waereld t'zidd'ren doet,
Voor uwe macht, en heldenmoed;
Die meester zyt van zo veel groote koningkryken,
En vorst Darius doet voor uwe macht bezwyken.

Kees. Wel maetje lief, wat zeg je daer?
Ben ik je keuning? dat is raer!
Pieter. Helaas! wat schort myn vorst! ó wakk're Alexander;
Gy, die gants Azië deed buigen, voor uw stander,
Die aan den oever van d'Eufraat
Ons voorging, 2 als een kloek soldaat,
Alwaar de Persiaan moest vluchten voor uw sabel;
Gy die nog gist'ren hebt getriumfeerd, in Babel,
o! Groote vorst! en 's waerelds heer,
Kent gy Efestion niet meer?
Uw allergrootsten vrind? helaas! waar zyn uw' zinnen?
o Macedoniërs! wat zult gy nu beginnen?
Uw vorst is van 't verstand berooft!
Kees. Wel man, het schort je zelf in 't hoofd.
Ik ben een melkboer, en gien keuning, zoete vaertje,
ik hiet Kees Louwen, en myn wyf 'er naam is Klaertje.
Pieter. Maar, is myn naam u onbekend?
Kees. Dat 's raer! weet ik wie dat je bent?
Je ziet 'er uit, net, of je wout de klucht vertoonen,
Van 't brangden van den 3 Moor, en Tam'ra mit'er zoonen. 4
Pieter. o Vorst! waar is uw groot verstand?
Kees. Kom alle gekjes 'an een kant,
Hoe kom ik hier in huis, vertel me dat wat nader.
Pieter. Ik ben Efestion, in 't hof van uw heer vader,
1 ) A, C, D, E: groote. 2 ) C: voorginyt. 3 ) A, C, D, E: de. 4 ) d. w. z. den
Aran en Titus van Jan Vos.

vs. 658-683.
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Filippus, met u opgevoed:
Ik bon als gy van vorst'lyk bloed
Gesproten; ik heb u gevolgd, door alle landen.
En koningrykeii, die gy moedig aan dorst randen.
Kees'. Wat bruidt 1 het my hoe dat je hiet,

Jy antwoord op myn vraegen niet.

ik ben van keuiiingen noch edellui gebooren,
Bezie me vryelyk van acht'ren on van vooren,
Myn uaem is Kees, myn wyf liiet Klaer;
Dat zweer ik; on dat 's waerlyk waer.
Pieter. Daar is Filippus, uw doktoor. Wil hier vry kooiuen,
Myn beer.
VIERDE TOOEEL.
FILIPPYN,

in Dokters gewaad, KEES, PIETER.
FILIPPYN.

De koning schynt ontrust, door zwaare droomen;
Daar dient in tyds voor hem gewaakt.
Jteee. Zeg, hoe bon ik hier in geraakt?
iii. Geef my uw hand, myn vorst, ik zal uw pols eens voelen.
Kees. Wat ben je lui voor volk?
1/lip. O y moet zo sterk niet woolen.
Eon heete damp die uit de maag
Komt ryzen, baart u deeze plaag;
Als gy uw stil houdt, zyt gy inakk'Iijk te geneezen.
Kees. ik bon 't niet die je mient, doktoor, hoe zei hot weezen?
Filippyn. Voelt gy geen pyn in 't hoeft, myn hoer?
Kees. Wel ja; myn kop doet vry wat zeer;
Dat komt deur dat ik by Kees Krynen heb 'ezoopen,
Van d'ouwen hosigd 2, en die is in myis kop 'eloopen.
FiIippjn. Nu die veurschreeven' oude hond,
Maakt u het lichaam ongezond;
-

1)
raakt, hindert, kan schelen. 2) Volgens Bilderdijk oud steel' bles of
ouden Bijuwiju dien uien ook keldei'u'cec/ites noemde; hier is het wijn
blijkens bi 53.
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Uw vorst'iyk aangezicht is schriklyk opgezwollen,
En do oogen draaijon u in 't hoofd gelyk two tollen;
Gy zyt in eenon slechton staat;
Ja ziek tot in den vierden graat,
Uw pols ioopt puur te post 1: dies dien ik te ordonneeren,
Dat myn Ap'teker u koom' zevenmaal klistoeren.
Kees. ik bin gien kenning, dat is raer!
Hoe is 'et! schooren we maikaêr 2?
ik heb don brui 3 doktoor van al die vieze 4 grillen;
Wil jy klisteeron doe 't aan lui die 't hebben willen.
Fi'ippyn. 't Klisteren zal heel nodi zyn:
Want anders zal dien ouden wyn
Uw bloed verdikken. Kees. Wat bruit my dat?
Fthp. 't Zou bederven;
En dan was 't al vergeefs gewerkt, met myn konserven,
Elixers, poeijers, Zeneblan 5,
Triakel 6, pillen, orvitaan 7,
Geen lapis bezoâr 8 noch Kina zouden banten;
Onmoog'lyk zou men u een ader durven laaten;
Dies raad ik dat zyn' inajesteit,
Zich tot 't klisteeren voort bereid 9.
Vorst Alexander zal.. Kees. Hoe scheeren we malkangdor?
ik hiet zo niet, myn naem en is gien Mallesander,
Ik zeg slog lens, dat ik gien prins
Of kenning lyk: ben jy van zins
Jou kenning Seneka wat pillen in to geeven,
Zo loop hem zoeken: want ik heb van al men beven
Iiiet ziek 'eweest. Fthp. ,,Gaan we uit 't vertrek,
Wy hebben 't quaad met deezen 10 gek;
g

met de post, d.i. snel: vgl. te paard, spoor (te spoor), scheep, ens.
houden wij elkaar voor den gek. 3) brui = zelfst. nmw. bij bruiden
geven, hebin den zin van snel gaan, vgl. ergens den draai, dril van 4)
ben, d. w. z ergens vandaan loopen, er genoeg van hebben. vreemde;
m, nl. vijs, oorspr onb. 5) een purgatief. 6) een verouderd zeer gecom
pliceerd geneesmiddel, w. i. ook opium; kaimeerend, pijnstillend, 7) een
nu onbekend geneesmiddel. 8 harde bolletjes, die zich in de maag van
de geit, gazel e. a. dieren bevinden, welke vroeger voor zeer genezend
gehouden werden 9) Lees: voor bereid. 10) 0: deeze.
1)

2)

vs. 712--736.
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„'t Is nodig dat men hem alleenig laat bedaaren,

Pieter. „Maar liep by dan eens weg. Fit. De beer zal heng
Kees. Wat prevel jy lui daar zo stil?(bewaaren :
Filipp?yn. ó Vorst, 'k zie dat ik tyd verspil
Met u te raaden : 'k zal derhalve maar. vertrekken.

Pieter. Ik zal aan 't hof, myn heer, dit toeval voort ont(dekken,
Hoe zeer ik my daar door ontstel.
VYFDE TOONEEL.
(IovERn, in de huid, KEES.
KEES.
Wat of ik hier van denken zel ?
Zy bruijen heen? ik vrees 'et zel hier wongder daegen!
Ik loof 'et is heur in de harsentjes 'eslaegen.
Of zou ik ook een keuning zyn,
En weeten 't niet? dat heit gien schyn ;
Had ik 'et ooit 'eweest ik zou 'er wat of weeten.
Men naem is ummers Kees? wis, 't is me 1 niet vergeeten:
Men eige wyf hiet ummers Klaer ?
En Louw de melkboer was men vaêr ?
Wel ja, hoe ken ik dan, terwyl ik leg te droomen,
En zongder dat ik 't weet, een keuningdom bekoomen?
Maar zacht: ik heb de zaek 'egist;
Hear keuning is misschien 'emist 2 ,
En ik zal meugelyk die kenning net gelyken.
Ik zel me houwen of ik 't ben. 'k Zei daer iens kyken
Of deuze deur.... och! daer is weer
Die seldrementsche ruige beer!
Help ! help ! de beer! de beer! och kom 3 me tog ontzetten!

1 ) datief bij ver•yeten, waarsch. naar analogie van ontyaau, bewust,
bekend. 2 ) verloren geraakt, zoek. 3 ) C: komt.
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ZESDE TOONEEL.

in 't Grieksch gewaad, FILIPPYN en gevolg in
't Persiaans en Grieks gewaad, KEES.

PIETER, JAN

JAN.

Schiet toe gy hoeren, wilt op uwen koning letten;
Op dat de beer hem niet verscheur'.
KEES,

neemende een gemaakte statigheid aan.

Wat doet dat biest daer aen de deur?
Jan. Het moet zyn majesteit voor onheil steets bewaargin.
Kees. Dat kon eon bliekers dog, of groote hond, wel klaeren:
Die biesten bennen altyd trouw.
Maer zonder gekken, zeg me nou
In welken land wy zyn; ik ken 't me niet verzinnen:
't Is alles hier zo mooij, van buiten en van binnen,
Dat ik verwonderd stae en kvk 1•
Pieter. Wy zyn nu in het koningryk
Van Babel, dat gy hebt met wapenen verwonnen.
Myn vorst, gy weet zo veel als ik zou zeggen kunnen.
Kees. Te Babel zeg je? hoe veer leit
Dat hier van daen? Pieter. Zyn majesteit
Ie nu in Babel. Kees. Wel wie heit 'et ooit 'eleezen!
Hoe veer zou Babel wel omtrent van Haerlem veezen ?
Jan. ó Groote vorst, in uw gebiet
Ken ik geen stad die Haerlem hiet.
.Bees. Dat 's raer! wel mannen dut gaet myn verstand te boven
Je kent wel Amsterdam, dat zou ik vast gelooven ?
Dat is 'er dordalf 2 uur van daen,
Wanneer we met de trekschuit gaen.
Pieter. 'k Heb nooit geen Amsterdam of trekschuit hooren
(noemen;
Zyn majesteit belieft zyn reden te verbloemen.
Kees. Wel Amsterdam dat is een stad
Die overvloeit van geld en schat,
Daer ken men al wat in de worreld is verkoopes ;
V

1

) sta te kijken. 2) derde half = 2'12.
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Ik heb 'er menigmael net karremelk 'eloopen,
Eon nlensch kykt daer z,7ne oogen blind
Aan al de waer die by 'er vindt.
1111. Wat heeft zyn majesteit daar aartig 1 leggen droomen!
V

Wat of den mensch niet in den slaap al voor kan koomen!
De vorst waant zich een boor te zyn!

Hem moet een wonderlyk fenyn,
Van d'een of d'ander, in do spys gegeeven weezen;
Ik moet noodzaak'lyk door 't klisteoren hens geneezen.
Kees. „Ja wel, ik kon het niet verstaen!
Wanneer ben ik te bed 'eguen ?
Jan. Te nacht hebt gy, o vorst, met prinsson, graaven, hoeren,
.En oversten van 't heir laat zitten banketteeren.
Lyn majesteit bedenk zich eens.
Kees. Ja wel, het is wat ongomeene !
Ik tuiende dat ik by de boeren had 'ezeeten.
Heb ik met prinsen dan 'ezopen en 'evreeten ?
Filippyii. Die ziekte maakt myn hart vol vrees!
Kees. Maer zeper 2 is myn naein gien Kees ?
Ben ik gien melkboer?
7_'zlip. Neen, gy zyt een machtig koning.
Kees. Een keening in der daed? Filip. o Ja. Keen. Niet in
(vertooning ?
Fiiippjn. Gy zyt een koning in der daad.
Kees. Is 't meugelyk! wel wat een praet!
Zo heb ik dan gien wyf die Klaer hiet?
Fill]), Yd'le droomen.
1 een. Wat zeg je!
Filip. 't Is u in den droom zo voorgekomen.
Uw koningin hiet Statira:
Uw moeder was Olimpia.
Kees. Maar Louw do melkboer was nogtans myn aaige vader?
Pieter. De Macedoonsehe vorst, die door een snood' verrader
Wel eer om 't leven wierdt gebracht,
Was uw heer vader; voor wiens macht
1

1

) C: aardig. 2 zeker.
)
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Lacedemonië en Athene moesten beeven,

Jan. Gy doet gantsch Persia naar uwe wetten beven.
I ees. Wat of een mensch al droornen kan!
Ik bin nou meer als edelman,
Jan. De vorst begint nu tot zyn zinnen weer te konten,
En by begrypt alreeds do dwaasheid van zyn droomen.
Kees. Wel als je lui 'et zeker weet,
'Et scheelt me waerlijk niet en beet 1 .
Ik wil wel kenning zyn, en je allegaer regeeren.
Fill1). Belief zyn majesteit dat wy hem dan klisteeren?
e(s. Wel neen, dat zel je laeten, vent,
Ik bin die dingen niet 'ewend,
En ik verstae dat jy voortaen zelt moeten zwygen;
Altans je zel me nou niet tot 2 klisteeren krygen.
Ji'ilippyn. Maar dokter Aristoteles
Zegt, dat men moet een reis vyf zes
Klisteeren, om den damp der droomen te verdryven;
Al was het tienmaal 't kan geen quaad doen, naar zyn
Jjees. Jaep stortefles zel 't lasten staen. (schryven.
Fi'l rpp n. 'k Zal dan een half pond zeneblaá n,
Met fransche pruimen, tot laxatie laaten kooken:
Opdat de dampen door de poriën verrooken.
Kees. De dampen rooken zo 't behoord
Al zonder pruimen uit myn poort.
Ik lust glen Seneka, en durf je 'er weer van spreeken,
Zei ik Jaep stortefles en jou de ribben breeken.
Pilippyn. Maar twee klisteeren dan, of één.
Kees. Neen zeg ik, geen klistoeren, neen.
Maer had je een pyp tabak, dat zou me beter lyken.
Pieter. Haal voor den koning wat tabak! staa niet te kyken.
Kees. Je bent bylo 3 een schiklyk borst 4
Geef ook een zoopje voor den dorst.
Filippijn. Geef aqua vita 5 ! Kees. Geef j annéver !
!

1 ) mondjevol: sterke ontkenning zoo ook : niet een zier, niet een gras,
niet twee peren, enz. 2 ) A, C, 1), Ii: tot 't. 3 ) Z, bl. 37 noot 7. 4) jonge
man, hgd. Buursche. 5 ) Onder dezen naam waren in de oude apotheek

verscheidene geneesmiddelen bekend; hier zal wellicht datgene bedoeld
zijn, dat een laxeerende kracht had.

vs. 829-843.
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Filip. 't Mag niet weezen,
Geef aqua vita! Kees. Vent, zwyg stil, of j y ineugt vreezen;
Ik lust niet van jou bruijery 1 :
Je helpt een mensch moer in de ly 2 .
Fit. Dan raakt zyn majesteit voorzeker weer aan 't droomen.
Maar 'k zie een paazje 3 , met verscheide dames koomen.
.

ZEVENDE TOONEEL.
JASJE als paatje, met een slatiijerkroon, scepter, en klederen,
een lampet en een pyp tabak, en borreltje, gevolgd
van vier juffers, PIETER, JAN, in 't Grieks gewaad.
FILIPPYN, en gevolg in 't Persiaans en Grieks
gewaad, KEES.
JASJE.
Men steek den koning, naar zyn staat,
In 't kostlyk Persiaansch gewaad:
Want 't was op gisteren zyn majesteits behaagen
Om kleed'ren naar de wys van 't Oosters volk te dra €gen.
Terwyl Kees gekleed, en op de troon gezet wordt,
wordt 'er gezongen.
Pieter. Zet hem de kroon nu op het 4 hoofd.
KEES. je ,r•oond xynde.
Maer 't zoopje dat je hebt beloofd,
En dan die pyp tabak, die moest je daat'lyk brengen.
Jasje. Ik moet zyn majesteit met riekend nat be.4prengen.
Kees. Hou op! jou deumis 5 , ben je gek?
Je spat met water in men bek.
1 ) rommel, knoeiboel; 't zij van brui = brouwsel, mengsel, en dan
rommel, 't zij van bruien (z. bl. 49, 50 en 53) met bijgedachte aan bg.
brui. 2) beschutte zijde, waar men geen wind vangt, dus in slechten
toestand; os. hleo, ags. hleoto, eng. leis (beschutte plaats), lee (lijzijde).
3 ) page, grie. paidion kind. 4) C: zijn. 5 ) voor dreumes (?); dreumes is
waarsch Bene afleiding van dreun ((dreumel, drom, drommel) = uit einde, hgd. Triimmer, ags. thrum, eng. thrum, lat, termin ris (Vercoullie).
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Ik vraeg nog fens, of jy me zelt een zoopje geeven ?

Altemeal. Lang moet zyn majesteit, vorst Alexander, loeven
KEES, geeft den scepter aan Pieter, en slaat vuur.
Daar hou dat ding, en blyf wat staen.
Ik zel 'er lens de brangt in slaen.
Pieter. Daar komt een kamerling, wat of die heeft te zeggen?
Jan. Hy heeft den vorst misschien iets nodigs voor te leggen.
ACHTSTE TOONEEL.

in 't Persiaans gekleed. PIETER, JAN, in 't Grieks
gewaad, FILIPPYN, en gevolg in 't Persiaans, en
Grieks gewaad, KEES.

FRANS,

FRANS.

Myn heer, daar is een afgezant
Gekoomen van prins Ferdinand,
Die onderdanig bidt zyn majesteit te sipreeken.
Kees. Van Ferdinangd! wel dat zyn misselyke 1 streeken!
Ik ken heer Ferdinangd hiel wel.
„Wat of ik hier van denken zel?
Is dat die Ferdinangd die mit men kynd wil trouwen
En die een knecht had die me lustig of quam touwen ',
Wanneer ik droomde? ik ken niet ion
Van jou lui, maar hum wel, zo 'k mien;
Of by moest door een droom, als ik, veraugderd weezen.
I'j ans. Die Ferdinandus is eon prins, die elk doet vreezen,
Des grooten koning Porus zoon,
Die naar zyns vaders dood de kroon
Van 't Indiaansche ryk, op 't vorst'lyk hoofd zal draagera.
Kee3. Wel, laet ions hooren wat d© kaerel heit te vraegon.
Frans binnen.

1

) vreemd; z. aant. 10. ") ranselen, z. bl. 40 noot. 5.

vs. 866-881.
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NEGENDE TOONEEL.

in 't Gries gewaad, FILIPI>YN , gevolg in
't .Persiaans, en Grieks gewaad, KEES.

PIETER, JAN

PIETER.

Laat ons uit de kamer treên :
Zyn majesteit wil ligt alleen
In 't heirrt'lyk, d' afgezant der Indiaanen hoeren.
Ke,- cs. Blyf liever. hier: vant kreeg die beer my eens by
(de ooren,
Ik was 'er zekerlyk om koud 1);
Dat biest wordt van me niet vertrouwd;
En ik belast je lui om, zonder tegenspreeken,
Dien seldromentschen 2 ) beer van daeg den hals te breeken.
Daer komt eon zwarte inoriaen !
,

NDE TOONEEL.
TIENDE
gekleed als een Indiaan met gevol(j, PIETER,
in 't Grieks gewaad, FILIPPYN, gevolg in 't
Persiaans en Grieks gewaad. KEES.

FRANS, HENDRIK,
JAN,

FRANS.

Daar zit de vorst, wil nader gaan.
HENDRIK, teJ'iC'il ..lees rookt en (i)"uik .

11Iyn heer, ik heb 't geluk in Babel u te ontmoeten,
En uit myns prinsen naam voor uwen troon te groeten.
't Gerucht van uwe dapperheid
Is tot aan Ganges boord verspreid.
Elk is verschrikt, nu gy Darius hebt verslaagen:
Maar Porus, en zyn zoon, zyn zift die nederlaagen,
1)

't was zeker met inc gedaan; verbastering van dec. omkuld, zwwe.

urn/cull omver, letter].: over kop; waarseh. door de zeelui van de

Noordsche vaart meegebracht. Het woord is nog overgebleven in
't vla. kul- over-konate -- bals over kop 2 ) bv. nmw. afgeleid van den
basterdvloek seldrement [God]s element.

vs. 882-914.
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Gelyk het hen betaamt, vol moed'.
De vorst wil 't Iudiaansche bloed
Beschermen, en niet voor uw Macedoners wyken.
Zyn leger is versterkt, van volken uit do ryken
En landen aan zyn kroon verknocht 1
fly, die altyd naar glorie zocht,
Wil door uw ondergang een heldennaam verwerven,
Des waerelds heer zyn; of voor uwe voeten sterven.
Kees. Jou keurring lykt een barse vent!
,

Ik bin 'et vechten niet 'ewend,

Als niet men wyf, die heb ik dikwils ot' geslaegen.
1Ieliclrik. Myn koning wil nochtans een veldslag met u
Opdat zyn groote dapperheid (waagen:
Bekend veerde aan uw' 2 majesteit.
lIy zal uw leger aan zyn grenzen haast verwachten;
En voedt, als gy, niet dan verhevene gedachten.
Kees. Myn leger zeg je, watto praet !
Ik heb glen leger, kameraed.
Ik weet niet ions wat j y al mient, nuit deuce zaeken.
esdri . Wil Alexander nu zich zelven wat vermaaken ?
Hoe spot men met een afgezant?
Een gunst'ling van prins Ferdinand?
Ik heb alom verstaan, myn heer, dat gy voor dezen
Zo hoffol k van aart, als dapper, plagt te weezen.
Dat gy grootmoedig en beleefd,
Verwonne landen weder geeft.
Aan koningen, die u met macht niet w ederetroeven ;
Dat gy door goedheid zo veel veyheids hebt gegeoven
Aan uw verwonnenen, dat zy
Vergeetende de slaaverny,
Met hunne wapenen uw' staatzucht ondersteunen.
Kees. Zwart bakkes 3 , jij vertelt al wongderlyke deunen 4
Maer zeper, ik verstas je niet:
.

1 ) van ver•knoopen, vgl. verkocht. 2 ) A, C, D, E: zyn. 3 ) aangezicht;
ontstaan uit een meerv. bakken -s, van bakken of bak = wang, vgl.
kinnebak enz. Door volksetymologie ontstond uit bakkes bakhuis.
4 ) vertelseltjes, eig. liedjes.

vs. 915-946
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Zeg waer die dingen zyn geschied?
Hendrik. Ik zie de vorst heeft lust om hier met ons te gekken!
Vaar wel, ik zal myn prins terstond dien hoon ontdekken.
Zyn legermacht is al gereed,
Hy zal opkomen, eer gy 't weet,

Met honderd duizend van de dapperste Indiaanen;
Om zich, door uwen 1 dood, een weg ten troon te baanen.
Kees. Ja wel, ik zweer je by men 'bil,
Ik weet niet wat hy hebben wil:
'k Verstae allienig dat hy lust heit om te vechten;
En zyn die dingen opp gien angd're wys te slechten 2?
endrik, Ik zie wel dat men met my spot.
Kees. Je houdt me zelver voor den zot.
Henk. Mijnheer, 'k spreek ummers Grieks, zo goed als 't is te
(spreeken,
Kees. Hoe spreek jy Grieks ? Tiende. Ja Grieks.
Kees. Hoe Grieks! wel selleweeken 3 !
We praeten ummers allemael,
Oprechte zuiv're Duitsche 4 tad?
H endrik. o Vorst, nu zie ik klaar dat gy hebt voorgenomen
Met my te spotten ; maar ik denk haast hier te komen,
Met koning Porus, en zyn macht;
Dan zult gy zien wien gy belacht.
Jt'et^s , Maer maetje wordt niet boos. Ik kon 't me niet verGrieks zeg je? praet ik Grieks?
(zinnen !
IIendrriL-. Zo wy u overwinnen,
En stooten uit uw' heerschappy,
Denk dan aan deeze boertery 5 .
Keyes. Ik mien 't zo quaed niet. Zeg wat heb je meer te vraegen
Ilenclrik:. De koning, als ik zeg, wil eenen veldslag waagen :
Maar Ferdinand. de prins, zyn zoon,
Die erfgenaam is van zyn kroon,
Heeft uwe dochter, de prinses, tot bruid verkoren.
Kees. Neen zwartsmoel, of gezant, jou moeite is hier verIk geef haar niet aan Ferdinangd:
(loren:
1 ) A, C, D, E: uwe. 1 ) uitmaken, eig. vereffenen, van slecht, oorspr. =
effen. 8 ) (God)s heilige weken, d. i. Christus' lijdensweken. 4 ) Hol landsche. b) Z. bi. 30 noot 3.

vs. 947-970.
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Brui jy maer weer na 't Moorenlangd.

Ilendri . Iic zal uw wygering myn prins te kennen geeven.
ALTEMAAL; behalves de Indiaanen.
Lang moet 1 zijn' majesteit vorst Alexander beven!
FRANS

en de Indiaanen binnen.

ELFDE+ TOONEEL.

in 't Grieks gewaad, FILIPPYN, gevolg in
't Persiaans en Grieks gewaad, KEES.

PIETER, JAN,

PIETER.

o Vorst, gy paart uw kloek beleid
Altoos by uwe dapperheid;
Wy zien den Indiaan haast door uw arm verslaagen
Indien by lust heeft met zyn leger op te dagen.
Kees. 'k Verstae me op zulke dingen niet.
Jy zegt wel dat het is geschied,
Maar 'k weet van legers noch van zulken brui 2 te zeggen,
'k Plag mit de boeren wel een speedje in 't dorp te leggen 3
En dat ging mit de kermis deur:
Maer daer had ik gien legers veur.
Kom laeten we hier nou niet langer zitten snappen.
'k Heb dorst, laet aenstons iens een flap 4 Dorts Engels
(tappen;
'k Heb ook zo'n honger, als een beest.
ii rl ppyn. Zo vroeg myn heer? ik ben bevreest
Dat 't u zou schad'lyk zyn: men moet u eerst klisteeren.
Kees. Dat zel niet beuren. 'k Wil myn keel iens helder
(smeeren.
Flip»yn. 'k Maak ook een poejer simpathie 5 ,
Waar door ik in een uur of drie,
Den vorst zodanig kan doen zweeten, draaijen, braaken,
Dat al de ribben in zyn lichaam zullen kraakes,
Al was ik hier een myl van daan;

,

1

') moog. 2 ) boel, rommel, eig. brouwsel, van bruien een bijvorm van
brouwen 3 ) d w, z. bekken te snijden. 4 ) kan met klapdeksel. 5 ) Sym-

pathische middelen zijn diegene, welke berusten op eene veronderstelde wederzijdsche betrekking tusschen de menschen en andere
levende of levenlooze voorwerpen.
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Maar 'k hou het met de zeneblaan.
Kees. Zwyg van je seneka; ik wil het niet gebruiken,
ik mag gien seneka, of zulke vodden, ruiken:
Maar wil je wel doen, geef 'ereis
Een hagje 1 ham, of osseviels
Met geele wortels, 't zal de darmen beter vullen.
Pieter. De koning heeft gelyk.
Kees. ik mien eens braef te amullen.
Pieter. Zeg dat men dan de tafel dekk'.
Myn vorst gaa nu in 't naast vertrek.
Kees. Maar zou ik by die beer zo dicht wel komen durven?
ik vrees warentig dat ik in myn broek zou turven.
Pieter. Nu Goverd gaa wat aan een kant.
Kees. Wel dit is al een aertig land!
De beer het Goverd, wel! wie zou het zo verzinnen!
Jan. De beer is weg, myn vorst, gaa nu maar vry naar binnen.
ik denk de kost is wel gereet.
Kees. Heel goed, 'k verlang al dat ik eet.

Einde van het tweede Beclryf.

DERDE BEDRYF.

Het Tooneel verbeeldt een Tuin, met een gedekte tafel.
EERSTE TOONEEL.
FIIRDINAND in 't Persiaans, PIETER in 't Grieks gewaad,
HENDRIK in 't indiaans, KLAAR, ALIDA, gevolg van Indiaanen.
FERDINAND.
't is alles naar myn zin. Wanneer hy heeft gegeeten
Zoo laat het my terstond, door d'een of d'ander, weeten.
Dan zal ik komen met myn troep.
Pieter. Men pas maar op, wanneer ik roep.
1)

stukje, z. aant. 9.
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Alida. Maar lief, ik vrees de man zal al te zeer verschrikken.
Klaar. Dat heeft geen nood, hy doet het my alle oogenWant als hy dronken is, dan slaat
(blikken;
En scheldt hy my als disperaat.
Het is me onmog'lyk met den kaerel huis te houwen.
Alida. Maar waarlyk, deeze pots 1 mogt u daar na berouwen.

Ferdinand. Dat heeft geen nood, wees maar gerust.
Alida. Maar wordt hy eens de zaak bewust?
Ferd. Wanneer 't gedaan is kan men hem weer dronken maakera,
En laaten hem weer in zyn eigen bed ontwaaken.

Men zeg hem dat by heeft gedroomd....
Maar zacht. 'k Zie dat Flippyn daar koomt.

TWEEDE TOONEEL.
FILIPYN, als Doktoor, FERDINAND, PIETER, HENDRIK,
KLAAR, ALIDA, gevolg van Indiaanen.
FILIPPYN.
Hoe staa je lui daar nog te praatgin met malkander?
Ferdinand. Hoe gaat het binnen met den koning Alexander?
Filipyn. Die wil aan 't eeten met geweld,
En 't dient niet langer uitgesteld.

KEES, maakt een gerucht van binnen.
Daar komt hy aan, myn heer, laat hij u niet ontdekken.
Ferdinand. Koom, laat ons met malkaar dan voor een poos
(vertrekken.
DERDE TOONEEL.
KEES, FRANS, in 't Persiaans, JAN, PIETER, FILIPPYN

.n Dokters gewaad, GOVERD in de beerehuid, gevolg van
Juffers, Persiaanen en Grieken.
PIETER.
De tafel is gedekt, myn heer.
Kees. 't Is tijd dat ik myn keel dan smeer.
1 grap; hgd. Posse; volgens Franck één met bootsen en Ira. bosse
n den zin van verheven beeldwerz.
)

LANGENDYK, Krelis Louwen.

vs. 1012-1040.
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't Lykt oorlog in myn buik, ik hoor de winden romm'len,
Ze maeken meer geweld, als zes of zeuven tromin'len.

Ho daer 's de tafel, 'k zie het wel,
Ik mienje 1 dat ik schaffen zei.
Pieter. Belieft zyn' majesteit dat we iemant laaten danssen ?
Kees. Dat magie hiel wel doen; ik zei terwyl wat schransen.
Dat gaet je veur 2 myn edellui;
Kom aen de tafel, al den brui 3 1
Terwyl Kees en de anderen eeten, wordt 'er gedanst en gezongen.
Kees. Dat heit me goed 'esmaekt, geef nou fens wat te
(drinken.
Pieter. 't Zal uw gezondheid zyn, myn vorst, laat ons eens
Kees. Ik weet van zulke dingen niet, (klinken.
Ik zuip 'et uit, gelyk je ziet.
De steelui zyn hiel vol van malle sarmenyën 4 ;
De wyn ken zongder dat wel deur men keelgat glyën.
„Nou dunkt me dat ik merken ken
„Dat ik een hiel groot keuning ben:
» Want al dat volkje dient en eert my, op myn' wenken.
Hei holla! Pieter. Wat belieft u 5 vorst? Kees. Wil wyn
Die wyn smaekt by myn zietert 6 goed. (in schenken.
Pieter. Wat zegt gy? Kees. Dat je ions schenken moet.
Ik maek je schenker; want je zelt die kunst wel loeren.
Filipyn. ó Vorst 'k verdien ook iets?
Kees. Je zelt al 't volk klisteeren.
En geeven 't seneka in 't gat;
Behalve my, broer, dat je 't vat.
Fil. •k Bedank zyn majesteit, voor 't ampt aan my gegeeven.
Kees. Jy Otje Dikmuil 7 , in wat kunst bin jy bedreeven ?
Filipyn. Dat is zyn maj©steits barbier.
Kees. Wat is dat voor een lange pier 8?
Pieter. Dat is Parmenio, een overste van 't leger.
1 ) dativus ethicus 2 ) ik zal je maar voorgaan. 3 ) allen te zamen, de
heele troep. 4 ) ceremoniën. 5 ) A, C, D, E: de. 6 ) verbastering van : bij
mijn ziel; zoo vindt men ook: bij mijn zieke. ') naam uit Breero's
Spa. Brab. 8 ) dialect verkorting van Pieter, of = worm ?
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Kees. En deuze zwartsmoel, wat is die, myn schoorstien(veger?
Frans. Dat 's Klitus, uw heer vaders vriend,
Die ook in 't heir voor veldheer dient.
Filipyn. Ik zie de koningin, en ryksprinsesse, komen.
Kees. Daar komt myn wyf, gants bloed! zy is 't! wie zou
(het dromen?
VIERDE TOONEEL.
KLAAR, ALIDA, KEES, FRANS, JAN, PIETER, FILIPYN,

in

Dokters gewaad, GOVERP in de beerehuid, gevolg van
ers, Persiaanen en Grieken.
de Juffers,
Alle 1
Lang leev' de groote koningin!
Kees. Gants bloed! dat 's aertig in myn' zin.
Alle 2• Lang leev' de ryksprinses! lang leev' vorst Alexander!
Kees. Zeg wyf, is 't waer, ben ik de kenning Mallesander?
Of ben ik Kees? Jou aige man?
Klaar. Helaas! myn waarde lief, hoe kan
Een droom, een yd'le waan je zinnen zo ontroeren,
Dat jy nog twyffelt dat jy bent geteeld by boeren.
Is 't moog'lyk! ziet zyn' majesteit
Niet aan dees pracht en heerlykheid,
Dat by een kenning is. Kees. Ik zou het ook schier gelooven.
Alida. Hoe kan een droom den vorst dus van 't verstand
Kees. „Ze zaeit ook vorst, wel dat is raer!
(berooven.
„Nou loof ik is het zeker waor.
Maer wyf, waerom steek jy nog in boerinnen kleren!
Je lykt gien keuningin, zou 'k zeggen, aan je veêren.
't Is nog die ouwe plunje, daer
Ik je altyd in gezien heb, Klaer.
Klaar. Noem jy me Klaar?
Kees. ó Ja, of heb jy ook twee naemen?
Pieter. ó Vorst, wil langer niet uw koningin beschaamen:
.

') A, C: KLAAR, D. E: ALIDA. 2 )

A, C, D, E: Klaar.

vs. 1066-1088.
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Haar naam is Statira, myn heer.

Kees. Kedaer 1 , daer heb je 't nou al weer.
't Is Klaer, myn wyf, of ik heb kousen voor myn oogen.
ALIDA,

terwyl Pieter aan Jan iets in luisterd 2 , die daar op aan

't end van 't Tooneel gaat, en Ferdinand wenkt.

Helaas! ik ben met u, o groote vorst, bewogen:
Heeft dan een droom 't verstand beroofd
Van aller Grieken opperhoofd!
o Macedoniërs, nu is uw val voor handen!
Nu zal u de Indiaan verdryven uit de landen,
Die Alexander door zyn' macht,
Heeft onder 't Grieksche juk gebracht!
Kees. Ei huil niet kynd, ik bin een kenning, 'k wil 't
(gelooven.
Alida. Ach! ach! men zal uw haast uw koningryk be
'k Ben met uw ongeluk begaan! (rooyen!
Pieter. Wie zou dat doen? Alida. Wie? d' Indiaan:
Want de Afgezant quam, eer by ging, my schrikk'lyk drygen
Met Legers, van ... .
Kees. Hy zel dan op zyn wammes 3 krygen.

Van binnen wordt een Krygsgerucht gemaakt.
Alida. Ach! ach! wat wil dat groot gerucht?
Pieter. Verraad! verraad! men kies de vlucht?
Van binnen:
Val aan! val aan! slaa dood!

Frans. Ach ja! wy zyn verraaden!
Kees. Och! och! waer berg ik my!
Pieter. Schuil achter deeze bladen.
Kees. Ja maer, dan kreeg ik, dat, je 't vat,
Misschien een kogel in men gat 4 .
Ik weet gien beter raed als gaeuw in huis te loopen.
1 ) Kijk daar. 2 ) klanknabootsend, naast fluisteren, niet te verwarren
met luisteren (hooren) en [op Vuisteren (sieren). 3 ) wambuis, mol uwambeys, afleiding van germ. wamba :- lijf. 4) A, C, D, E: in men. . . uil.

vs. 1089 —11 10.
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,

VYFDE TOONEEL.
FERDINAND, HENDRIK, gevolg van gewapende Indiaanen,

een Trompetter.
FERDINAND.
Val aan! die zich verweert zal 't met den hals bekoopen!
Hou op! al bloede genoeg gestort!
Hou op! Hendrik. Wy komen aars 1 te kort
Aan zwabbers 2, om het bloed der helden op te veegen!
Ferdinand. Nu zyn wy meesters van de twee bedekte wegen,
De halvemaan 3 , en 't ravelyn 4
Men schiet nu bres in de gordyn 5
Hendrik. Men eisch 't kasteel eens op, misschien dat zy
(het geeven.
!

!

Daar wordt getrompet en Pieter kykt uit 't venster.
Pieter. Wat eischt gy?
Hendrik. Het kasteel, of niemand blyft in 't leeven.
Pieter. Wie staat naar Alexanders kroon?
.Hendrik. De groote 6 koning Porus zoon,
Prins Ferdinand, voor Wien de Grieken heden zwichten.

Pieter. Ik zal zyn majesteit des prinsen eisch berichten.
Pieter trekt het venster toe.
Hendrik. Myn heer is qualyk onderrecht.
Ferdinand. Hoe zo? Hendrik. Gy speelt uw rol te slecht.
Men wist van ouds van bres te schieten niet te spreekgin :
Men plag de muuren met rammeijers te verbreeken,
Men lei de schilden op de rug,
En maakten 7 dus een storrembrug;
Ook houte torens. Ferdinand. Ja, ik heb dat wel geleezen:
Maar moet het alles juist zo net naar de oudheid veezen?
Wat weet die lompe boer daar van?
1 ) anders. 2 ) dweilen. 3 ) wal in den vorm van een halve maan, aan
voor den uitspringenden hoek van een versterking. 4 ) ver.-gebracht
sterking, bestaande uit vier wallen, die in drie hoeken samenkomen,
aangebracht tot dekkin g van een poort. 5 ) lange muur of wal van een
versterking, tusschen de uitspringende hoeken. 6 ) A, C, D, E: des
groeten. ') A, C, D, E: maakte.
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Die ik niet denk dat leezen kan.
Maar zacht! 'k zie Pieter daar weer uit het venster kyken.
PIETER, Uit het venster.
Schoon Alexander nooit gewend is te bezwyken,
En groote zaaken durft bestaan,
Hy vindt zich zelven 1 nu verraán :
Derhalve wil hy met den prins kapituleeren.
Ferdinand. Men zend dan Ostagiers, wy zullen akkordeeren.
PIETER trekt het venster toe.
FERDINAND, tegen 't gevolg.
Men blind twee mannen het gezicht.
Hendrik. De zaak is wonder wel verricht,
Wy hebben hem zo veer dat hy begint te vreezen.
Fer. Nog zo voer niet dat hy geen koning meer wil weezen.
Hendrik. Myn heer, daar twyfel ik al aan:
Hy ziet zich naar het leeven staan;
De zorg daar voor kan hem de staatzucht doen vergeeten:
Want volk van zyn slag, dat nooit staaten heeft bezeten,
Valt van 't eene uiterste op het a,r,
't Beoogt iets groots, maar geen gevaar.
Fer. Zacht Hendrik, zwyg: ik zie daar gaat de deur reets open.
Tegen de geblinden.
Daar 's Filipyn geblind. Nu moet gy binnen loopen.
De geblinden loopen malkander onder den voet.

ZESDE TOONEEL.
FILIPYN, JAN,

geblind. HENDRIK, FERDINAND, Trompetter,
en gevolg van Indiaanen.
FERDINAND.

Hoe zyt gy Ostagier? Flippyn?
Waar is de boer? Filipyn. Waar zou hy zyn?
Hy 's in de kelder weg gekroopen, by de vaaten;
En niemant krygt hein daar van daan, met mooij te praaten.
1

)

A, C, D, E: zelve.
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Wy riepen vorst kom voor den dag!
Want ieder heeft voor u ontzag!
Men heeft uw byzyn, in dit zwaar gevecht van nooden;
Hoe, zullen wy ons hier als schaapen laaten dooden?
Waar is nu Alexanders moed?
Die al de waereld sidd'ren doet;
Of heeft een nachtgezicht u deezen moed benoomen?
Ferdinand. En wat sprak Kees daar op?
Fil. Och mogt ik weer eens droomera,
Dat ik nog was die ouwe Kees!
Een boer van 't land, die zonder vrees
Kon leeven, met myn wyf en kynd, by onze koeijen ;
Ik zou me nooit weer met die keuningdommen moeijen!
Hy had die rede pas gezeid,
Als iemand riep: zyn majesteit,
De prinse Ferdinand is meester van de wallen!
Het sterke Babel is in 's vyands hand gevallen!
Men stel ons t' zaam' tot tegenweêr,
Of wy zyn alle om hals, myn heer!
Och, sprak toen Kees, had ik myn dochter maer gegeeven!
Een ander riep: 't is best te bidden om het leeven!
Men geef 't kasteel, of 't is te laat!
o Ja sprak Pieter, dat 's niet quaad,
Laat heer Filippus de doktoor, met nog een ander,
Den vreede sluiten voor den Koning Alexander:
't Is maar om Alida alleen,
Dat by ons dus bespringt, zo 'k meen.
Och ja, sprak Kees 'k zel hem myn dochter laeten trouwen;
Als maer myn wyf en ik het leeven meugen houwen.
Ferdinand. Ha! ha! die zaak komt heerlyk uit.
Filipyn. Myn heer, zeg my nu uw besluit.
Het is nu vreede, gaan wy t'samen 1 maar na a binnen.
Ferdinand. 0 Neen, gaa, haal hem hier: men zal 't kontrakt
(beginnen.

1

) A, D, E: t'zamenz, C: samen.

vs. 1166-1183.
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Trompetter, en gevolg
van Indiaanen.

FERDINAND, JAN, HENDRIK,

HENDRIK.

Maar wie zal hier Notaris zyn?
Jan. Ik moet dat weezen, 'k ken het fyn:
'k Heb twee jaar klerk geweest, en al dat werk doorkeeken,
Ho ik verstaa me op al de Praktizyne streeken,
'k Kan schryven of 't gedrukt was heer.
Hendrik. En liegen mogelijk nog meer.
Jan. Wel broêr, dat hoeven wy malkander niet te wyten:
Want zo de tongen van het liegen konden slyten,
Dan hadje al tien jaar stom geweest.
Hendrik. Je wint het Jan, ik geef me beest 1.
Ferdinand, Gy zult notaris zyn.... maar zacht, daar komt
(de koning.
ACHTSTE TOONEEL.
KEES, PIETER, FILIPYN, FRANS, Juffers en gevolg van Grieken,
JASJE, KLAAR, ALIDA, JAN, knielende altemaal voor

Ferdinand. FERDINAND, HENDRIK, en gevolg van
Indiaanen. GO VERD E in de buit.
PIETER.

Myn vorst verzoekt u, ó verwinnaar om verschooning
Voor zyne misslag! Kees. Ferdinangd,
Bin jy een prins van 't Moorenlangd!
Ik wist het zeper niet, ei wil het me vergeeven!
Ferdinand. 'k Schenk Alexander, en zyn Magedoners, 't leeven.
Kees. Ik Bankje hartelyk sinjeur!
s,Daer raek ik nog al makk'lyk deur.
1) gewonnen, uitdrukking aan 't biljartspel ontleend; vgl. bij 't kegel spel poedel, hgd. ook Sandhase.

vs. 1184-1213.
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Ferdinand. 'k Begeer zyn majesteit niet uit zyn ryk te
(stooten,

Noch zoek myn staaten door geen roofzucht te vergrooten.
Ik maak u heden weder vry.
Geniet gerust uw' heerschappy:
'k Begeer geen and'ren buit met dezen kryg te winnen,
Als Alida, gy weet dat wy malkaêr beminnen.
Kees. Wel nou, kom hier dan as een man,
Daer is myn dochter, trouwt ze dan.
Ferdinand. Notaris wil terstond 't kontrakt van 't huuwlyk
(schryven,

Terwijl een dans den vorst zyn zorgen zal verdryven.
Daar wordt gedanst.
Jan. 't Kontrakt, myn heeren, is gedaan.
Kees. Lees op; maar dat men 't ken 1 verstaen.
Pieter. Ik denk je hebt 'er je latyn niet in vergeeten.
Jan. 't Is alles zuiver Grieks.
Kees. Lees op dan, dat we 't veeeten.
JAN leest.
In 't jaar van nul ik hou 'er één.
Wanneer de zon in Virgo 2 scheen,
Quam hier de koning Alexander,
En zyne dochter, met malkander,
Voor my, Notario publyk
In 't machtig Babilonsche ryk:
.stilet Ferdinandus van der Haanen,
Den prins der dappere Indiaanen,
En zyn gezant, een zwarte vent,
.Aan my Notario bekend.
Verzoekende dat ik op huiden 3
Dees prinselyke ,jonge luiden
Door 't huwelyks kontrakt verbind,
Dat ieder zyn genoegen vindt.
Wat zal zyn majesteit vorst Alexander geeven,
Tot bruidschat, aan zyn kind, dat met dien held zal leeven ?
,

1

) A, C, D, E: kan. 2 de Maagd, dus in Augustus. 3 ) heden.
)

vs. 1214-1242.
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Kees. Wel manne 1 broeders, 't is me loet,
Wat zou ik geeven ? niet een beet ... .
Zeg jy lui 't; want je weet veul beter van myn schatten.
Pieter. Geef 't ryk van Sidon.
Kees. „Wel ik ken het nog niet vatten,
„Dat ik een keuning ben! ik zweer 't!
Schryf alles wat je maer begeert.
Fer. 'k Begeer geen bruidschat met myn Alida te winnen:
Het is ons schats genoeg dat wy malkaêr beminnen;
't Ontbreekt my aan geen geld of 2 goed.
Jan. Zo dat ik dan maar schryven moet,
Als dat gy wederzyds zyt overeen gekoomen.
Kees. „Maer als ik 't wel bedenk, ik leg misschien te droom-en,
„Ten minsten is 't een vinnezoen 3 ;

„Ja alles wat ik hier zie doen
„Geschied maer in myn droom, ik leg nog vast te slaepen.
„Maer evenwel, ik ken nog loopen, praeten, gaepen,
„Ik hoorde dat geweld daer strak.
.Ferdinand. My docht dat onze vorst iets sprak?
Kees. Wel ja, ik stae hier as een lompen uil te kyken;
'k Ben keuning, jy een prins; me dunkt dat 't droomen
Het laait me nog zo vast in d' zin,
(lyken.
Dat ik een boer ben van begin
'Eweest; ik ken me dat onineugelyk ontgeeven.
Jan. Myn hoeren het kontrakt is 'nu al afgeschreeven;
Een ieder onderteken maar.
FERDINAND, schry f t.

Daar staat myn naam.
ALIDA, sChry f t.
En myne daar.
Nu is het vaders beurt, en dan weer aan een ander.
Kees. Laet zien, hoe hiet ik ook? ja, kenning Sallemander.
Ik ken niet schryven, paeij 4 schryf jy.
1 ) oude meervoudsvorm,') A, C, D, E: noch. 3 ) venezoen = wild, fora.
venaison ; Kees bedoelt visioen. 4) eig. peet, lat. patr-inus ; het woord
dient ook als aanspreking in 't alg., als scheldwoord en vooral met
bijvoeging oude.
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Jan. Vorst, schryf 'er maar een kruisje by.
KEES, schryft.
t.

Daer staet myn teiken.
FILIPYN, tegen Hendrik.
Nu, respektum personarum
Ambassadeuribus 1 . Hendrik. Non, medici sunt rarum 2 .
Filipyn. Je suis vot serviteur, myn heer,
Den Indiaan, verdient die eer.
HENDRIK, schryft.t.
Henry van Slabbendam, gezant van koning Porus.
FILIPYN, schryft.
Flippyn Koplaribus 3 , et medicus doctorus.
Jan. Nu schort myn naam alleen daar aan.
En daar mede is het werk gedaan.
In kennisse van my des koning ordinaris
En binnen Babylon groot openbaar Notaris.
Johan Jochemus Haanepoot.
Kees. Dat zinne naemen! sakkerloot 4 !

'k Begeer 'er zo gien ien, al wouwen zy ze geeven.
Alle. Lang moet 5 zyn majesteit, vorst Alexander, leeven!
Kees. Maer zeg, hoe kan ik dit verstaen ?
Is deur dat vechten en dat slaera
Van flus, veul volk gekwetst, of dood? 'k wou dat wel veeeten.
Hendrik. Zes duizend man omtrent. Kees. Waar zyn die?
Hendrik. Opgevreeten.
Kees. Gevreeten zeg je? seldrement !
Zo dat je mensche vreeters bent?
Giants bloed! dan kom ik al gelukkig uit je handen.
Hendrik. En gy behoudt daar door uw koninkryk en landen.
Ferdinand. Gaa nu te zamen in 't kasteel.
') Bedoeld wordt: eere aan de personen der ambassadeurs, d. i. de
ambassadeurs gaan voor. 2 ) Bedoeld wordt: de dokte s zijn zeldzaam,
d. i. moet men op prijs stellen. 3 ) verlatiniseering van koppelaar. 4)
basterdvloek; door sommigen beschouwd als verbastering van sacre
nom de Dieu. 5 ) moge.

vs. 1267-1285.
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[NEGENDE TOONEELI 1,
JAN, PIETER, FERDINAND.
JAN.

Zeg nog eens dat ik qualyk speel.
Pieter. Gy doet uw dingen *' wel, 't gaat buiten myn gedachten;
Antieks Notaris, wie zou dat van u verwachten?
Jan. Of jy altyd de hoofdrol speelt,
Ik zou, wierd zy my toegedeeld,
Het mogelyk zo wel als jy, en beter maaken.
Fer. Messieurs ik zie myn Oom: men maak in huis te raaken;
't Is juist niet nodig dat by weet.
Dat ik veranderd ben van kleed;.
Gy lieden kunt wel in dezelfde kleêren blyven.
TIENDE TOONEEL.
ANZELMUS, RYKERD, JORIS.
JORIS.

Hier is provizie voor drie hongerige lyven;
Daar ik my zelven onder tel.
Anzelmus. Hoe is hier niemant? Joris schel.
Joris.. De deur is open, 'k zel gaan zien waar 't volk mag
(steeken.
ELFDE TOONEEL.
ANZELMUS, RYKERD.
ANZELMUS.

De tafel hier gedekt! dat is een mise'lyk 3 teken!
Ook hoor ik een zeer groot gedruis,
Daar is een party volk in huis.
Het zullen mogelyk de akteurs zyn. Rylcerd. 't Kon wel
(weezen.
Maar daar is Joris weer.
1

) Deze woorden ontbreken in B. 2 zaken. 3 ) vreemd, zie aant. 10.
)
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TWAALFDE TOONEEL.
GOVERD, RYKERD, ANZELMUS, JORIS.

JORIS.

Help! help!
Anzelmus. Wat doet u vreezen?

Joris. Och! och! myn heer! myn heer! inyn heer!
Anzelmus. Wat schort u? Joris. Och trek voort van leer 1 !
Anzelmus. Wat schort je Joris? spreek. Joris. Och! och!
Anzelmus. Wat doet u 2 schromen?

Joris. Myn heer dit 3 huis is van de Turken 4 ingenoomen.
Anzelmus. Zwyg quibus 5 . Joris. Och myn heer, myn heer!
Daar komt, de drommel haalt een beer!

Anzelmus. Help 1 help! moord brand! help! help! och!

(och! zyn hier geen boeren?
Goverd. Myn heer ik ben het, je behoefd je niet te ontroeren.

Joris. De beer die spreekt, ó seldrement !
GOVERD, zich ontdekkende.
Myn heer verschrik niet: want ik ben 't.
Anz. Wel Goverd, zeg eens, wat zyn dat voor malle kuuren ?

Ik ben 'er van ontsteld 1 schelm, 'k zal een ander huuren;
In plaats van werken, steekt de guit,
Zich zelven in een beere huid;
Wat heb je daar me voor? wat meen je uit te werken?
Goverd. Myn heer ik speul voor beer.
Joris. Hoor broêr ik zei jou merken.
Goverd. Myn heer, hier wordt een klucht gespeeld,
En ieders rol is net verdeelt,
Na dat by kennis had van diergelyke zaakera.
Ons heels huis is vol van wonderlyke snaaken,
d'Een is een prins, en d'aár soldaat;
Hier 's volk van alderhande staat 6
;

1 ) er op los; het woord degen is weggelaten, dus: trek den degen
van den draagband, of uit de scheede! 2 ) A, C D, E: ie.') A, C, D, E:
het. 4 Zeeroovers; men bedenke, dat Rykerd door hen was gevangen
genomen. b) gekke vent; niet uit lat. quibus, maar waarsch. uit
kwipsch, (naast kwapsch
slap), z. Vereoullie. 6 ) stand.

)

=

vs. 1308-1333.
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En ik speul voor den beer -van keuning Alexander.
Anz. Zo, dan heeft Ferdinand de akteurs al by malkander?
Joris. Zyn dat Komedianten, dien
Ik heb voor Turken aangezien?
Gorerd. Ja enappert, ja, die zal myn heer eens braaf trakteeren.
DERTIENDE TOONEEL,
FERDIN= ND, ANZI+ LMUS, RYKERD, JORIS, GOVERD.
FERDINAND.

Uw dienaar Oom. Zie 'k u zo schielyk wederkeeren?
'k Dagt dat gy reisde naar de' Haag;
Of meent gy niet te gaan van daag?
.Anzelmus. lMIyn reis is uitgesteld. ik kom hier om u zaaken
Van groot belang, en tot uw nut, bekend te maaken.
Uw liefsten vader is in 't land.
Rykerd. Is dit uw neef, heer Ferdinand?
Anzelmus. Om u te dienen, heer.
Ferdinand. Maar waar heeft Oom vernomen
Dat haar heer vader reeds is in het land gekomen?
Anzelmus. Zo als ik aan de Zeilpoort quam
Te Haarlem, en aldaar vernam
Dat my de trekschuit, wyl 't te laat was, was ontvaaren
Ging 'k in een herberg, om een weinig te bedaaren
Van 't loopen, daar vond ik een heer,
Die 'k na my docht 2 voor deezen meer
Gezien had, zo als 't was; wyl by zich openbaarde
Dat by heer Rykerd was, de vader van uw' waarde
En lieve veyster Alida.
Ferdinand. Haar vader, Oom? kan 't weezen! Anzelmus. Ja.
Naar dat wy met malkaêr van veelerhande zaaken
Gesproken hadden, dagt 't my nut myn reis te staaken.
1

) A, D, E: na de, C: na den. 2 ) C: dacht.
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Ik heb heer Rykerd dan verzocht,
Indien het hem gebeuren mocht 1,
Dat by zich met my, op dees plaats, wat zou verfrissen;
Daar hy iets zien zou daar hy licht niet op zou gissen;
Hy vroeg, nieuwsgierig, wat het was;
'k Zei, dat ik 't zeggen zou, zo ras
Als hy my toestond naar dees hofstee te vertrekken;
Tegen Rykerd.

Het welk hy deed. 31yn heer kan nu de rest ontdekken.
Ferdinand. Heer Rykerd! ach mijn heer! zyt gy 't?
Wees welkom! wat ben ik verblyd!
Treed in myn heer, uw kind, uw dochter is daar binnen,
Wier deugd en schoonheid ik gedwongen was te minnen,
Eer 'k wist dat gy haar vader waart;
't Geen ons deez' dag eerst is verklaard.
Rykerd. 'k Verlang om haar te zien.... maar hoe zyn
(deze quanten 2
Zoo mislyk 3 opgeschikt. Ferdinand. Dat zyn Komedianten.
Ook is 'er Klaartje met uw kind.
VEERTIENDE TOONEEL.
ALLE DE TOONEELISTEN.
KEES.

Ja wel, je maekt me schier ontzind!
Je praet weêr op een nieuw, van vechten, en van smyten 4 ;
'k Wordt zo benouwd, dat ik myn broek...
Pieter. Elk zal zich quyten,
Gelyk een wakker held behoort,
En trekken met het leger voort
Naar d'Oceaan, dan is de waereld overwonnen!
Kees. 'k Wou hy gehangen wear die 't vechten heit verzonnen:
'k Wist naeuw dat ik een keuning was,
1 ) hem gelegen kwam, hij 't schikken kon. 2) Zie aant 17. 3 ) vreemd
z. aant. 10. 4) slaan.

vs. 1359-1388.
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Of 'k kryg de Mooren 1 al den bras 2
Met ien bof op myn huid; 't is zeper om te vloeken.
Was ik weer boer, ik zou gien keuningdommen zoeken.
Rykerd. Hoe Klaartje kent gy my niet meer?
Klaar. Ach Rykerd! zyt gy 't zelf, myn heer?
Wees welkom, Alida zie hier uw lieven vader.
Rykerd. Myn waarde dochter, kom myn lieve kind, treed
'k Vind in uw aanzicht niet een trek, (nader.
Of 't lykt uw moeder. Kees. Dat 's een geks.
Ze lykt na Klaar zo veul als ik lyk na die Mooren.
Rykerd. Ik ben verblyd.
Kees. Wat komt een mensch hier al te voren!
Alida. 'k Voel aan de ontroering van myn bloed,
Dat gy myn vader weezen moet,
Ik dank den 4 hemel dat ik u mag welkom heden.
Kees. Hoe pikken 5 gaet het hier, dat wou ik wel iens weeten.
Zeg wyf, wat is dat veur een vent?
't Is eveliens of jy hem kent.
Klaar. Het is de vader van die juffer, die veel jaaren
Is uit het land geweest.
Kees. Och, och! 'k ken niet bedaeren
Van schrik! Rykert. 't Schynt ernst! wat schort uw man?
Kees. Ik bin heur vaêr. Rykerd. Wie zyt gy dan?
Kees. Ik ben.. . . laet zien.. ik ben. . ne, keuning Mallesander.
Rykerd. Het is hier nu geen tijd te spotten met malkander,
Ik hou u voor een raaren 6 snaak,
Zoek heden elders uw vermaak,
Of wacht tot flus, dan zal ik u weer antwoord geeven.
Pieter. „Gy ziet die heer is in de hoven onbedreven.
Kees. Zo schort het hem dan in 't verstand.
Rykerd. Gy zyt een braaf Komediant:
Gy weet uw genten 7, in 't komiek, wel uit te voeren.
1 ) zeeroovers. 2 ) boel, eig. brouwsel van brassen = brouwen. 3 ) Daar
Kees denkt, dat Alida eene voo•dochter van zijne vrouw is kan men
zich zijne verbazing over de woorden van Rykerd voorstellen. 4) A,
C: de b) Z. bl. 43 noot 2. 6) A, C, D, E: raare. 7) rol, eig. gebaren,

Ira. gestes.
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vs. 1389-1419.

Kees. Neen paaij, je zelt me met die praetjes zo niet loeren 1 .
Prins Ferdinand, jy weet het wel,
Dat ik gien olletjes 2 vertel.
Heb ik niet toegestaen dat jy myn kynd zoudt trouwen?
En dat ik, daer veur, zou myn keuningdommen houwen?
Ferdinand. Men dagt dat gy haar vader waart:
Maar nu 't ons anders is verklaard,
Ken ik u daar niet voor.
Anzelmus. Hoe schemeren me de oogen!
Zyt gy niet Kees de boor?

o ja, 'k ben niet bedrogen.

Kees. Hanselmis, 'k had je niet 'ezien!
Anzelmus. Wel Kees, wat zie ik hier geschien ?
Hebt gy een rol geleerd om mede in 't spel te spoelen ?
Kees. „Och dat gebrui begint me schriklyk te verveelen!
„Nou voel ik weer een beetje vrees!
Zeg heer Hanselmus, ben ik Kees?
Rykerd. Wat schort dien 3 man? ik kan 't onmogelyk begrypen.
Kees. Myn Sallemangders naem is nou al an het gypen 4
Ferdinand. Dat hebt gy wel begrepen vriend.
Uw konings rol heeft uitgediend
Gy zaagt u hier, voor al uw zotterny begekken:
Maar als gy wilt, het kan u zelf tot leering strekken.
.

Tegen RYKERD.

Myn heer, dit is de man van Klaar;
Zy hadden questie met malkaar.
Hy wou een heerlykheid, en ad'lyk wapen koopgin;
Waar door zyn kapitaal wel haast tot niet zou loopera ;
Derhalven deed zy 't geen ik red;
Dat was, om hem in schyn 't gebied
Eens konings voor één dag, op deeze plaats te geeven:
Opdat by zien zou hoe gerust de boeren loeven;
Terwijl de zorg een man van staat 5
By dag of nacht niet rusten laat.
1 ) bedriegen. 2 ) praatjes, z. aant. 11. 3 ) A C, D, E: die. 4) klanknabootsend naast gapen, hier: naar aderra snakken, op sterven liggen.
b) aanzien.

LANGENDYK, Krelis Louwen.

vs. 1420-1451.
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Kees. Och jy hebt groot gelyk, 't was beter Kees te weezen,
Als Mallesander: want toen leefde ik zonder vreezen.
Ik dankje jonker Ferdinangt,
Je bint een kaerel van verstangt.
Maer zeg me waer ik bin.
Ferdinand. Kees, gy hoeft niet te schroomen ;
Gy zyt alhier gebracht terwyl gy laagt te droomen.
Dit 's onze hofste. Kees. Dat is raer!
Wat 's dat veur volk dan met malkaer?
Ferdinand. Ik bid u vraag niet meer, dat zyn Komedianten.
Kees. Dat zyn dan allegaer een party boze quanten;
Ei Klaer vergeef 'et an je man!
Klaar. Daar is myn hand 'k vergeef 't je dan;
Mits dat je nimmermeer een heerlykheid zelt koopen.
Kees. 'k Beloof je dat ik nou naar Duitslangt niet zei loopen.
Rykerd. Ik heb verstaan, myn waarde kind,
Dat u heer Ferdinand bemint.
Hoe is het van uw kant, kon by uw hart verwinnen?
Alida. Ei vader.... Rykerd Spreek vry uit.
Alida. Hy is wel waard te minnen.
Rykerd. Myn kind gy hebt een keur gedaan,
Die ik volkomen toe moet staan.
Heer Ferdinand, uw Oom heeft uw verstand geprezen;
En zo doet elk; ik heb uw Treurspel reets geleezen;
Gy steekt de Fransche naar de kroon;
't Is my een eer, om u myn zoon
Te mogen noemen: want do deugd en goede zeden,
Gepaard met rykdom, en geleerdheid, vindt men heden
Zeer zelden in één mensch alleen.
Ferdinand. Myn heer, myn kennis is gemeen 1
Uw al te groote lof kon my hovaerdig maaken;
Ook doet het vuur der min myn boezem meerder blaaken,
Als 't vocht des zangsbergs blusschen kan;
Derhalve, heer, bedank ik dan
.

1)

gewoon, niet boven 't peil.
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vs. 1452-1465

U minder voor dien lof, en meerder voor de goedheid,
Dat gy me uwe achting geeft, en zulken pand 1 vol zoetheid.
Anzelmus. Ik wensch u beide veel geluk.
Filinyn. „En ik my zelf een bruilofts stuk.
Rylcerd. Men zal op morgen het kontrakt van 't huuwlyk
ALIDA tegen KLAAR.
(schryven.
Ik zal zo lang ik leef myn voedster dankbaar blyven.
Ferdinand. Messieurs 't getal is vry wat groot,
Dat ik hier heb te gast genood,
Men wensche ons flus in huis geluk: maar wil hier buiten,

Heer Rykerds welkoomst met een fraaij balei besluiten.
Daar wordt gedanst.
Kees. Dat gaetje veur, in huis, kom volgt me met malkander.
Pieter. Wel is het spreekwoord waar, in deezen Alexander:
Men kleede een ezel in 't satyn;
't Zal nochtans maar een ezel zyn.
Einde van het derde en laatste Bedryf.

') waarborg; oorspr. onbekend.

INLEIDING
TOT

DEN ZWETSER.
De Zwetser behoort geenszins tot de beste van Langendyk's tooneelstukken, doch is merkwaardig als vertegen-

woordigende een schakel in de geschiedenis van het kluchten blijspel. Langendyk zelf noemt het stuk een kluchtspel,
en werkelijk kan men het moeilijk anders noemen; de
hoofdpersoon is een echte kermis -spelheld, en de behandeling van de intrige is over 't algemeen eene, die past bij den
naam van klucht. En toch is er iets in, dat het als klucht
benadeelt, maar tevens reeds heenwijst naar de korte burgerlijke nastukjes van lateren tijd. Voor een deel ligt dat aan
de keuze van de omgeving, voor een deel aan het streven
naar regelmaat, naar beschaafdere, kiesche 1) taal, voor een
deel ook aan de begeerte, eene nuttige strekking in het
stuk te leggen. Langendyk wilde het tooneel doen strekken
tot stichting; ook de klucht moest deze richting in. Vandaar een gemis aan harmonie, oen strijden tusschen nog
ruwe grappen en ernstigere redeneeringen, vandaar iets
gewilds, niet natuurlijks. De figuur van den zwetser past
niet bij de andere personen.
De inhoud is zeer eenvoudig, en niet erg spannend. Een
kwakzalver doet zich voor als een kapitein, en wel een
persoon van adel; als zoodanig dringt hij zich in bij een
ouden edelman, wiens dochter hij het hof maakt. De vader
is er zeer mede ingenomen; minder het meisje, dat een
rijken koopmanszoon lief heeft, zeer tegen den zin van den
adel-lievenden vader. Door verschillende omstandigheden
blijkt het, dat de kapitein een bedrieger is, en alles komt
op zijn pooten thuis.
Deze intrige is bijna geheel als klucht behandeld. De
wijze, waarop Hans Zwetser zich voordoet, en de manier
waarop het bedrog ontdekt wordt, zijn alleen berekend
1) Behalve de aardigheid over de verloren eer van het Keulsche meisje
is de klucht in vergelijking met andere zeer kiesch; slechts hier en daar
wat te ruw. Slechts ééne plaats is misschien met opzet dubbelzinnig.
,

-85-om 't publiek, vooral dat van de lagere rangen, te doen
lachen, hoewel er ook zeer aardige tooneeltjes in zijn.
Bijna geheel, zeg ik, want enkele passages komen er in,
waarvan de toon te hoog is voor eene klucht; zoo het
merkwaardige gesprek over den adel en den rijkdom 1 .
De inhoud is in hoofdtrekken eene verre navolging van
de platte klucht van den Mof van Iz. Vos. In dit stuk zien

wij, hoe Jochim, een „Hanneke de meijer", bij een schoen maker in dienst treedt, zich aan de dochter als minnaar
wil opdringen, en zich daartoe als zeer rijk wil doen door-

gaan, maar hoe de dochter met den leerjongen, haar vrijer,
den mof beetnemen, en maken, dat de vader hem wegjaagt.
Dat deze overeenkomst geene toevallige is, bewijzen eenige
details, die bij Vos en Langendyk voorkomen, als het drinken
van azijn (olie) voor wijn en de beschrijving van de zeeziekte.
Evenwel is het verhaal, vooral in geheelen aard en toon,
genoeg veranderd, om voor oorspronkelijk werk te kunnen
gelden. De tooneeldichters ontleenden in dien tijd zonder
eenig bezwaar de stof aan andere werken, en veelal meer
dan de stof alleen; soms ook gaven zij vertalingen op
eigen naam uit. Langendyk heeft alleen het hoofdmotief,
het zich rijk voordoen van een Duitscher om een goed
huwelijk te kunnen sluiten, overgenomen.
Wat den hoofdpersoon aangaat, deze behoort tot de reeks
van typen van den bluffer, welke teruggaat op den Miles
glorios-us van Plautus, en van welke bij ons o.a. voorbeelden
optreden in het Moortje en den Spaanschen Brabander
van Bredero, in de Geschaakte Cinthia van L. Smids, in
den Vermaanden hIoll. Franschman van A. Pels, in den
Arlequyn Actionist van Langendyk. Meer overeenkomst
dan met een der bluffers uit genoemde tooneelstukken
vertoont Hans Zwetser met Don Rodrigo Braccamonte
uit den Vermakelyken Avonturier van N. Heinsius. Een
paar trekjes bewijzen, dat Langendyk dit boek gelezen,
1 ) Dit is zeker niet zonder invloed gebleven op Helv. van den
Berg, in wiens Neven een dergelijk gesprek gehouden wordt.
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en bij zijn kapitein aan dien Don gedacht heeft: beide
personen verklaren namelijk, als 't op vechten aankomt,

dat zij niet boos zijn en beide krijgen tot antwoord, dat
men hen dan eens boos zal maken; het af knippen der snorren
komt bij beide voor. Ook het aanbieden van den sinaasappel

vinden wij bij Heinius op deze wijze: „Zekere(n) Mof, maar van
de plompste en ongeslepenste, dewijl hij een Westphalinger
en een Domheer van zeker Stigt was" zendt aan een dame,
om haar 't hof te maken „een groote citroen daar haar
naam met kruitnagels op zou gestoken, en met rosmarijn
zou versierd zijn, eene galanterij, die haar om de nieuwigheid in Vrankrijk zonder twijfel zeer aangenaam zou zijn;
voornamelijk, wanneer tusschen haar naam één hart met
pijlen, en hier en daar tusschen de rosmarijn zijde strikjes
van Pater Nosterlint zouden staan." Zijn domme knecht
» Hans" moet dit „Present" brengen. Het geheele verhaal
waarin dit moment te pas komt heeft verder geen overeen komst met den inhoud van den Zwetser:
Op zichzelf beschouwd is de figuur van den Zwetser
niet onnatuurlijk, en in eene echte 17e eeuwscho klucht
zou hij zeker zeer geschikt zijn voorgekomen; doch Langendyk wijkt af van zijne voorgangers en laat de klucht
spelen in een deftig huis, en wel van een edelman; hier
vloekt de kwakzalver met zijne omgeving; de bluffer, die
eon hoop boeren of eenvoudige burgerlieden zou kunnen
overstemmen, kan geen persoon als Ernst zóó bij den neus
nemen. Om te stichten vooral heeft de dichter zijn hoofd persoon overdreven; om de leelijkheid van het bluffen in
het oog te doen vallen, heeft hij dit gebrek in zulke grove
trekken, met zulke schelle kleuren geschilderd, dat alle
waarschijnlijkheid verloren gaat, dat de persoon onmogelijk
wordt in die omgeving.
De andere personen zijn niet slecht, doch slechts in
luchtige omtrekken geteekend. Karel is een ontwikkeld
jonkman, die met gepasten aandrang voor zich en zijn
meisje opkomt; de dochter is verstandig genoeg om flink
uit haar oogen te kijken, waarin hare liefde voor Karel
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haar natuurlijk helpt. De beide gedienstigen zijn zeer goed
gelukt, en weten hier en daar aardige zetten te geven.
De moffen beteekenen niet veel, 't zijn echte hannekemaaiers.
Ernst is in ons oog onmogelijk door zijne verregaande kortzichtigheid, en zijne onkieschheid in 't behandelen der huwelijkskwestie.
Is het geheel niet bijzonder te prijzen, enkele tooneeltjes
van dit tweede stuk van Langendyk zijn goed geslaagd;
o. a. het gesprek van Ernst en Karel, hoewel wat uit
den toon bij 't voorgaande en volgende, de vrijerij van

Katryn met Slenderhinke, de benauwdheid van Hans, eerst
bij - de omhelzing van Wessel, en dan bij den aanval van
Karel. Vooral de wraakneming van Krispyn met het spinnewiel zal de populariteit in de hand hebben gewerkt, en
het zou mij niet verwonderen, indien 't eens bleek dat
't refrein: „Moet spinnen voor Krispyn" evenzeer algemeen
gezongen is, als nu de refereinen der kermisstukken.
Wanneer de Zwetser geschreven is, weet men niet, doch
waarschijnlijk zal het wel geschied zijn spoedig na de opvoering van den Don Quichrot (1711). In 1712 kwam de eerste
druk uit, bestemd voor de eerste vertooning, die op 17 October plaats vond. Uit de collectie programma's en aanplakbiljetten, door J. Hilman verzameld, en nu eigendom van
de Amsterd. Bibliotheek, blijkt, dat De Zwetser meestal
eens, somtijds tweemaal per jaar werd gespeeld. Na 1826
schijnt dit stuk niet meer vertoond te zijn. Voor een opnieuw
opvoeren lijkt mij dit stuk niet zoo geschikt.
Van den Zwetser zijn mij do volgende drukken bekend:
A. Do 1 Zwetser, ( Kluchtspel; 1 door P. Langendyk.
[ Vignet met: Perseveranter.] Te Amsterdam, 1 By de
Erfg: van J: Lescailje en Dirk Rank, I op de BeursSluis 1712. l Met privilegie. — 8 0
B. Bl. 287-327 van: Pr. Langendyks ( Gedichten.
Tweede Deel. [Vignet met: Vincent perseveranter
scandendo. Schynvoet del. et fee.] t'Amsteldam, 1
By de Wed: van B: Visscher, Boekverkoopster in
de 1 Dirk van Hasselt-steeg, 1721. — 4e.
.
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De 1 Zwetser; 1 Kluchtspel. 1 door 1 P. Langendyk.
[ Trignet zonder deviesi Te Amsteldam, I By Izaak
Duim, Boekdrukker en Boekverkooper, I bezuiden
het Stadhuis, by den Dam. 1733. 1 Met Privilegie. --8 0 .
Deze uitgave is een overdruk van A. met enkele wijzigingen.
D. Bl. 287-327 van Pr. Langendyks 1 Gedichten.
Tweede deel, j Tweede druk. [Vignet met: Fumus
gloria mundi. J Wandelaar delin. et fecit.] Te Haarlem, i By J. Bosch. — z. j. (omstreeks 1716, niet
eerder.) -- 4 0 •
E. De i Zwetser; I Kluchtspel. 1 door 1 P. Langendyk.
[Vignet met: Yver, en: De Bijen storten, enz. Get.
A. Numan.] Te Amsteldam, by 1 J. Helders en A.
Mars, in de Nes, 1789. Met Privilegie. -- 8 0 .
De uitgave is eens nadruk van C.
Al deze drukken verschillen zeer weinig van elkaar. De
spelling verschilt hier en daar; vooral is er hierin een onder scheid tusschen B (dus ook D) en de overige drukken. Die
van de laatste is meer phonetisch, die van de eerste meer
regelmatig.
F. Bl. 89-135 van Krelis Louwen 1 of I Alexander de
Groote op het Poeetemaal 1 en 1 De Zwetser 1 van
Pieter Langendyk. } Op nieuw uitgegeven met inleidingen 1 en aanteekeningen 1 door 1 Dr. C. H. Px.
Meijer i Zutphen. 1 W. J. Thieme en Cie. 1 1892.
Tot grondslag voor die uitgave is B. gekozen. Slechts de
interpunctie is op enkele plaatsen gewijzigd; de tekst zuiver
overgedrukt. De afwijkingen van de andere drukken, welke
gedurende 's dichters leven verschenen, zijn, tenzij ze alleen
de spelling betreffen, aan den voet der bl. aangegeven.
Van deze editie in het Klassiek Lett. Pantheon is de
huidige (G) een nieuwe, verbeterde druk.
C.

C. H. PH. MEIJER.
DEN HAAG, 1 Juni 1892.

DE

ZWE"'rSER,
KLUCHTSPEL.

VERTOONERS.

een Edelman van Burgelyken 1 staat.
.Dochter van Ernst.
KATRYN, Meid van Ernst en Izabel.
HANS ZWETSER, een Mof, minnaar van Izabel.
SLENDERHINKE, een Mof, knecht van Hans.
VESSEL, een MYZof, broeder van flans.
KAREL, Minnaar van Izabel.
KRISPYN, Knecht van Karel.
ERNST,

IZABEL,

Z WYGENDE.

drie of vier iiofen, welke dansen.

liet Tooneel verbeeldt een kamer, in 't huis van .Ernst,
te Amsterdam.

t)

C: Burgerlyke.

DE

Z WETS ER^
IiLUCIiTSPÉL.
EERSTE TOONEEL.
ERNST, IZABBL.
ERNST.

Zwyg, zwyg van Karel: want ik wil van hem niet hoorera;
Altyd van Karel my te talmen aan myna ooren ?
Ik zeg nog eens, het zal toch nimmermeer geschien.
Zoudt gy naar burgers; gy, naar burgers kind'ren zien?
Foei 't is onze eer te n; een burgers zoon te trouwen ?
Heb die gedachten eens, ik zweer het zal u rouwen.
Izabel. Maar hoor papaatje lief.... Ernst. Maar hoor eens

(Izabel.

Izabel. Myn Karel is.... Ernst. Ja, ja, uw Karel, 'k weet
(het wel.
Uw Karel! wel de droos, wat moet ik al gedoogen;
Uw Karel! dorst die gek eens komen voor myne oogera,
Ik zwoer dat ik hem zou beloonen voor die spyt.
Gy zyt van adel, en de geene die u vryt,
Moet ook van adel zyn: het burgerbloed zou smetten.
Izabel. Ei laat hem hier eens.... Ernst. Neen, dat zal ik
(wel beletten.
Hoor Izabel, ik hou uw' Karel voor een' bloed 1 ,
1 ) sukkel; in het mnl. onz. voor persoon, zonder minacbtende bet.:
hi es een edel bloed.

vs. 16-29.
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Ik weet een kapitein, een Duitscher, vol van moed;
Die lykt u beter, hy 's in alles wel bedreeven,
En weet hoe dat men in de waereld nu moet leaven.
Hy is manhaftig, en aanzienlyk van gelaad.
o! Dat gy wist, hoe hy zich op 't geweer 1 verstaat....
Maar zacht; daar wordt gescheld, 't zal ligt de hopman
(weezen.
Doe op Katryn! Katryn! Katryn! ik zou schier vreezen,
Dat zij het gat 2 uit is Katryn!

TWEEDE TOONEEL.
ERNST, IZABEL, KATRYN.
Katryn. Wat b'lieft myn heer?
Ernst. Wel voddemoer, doe op 3 . Katryn. Myn heer, ik

(dankje zeer.
Katryn lachende wederom.

Daar is een potentaat 4 , die graag myn heer wil spreeken,
Een snoeshaan 5 , daar niets schynt als liarsens aan te
(ontbreeken.
Ernst. Maar is 't een edelman? Katr. Myn heer, hoe weet ik
Het is altans een mof, met een rapier op 't gat, (dat ?
En knevels van een vaam 6 . Ernst. Gaa. Laat hem binnen
(treed en,

) wapen, vooral de degen 2) het vierkante gat, d. i. de deur. 3 ) open.
lat. potestas, -atis = macht, welk woord in de Middel-Eeuwen als
titel werd gebruikt voor bestuurder, landvoogd: b. v. in Friesland
potestaat, in Lombardije en Genua pocdesta. 5 ) uit snoefsche haan van
snoeven: vgl. broedsche kip, en kemphaan, haantje de voorstë. 6) zes
voet; oorspr. de afstand tusschen de uiteinden der handen, wanneer men
beide armen zijwaarts strekt, verwant met grie. petannumi uitspreiden.
1

4)
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vs. 30-48.

DERDE TOONEEL.
ERNST, IZABEL, HANS, SLENDERHINKE, KATRYN lachende,
HANS.

Ier diener herren Ernst, ich wol ein weinig reden.
Is dit ier tochter, here? er is gaar hibsj, out sjeen 1 ,
Der jonfer is begaabt, mit fiel aanloklicheên.
E^ •nst. Zet hier eens stoelen meid, wat let u, zo te lachen 2?
HANS,

nederzittende zegt tegen Izabel.

Myn sjeene, roat ein moal, was wy hier komen machen.
fz. Heer hopman, 'k heb nooit de eer gehad van u te zien,
'k Verstaa geen raadsels van het geen' hier zal geschiên.
UIans. Der jonfer antwoord wol, das kan hier 3 wol gefallen;
Ich kom, sjeen maagdelyn, om was mit uich tzoe mallen.
tz. Met my te mallen, heer? zyt gy daar toe gezind ?
Ik niet; gaa dan by een, die dat gemal bemint,
Dat 's hier de mode niet. Hans. Ich wol uich respektieren,
Oud aus myns hertsen grond, ein' grossen gibt ferieren 4 .
He Slenderhinke! he! waar bist stoa mit 's prezent.

Slenderhinke, een sinaasappel met groente bestooken heb.
yende, wil hem op eens lompe wijze aan Izabel geeven;
loch hans rukt hem den appel uit zyn hand, geeft dien
ran Izabel, en zegt,
Doe berrenhauter! geeb 'em mier, doe lompe vent,
Ich zol doe prieglen 5 ! and dem pochel bald fersetsen
Mit diezem stok! Slend. Mien her, ich wol hem joo niet
(fretsen:
Doe hebt ste'm joo 6 . Ernst. Myn heer 't is een onnoos'le 7
(bloed.
Hy weet niet dat by juist zo veel daar aan misdoet.
1 ) hübsch and schon. 2 ) eigenaardige constructie; men zou verwachben: wat let u ernstig te zijn. Wat let u is hier gebruikt voor: wat
hindert, scheelt u, dat..., wat veroorzaakt, dat ... a) A en C: nier-•.
') voor ofrirren. b) pruglen = slaan 6) ja = immers. ?, A en C : onnoos'len.

vs. 49-63.
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Hans. Ich wol iem prieglen, ha den swybel 1 , ich wol's
(zweeren.
Er respectiert mier ligt, den matsfots 2 zol mich eeren
In dem geseitschaf. Izabel. Ei myn hoer zyt tog gerust.

Hans. Ier forsprach, jonfer, heft myn gramschapf ausgeblusjt.
SLENDERHINKE tegen Katryn.
Holt dezen bundel vast, ik moet ein moal goan drieten.
Kat. Wel vriend koomt zo de schrik naar onderen toe schieOf is het by geval ? koorn aan, geef hier het pak.
(ten ?
Daar refit uit gaa je naar het heimelyk gemak 4 .

VIERDE TOONEEL.
E1.;NST, HHANS, IZABEL, KATRYN.
HANS.
Hern Ernst, :ich bid uich, wol ein luttel mit mich snakken 5 .
Kat. Dat 's vreemde taal, pas wel ter degen op je zakken.
Hans. Ier maget affrontiert mich, here, was wol das zyn?
Ernst. Zwyg varken, en haal hier terstond een flesje wyn.

VYFDE TOONEEL.
ERNST, HANS, IZABE L.
HANS, tegen Izabel.
Myn sjeene mocht ich eins noe zo gelikkig weizen,
Das ier myn' minnesmart, oud hartswond, wolst geneizen!
Iz. Die minnesmart, myn heer, is mooglyk noch niet groot.
1 ) scheldwoord waarsch. van hgd. zwiebeln, plagen, kwellen, eig. met
uien wrijven. l) scheldwoord, eig. schaamtelooze vrouw, vgl. hondsfot.
Fot is lat. cunnus, mats = wijfjeshond (volgens Vercouille vleinaam
van Mathilde, gebruikt als hondennaam). 3) drijten, lat. cacare. 4 ) ver.
trek, hgd. Gemach, 5 ) praten; klanknabootsend evenals snappen.
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Hans. Zo groos, das ich bald stierb .. . Iz. Hoe, praatje al van
(de dood?
Myn schoonheid heeft op u dan wonderlyk vermogen;
Op 't eerst gezicht verliefd? Hans. Der stralleins uïer
(oogera
Durgschiessen myn 1 jongkhert, ont geben wond, auf wond.
Iz. Zo zyt gy vast verliefd? Hans. Och ja. Iz. Dat 's ongezond.
Ik zou my liever van die malle dingen wachten.
hans. Ich bid uich om emn kus. Iz. Neen, neen, met geen
(gedachten.
hans. Laas mier 2 ier handelyn dan kusjen, jonfer; laas
Ich zo geliklig zyu. Izabel. „Nu ben ik met dien dwaas
„Mooij opgeschikt. Papa, wat zal my hier geschieden?
Die sto: theid loopt te hoog. Ernst. Gy wilt van edellieden
Geen jokkerny verstaan; maar Karel mag 't wel doen?
Voor hem is Izabel niet karig op een zoen.
Iz. 't Zy Karel, of die heer, ik zou 't niet hebben willen:
't Strydt tegen de eerbaarheid. Ernst. 't Strydt met uw'
(malle grillen.
Ernst tegen Hans.

Myn heer, ik heb u laast van uwe dapperheid,
En uw' gevaaren in den oorlog, uw beleid,
En honderd zaakgin, zo omstandig hooren spreeken,
Dat ik u als een held, gansch zonder weerga reken,
En zo myn dochter 't hadt, gelyk als ik, gehoord,
Gy had haar achting rests gewonnen, en haar woord;
Dan zou ze een' minnaar van verdienste beter eeren,
En d' adel meerder dan 3 de burgers respecteeren.
Myn heer 'k heb achting voor het hoog en ad'lyk bloed,
Wat staan die pluimen u parmantig 4 op de hoed,
En hoe kouragieus is uw gelaad en veezen.

1 ) C: mier. 2) C: mich. 3 ) A en C: als. 4 ) statig, sierlijk; van pavement = tooi, versiersel, vgl. ofr. par-mantier = tailleur, faiseur de

parements, waarvan nog de Hol!. familienaam Parmentier.

vs. 90-112.
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ZESDE TOONEEL.

KATRYN, ERNST, IZABEL, HANS.

Katryn met een boetelje azyn, die zy op tafel zet.
HANS.

Ich haab durch myn' gesicht, ein kompanjie Franceezen
Doen laufen, phoe! pha! phoe! er liefen wie dem wind.
[Das myn rapier, macht der Franceezen bald geswindl 1 .
Ich haab im letsten slag seks fendelen 2 gewonnen,
Der had ich al eer eins dem feldslach was begonnen.
ERNST tegen Izabel.
Zou Karel dat wel doen? zeg eens onnoosle sloof?
Iz. Maar meent papa, dat ik de helft daar van geloof?
Die Zwetser zou alleen een kompanjie soldaaten
Verjaagen, zonder slaan 3 ? ei, ei, ik bidje, laaten
Wy tog zo gek niet zyn. En waar is dat geschied?
Kat. Wel juffrouw, hoe! wat 's dat? geloof je dat dan niet?
Krispyn zeit, dat by in Jerasmus 4 heeft geleezen
Een ding, dat in myn zin, nog raarder schynt te weezen,
Van zekeren soldaat: die sloeg met Benen slag
Wel zeven armen van drie kaerels af. Iz. Ha! 'k lach...
Hans. Das haab ich selbs getaan, wol was zyn das for zachen.
KATRYN tegen Izabel.
Ja juffrouw, daar behoef je zo niet om te lachen:
'k Weet dat je 't wel gelooft al hou je jou zo plat 5 ;
Ho, ho, die knevels van heer Hans die weeten wat.
Ernst. Katryn, Katryn, gy moet hier zo veel praats niet
(voeren,
'k Verstaa 't van u niet, pry 6 , gy zult de snater snoeren.
Kat. Wel nou myn heer, ik praat ook van zyn knevels maar,
Dat mag men immers doen? ik zeg ze staan hem raar,
1) Deze regel, die in B weggevallen is, en natuurlijk ook in D ontbreekt, heb ik uit A ingevoegd. L) vaandels. 3 ) vechten. 4 ) Erasmus.
onnoozel. 6 ) scheldwoord, eig. kreng, dood beest, fra. prole, buit.

b)
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vs. 113-140.

Ze zyn vry lang, men zou 'er zes man mê gerieven;
'k Zou om die knevels schier alleen op hem verlieven.
HANS

tegen Katryn.

Doe deern was stoe ein man, ich priegelde 'oe im 1 lyb,
Zol stoe mier sjimfen! ha, was bist stoe for ein wyb ?
Kat. Ik ben uw dienares, ei wilt u niet verstooren.
Ernest. Katryn, wees stil, ik wil die praat niet langer hooren.

tegen Hans.
Myn heer, de vrouwlui zyn hier doorgaans lang van tong.
't Zyn meest klappeijen, en kommeeren 2 , oud en jong.
Zy - zullen iedereen doorgaans by 't gat omhaalen 3 :
Aan ieder mensch schort iets; men zou byna verdwaalen
In al do praatjes; die wat op zyn hoorens heeft
(ken,
Mag vreezen ; ja zelf een die onbesprooken leeft,
Krygt mê zyn beurt. Ik zelf quam eens een vriend bezoeDaar zat een snapster my den ganschen tyd te doeken 4 .
Eerst was 't: myn heer, ik weet, uw' dochter is de bruid:
'k Zei 't is niet waar juffrouw: dat praatje dient gestuit.
Ze zei, 'k heb Karel met uw' dochter, korts zien wandelen 5 ,
Zy hadden, naar 6 het scheen, iets wonders te verhandelen.
Ik heb haar zelfs in het voorbygaan nog gegroet.
Ze zagen my niet eens ... Iz. Papa, 'k bid wees 7 zo goed
En noem die juffer eens. .Ernst. Zwyg zeg ik laat my
(spreeken.
Voorts zei ze, hoor myn heer, ik heb nog vaster teken,
Ze waaren kortling op den Schouwburg, met malkaar,
(Ik heb 't van goeder hand) men zei my, dat ze daar
Zo'n leeven maakten, dat een ander pas kon hooren,
Ja, zelf 8 de akteurs daar door byna hun rol verlooren,
En van de staanplaats 9 wierd geroepen: zwyg wat stil
Daar in de logie. Izabel. Ei papa, ik bid u wil
1 ) voor am. 2 ) praatzieke vrouwen, eig. petemoeders. 3) A en C: ophaalen; bepraten, over den hekel halen. 4 ) blinddoeken, voor den gek
houden. 5 ) A: wandlen, verhandlen; C: wandlen, verhand'len. 6 ) A en
C: iid. Dit verschil van naar en na is bijna doorgaand, zoodat het
verder niet vermeld wordt. 7 ) A en C: weest. 8 ) C: zelfs. 9 ) nu parterre; over de wanordelijkheden, zie aant. 12.

LANGENDYS, Krelis Louwen.

7

vs. 141-162
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Die juffer my eens... Ernst. Zwyg; wy weeten van uw'
(zaaken,
Gy hoeft hier op een nieuw geen olletjes 1 te maaken.
ERNST tegen Katryn.
Koom meisje schenk eens wyn voor my en jonker Ilans.
Katryn schenkt uit een boeteltje, daar azyn,
in plaats van wyn in is.
Kat. „Als by alleen praat heeft myn juffrouw weinig kans.
Ernst. Wat prevelt ge in u zelfs? Katryn? pas op het
(schenken.
Kat. Dat vindt ik raar; men snag niet spreeken noch niet
(denken.
Ernst, en Hans, houden elk een roemer wyn in de hand.
Hans. Dem wyn here, is van kleer, gaar geel, and wonder
(sjeen.
Ernst. Hy 's oud, en zuiver, en daar by zeer ongemeen
Van helderheid; ik laat me met geen wyn bedotten 2 ;
Ik weet wynkoopers, die zo graag een party zotten
Bedriegen met de proef, dat volk is mede al fyn,
Zy brouwen, naar de kunst, tans wel rozynen wyn,
Die iemand voor oprecht en zuiver uit zou kiezen,
Maar ik kan 't proeven: want ik ben een van de viezer 3 .
Doch dat zy water in den wyn doen meent schier elk,
Maar 'k loof het al zo min, als dat do zoetemelk
Van pas gemaakt wordt, door de boeren; want ze zeggen
De wyn bederft 'er van. Kat. Dat 's maklyk uit te leggen:
Het water maakt de melk heel schraal, en dat 's niet goed.
Ernst. Hoe val je al weder in myn' woorden P hou uw' snoet.
tegen hans.
My kost het oxhoofd 4 ook twee honderd dartig gulden.
Ik had laast twee messieurs die braaf hun lyven vulden,
1 ) praatjes, z. aant. it. `2 ) voor den gek houden, van dot, ook dodde,
doete, enz. = klomp, dan lomp mensch dwaas, vgl. begelcken. 3) kies keurigen, ongemakkelijken. 4 ) groot vat, inhoudende 6 ankers wijn;
okshoofd uit hokshoo fd, eng. hogshead, van 't fra. hogue. Plantyn
vertaalt het door tonneau de France.
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Die , proefden 't mee wel: want zo kleefden puur als pik.
De droes ze pooiden 1 zo, dat ik 'er nog van schrik.
Zy kraakten elk een stoop 2 . Hans. Wo das is elk swei kanDas aber niks, das kan ich wol allein fermannen 3 ,
( non,
Ich neem seks keerels bald tzoe saufen von dom bank,
Phoe! von es fressen and es saufen lébt men lank.
[Der Hozonkopfer 4 , is in 'e sauffen, wie ein swybel.] 5
Der Italjeen, and der Francees, hoold mich ter tybel,
Es stint jo kindelyns.
ZEVENDE TOONEEL.
ERNST, HANS, SLENDERIIINKE, IZABEL, KATRYN.
HANS, wyst op Slenderhinke en zegt.
Daar is nee myn lakkei,
Iem wol ich setsen by ein hoozenkopf swei draf.
Slend. Proat stoe von zoepen, jo, daar wol ik mik no 6 zetten;
Ik holde leidig voul van zoepen and van fretten.
Slender/sin/ce neemt de boete/je van de tafel.
Dat geld oe oltomoal, dat dink 7 , in eiven teug.
Slenederhinke drinkt een mond vol azyn en spuuivt hem uit.
Wo dat smaokt jo zo zeer, das wien die jo nig deug,
Die wien is jo zo zeer, als ettik. Hans. 'Ch sol doe loeren 8 ,
Doe flegel, eb 9 sol.... Iz. Myn heer, wat weeten toch de
(boeren
Van rynschen wy.n ? uw knecht koomt eerst uit moffenland,
Hy krygt in uwen dienst misschien wel meer verstand.
Hans. Ja sjeene jonfer, ier haubt recht, 'er kan bald loeren.
Izab. Hy is gelukkig mag by lang bij u verkeeren.

=

1 /,6 anker. 3 ) overwinnen, hier:
1 ) drinken, oorspr. onb. 2 ) stoop
aankunnen. 4 ) Naar den samenhang moet dit woord op de Hollanders
slaan. In 't hgd. bestaat Hasenkopf = dwaas mensch, zot. 5) Deze
hgd.
regel ontbreekt in B en D, en is hier uit A ingevoegd. Swybel
Zwiebel ui. 6 naar. 7 ) die drink ik u heel en al toe, die flesch.
8 ) Hans maakt van een der laatste woorden van Sl. een ww. met de
bet. van er van lans geven, leeren, zooals menschen in boosheid
meer doen. 9) Lees: 'eh zooals A heeft C: 'k.

)

=

vs. 183-208.
208.
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Papa, ik kryg nu al wat zin in deezen heer:
Want vechten, zuipen, dat is braaf, wat wil men meer?
Ernst schudt zyn hoofd en klinkt met Hans.
Hans. Das ier gezondheid, here. Ernst. Myn heer, 't zal de
(uwe weezen.
Ernst en Hans drinken, maar spuwen de azyn uit.
Ernst tegen Katryn
Do droes het is azyn, o varken, gy meugt vreezen,
Karonje 1 , geeft ge ons in de plaats van wyn, azyn?
Ik zweer, dat ik het u betaald zal zetten; zwyn!
o Vod! zult gy met my en d' edelman zo gekken?
't Is lang genoeg: gy zult zo aanstonds 't huis uit trekken.
Kat. Het is een ongeluk myn heer, wees niet verstoort.
Ernst. Hier valt geen praaten zeg ik, meid, gy zult nu voort.
Iz. Papa, ik bid u, laat Katryti een woordje spreeken,.
Ernst. Neen, haal uw goed af; 'k wil inyn hoofd niet langer
(breeken.
Kat. Myn heer 't is een abuis. Ernst. 't Is een abuis : ja wel,
Hoe koomt dan dat abuis, zeg assurante vel 2?
Kat. Het koomt, myn heer, dat je zo haastig my belaste
Om een boetelje wyn te haalen, en ik taste,
Door grooten haast, juist om het hoekje van de trap;
En greep de azynfles aan. Iz. „Die leugen vind ze knap.
Kat. Je weet, myn heer, dat ik 't al willens niet zou denken,
Veel minder doen, om jou voor wyn azyn te schenken.
Ernst Maar: waarom tapte gy dan niet gelyk ik sprak?
Kat. Je hebt do sleutel van de kelder in je zak.
Ernst. Dat is geen wonder: want men durft u niet be(trouwen;
Had gy ze, 'k zou myn' wyn voor vast dan niet lang
(houwen.
Dat smokk'len met de knegts, hoo, hoo, dat moet gestuit:
Ik ken die loopjes, best dat ik de kelder sluit.
1 ) scheldwoord, ook verbasterd tot kreng, Ira. carogne van het lat.
care, carnis, vleest h. 2 ) scheldwoord tegen vrouwen gebruikt, vgl.
slet, sledder e. a.
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vs. 209-228.

Kat. Waarom belaste je in boetetjes af te tappen'?
Daar komt 't abuis van daan. Ernst. Hou op, van meer te

En Izabel, gaa mee, daar is de sleutel, laat
(snappen.
Zy tappen. Iz. Goed, papa. Kat. „Myn hoer heeft dat niet
(quaad.
„Want Karels knegt, Krispyn houd wonder veel van
(ninnen 2:
„Maar, hoe by 't merkte, kan ik zeker niet verzinnen.

ACHTSTE TOONEEL.
ERNST, HANS, SLENDERHINKE.
ERNST

tegen Hans.

Die Slenderhinke, die daar staat is al te plomp,
Wat doe je met zo'n knecht? -[lans. Der kerel is gaar lomp,
Er is mier aber trou; ich zol es durben waagen,
Om al myn geld iem naar ons land tzoe lassen traagen;
Ein honderd tauzend, oder swei, rykstaler, kan
Iern 3 laaden auf den nek. Ernst. Wel boe draagt by die dan ?
Hans. Im holster 4 , phoe ! das niks. Ernst. Heer Hans, zes
(sleeperspaerden,
Is dat onmoog'lyk voor, 'k wed dat het acht niet klaarden.
Die som bedraegt begut 5 vyf tonnen goude ; die gek,
Zou die die draagen in een holster, op zyn' nek?
IIoe kan dat weezen, gy zult ligt twee honderd meenen.
hans. Ja ich versprech mier.

Hans, tegen 'lenderhinke.
Slenderhinke 6 1 geet bald heersen,
Nag d' Oldenbrug, and vraag na 't schip von zwolse Klaus,
Ond zaag das iem gezwind, myn weksel breng' her aus.
') A en B: Daarom... tappen. 2 ) drinken, eig. 't woord zelf, zooals
het door den mond van het kind wordt gestameld. 3 ) voor: er. 4) reiszak. 5 ) verbastering van bij God. 6 ) A en C: He Sleudrinke.

vs. 229-247.
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Myn weksel, phoe! pha! phoe! myn weksel moes ich
(haaben.
Dan haab ich geld, phoe! ha! rykstaler, wie ein graaben.
3Iyn weksel, haab ich al drei monat naar gewacht;
Myn herren vatter 1 hat mier daar nigt om gedacht.

Slend. Zol ik den Wessel 'an den Oldenbrug jo vinden?
hans. Ja; freilig. Slend. „Jo woe noo, is Wessel van de

(vrinden ?
„Ik ken den Wessel wol, 't is al nen starken vent,
„Hy is het zeijen en meijen 2 wol gewend,
„Wat bruid mik 3 Wessel! zol die dikke doalders bringen.
]lans. Wol geet stoe Hinken? Slend. Joo, ik wol boold
(heenen springen.
NEGENDE TOONEEL.
HANS, ERNST.
HANS.

Myn hers, ier redest mir van flinke. Ernst. Ja, uw knegt
Lykt wel een hanneke 4 ; maar 'k loof by is oprecht,
Hy is wat groen van bast: maar dat zal licht wel slyten.
De knegts zyn altyd goed, wanneer ze zich wel quyten.
Maar wat dunkt u nu van myn dochter? spreek recht uit.
hans. Ich zol geliklig zyn, wiord zy myn jonfer bruid,
'Ch wol er nigt bueten 5 for does kammer fol dukaaten 6
Ernst. Dat is kordaat, myn heer, mag ik me 'er op verlaaten ?
Hans. Ter tybel hool.
Daar wordt gescheld.
Ernst. Katryn! daar word gescheld! kom ras!
.

1 ) = Vat er = vader. L) Lees, als in A. en 0: zeijen, and het meijen,
) raakt mij, kan mij schelen, z. bl. 49, 50 en 53. 4 ) verkleinvorm van
Hans; hier gebruikt voor een Duitsehen maaier; bij Tz. Vos: Hanneke
de rnaaael', nu hannekemaaier. 5 ) beuten = ruilen. 6 ) dukaat = f3,15.
3
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vs. 248-270.

TIENDE TOONEEL.
HANS, ERNST, KATRYN.

KATRYN, de boetetje net de glaasjes op de tafel zettende.

„'t Kon ligt gebeuren dat het juffrouws vreijer was.

Katryn opgedaan hebbende.
Het is heer Karel, die myn heer verzoekt te spreeken.
Ernst. Hoe, Karel? Karel? ei Katryn dat's mis gekeeken.
Hoe, Karel? zou die my nog durven spreeken? Kat. Ja,
Heer, Karel is 'er. Ernst. Zeg maar dat hy aanstonds gaa.
Hans. Is das dem swybel, der ier tochter mit komt fryên í?
Ernst. Ja, heer: maar 'k wil dien gek nu in myn huis niet
(lyên.
Katryn, zeg dat hy gaa; 'k heb geen gelegenheid.
Kat. Hy heeft heel nodig u te spreeken, zo hy zeit.
Hans. Hern Ernst ich haab nur lust ein weinig tzoe
(spantsieren 1 .
Iok bid uich laas mier geen: hier wol nigt goeds gebieren.
Waar is der achterdeer ? Ernst. Myn heer, wat zou dat zyn ?
Ik bid u, drinken we te saam' een glaasje wyn.
Hans. Waar is der achterdeer? ich nag nigt langer blyben.
Ernst. Maar heer, ik bidje. Hans. Neen, ich moes nog
(breeven schry ben,
Waar is der achterdeer? Ernst. Ik bid u hopman 2 blyf.
hans Ich bid uich, laas mier geen. Ernst. Wel dat's een
(raar bedryf!
Myn heer de kapitein, ik bid... wat zal dit weezen!
Gy hoeft voor Karel in het minste niet te vreezen.
Hans. Ich kom bald widerom „och, och! was wol das zyn.
Ernst. Gy hoeft om Karel niet te gaan ... laat ons den wyn...
Hans. Das weis ich wol, ich wol nigt for seks karels laufen;
Ich bid uich aber, sets dem achterdeer bald aufen,
1 ) met ingevoegde n uit hgd. spatzieren, lat. spatiari, vgl. komfoor,
pimpelmees, painpier. 2) van Hauptman = kapitein.

vs, 271-295.
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Daar komt mier jeets im kopf, das ich fergefsen sol.
Weis mier den achterdeer. Kat. Hy wou graag op de hol.

Hans tegen Katryn.
\reis mier den achterdeer, ich zol een ejilling geeben.
Kat. Een schelling is al veel, Hans Swetser, voor je leeben.
Koom gaa met my, zie daar, daar ginder is de deur.
Hans. Iek kom bald widerom. Kat. Doet zo myn goeje breur 1 .
ELFDE TOONEEL.
ERNST, KAREL, KATRYN.
ERNST.
Wel Karel durf gy die vrymoedigheid gebruiken?
Ik zeg u dat gy aan myn' dogter niet zult ruiken.
Ei vrinden ziet, dat is een kostelyk portret!
Dat's koopmanagtig : ziet wat staat do pruik hem net.
Beziet dien degen. Karel. Met verlof dat ik mag spreeken,
Uw' dochter zoek ik eens... Ernst. Wilt gy u daar in
(steeken ?
Neen, neen, 'k hoor daar niet na, uw' zaaken zyn gestuit:
Myn dochter is nu met een ander reets de bruid.
Wat beeldt gy u wel in ? 't zal niet met u geschieden.
Een koopmans zoon kooint hier, o spyt ! by edellieden,
En durft nog vreijen, met een degen op zyn' zy.
Hoe lang is 't wel geleên heer pronker? zeg het my,
Dat gy voor do eerstemaal tot edelman gemaakt zyt?
Wel hoe, gy zwygt, ho, ho, 't is of gy wat geraakt zyt.
Karel. In 't minste niet, myn hoor; het adolyk geslacht,
Waar uit ik weet dat ik ter waereld ben gebracht,
Telt zynen oorsprongk van een lange reeks van jaaren,
't Is alzo oud als 't uw'. Ernst. Wat zal ons nog weêr(vaaren ?
Karel. Myn heer, hoe oud is nu uw adelyke stam?
1)

dial. voor broer.
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Ernst. Ik roem, dat myn geslacht zyn' eersten oorsprongk nam

Uit Govaard met de bult, die Delft wel eer liet bouwen,
En had ik tyd, ik zou u dat wel in 1 't breede ontvouwen.
Karel. Hoe, gy uit het geslacht van Govaard met de bult ?
Dien graaf van Holland, met geweld tot graaf gehuld;
'k Beken het is wat groots: maar ik ben voortgekomen
Uit eenen stam die al de keizeren van Romen,
En Alexander op de waereld heeft gebracht,
Ja held Achilles telt men onder ons geslacht.
Ernst. Hoe, Alexander en Achilles ? 't lykt wel scheerera 2
Karel. Ja, ja, Achilles, en misschien veel grooter heeren.
Ernst. Gy ziet 'er vry al wat Achillesachtig uit:
Maar 'k loof het niet, voor 't my ter degen 3 is beduid.
Karel. Gy heer, myn ouders, ik, ja koningen en grootes,
Zyn van den oersten mensch al t'zamen voortgesproten.
Ernst. Dat hebt ge uit Kats gehaald: maar evenwel 't
(is goed.
Daar is nochtans zo iets in 't zuiver aadlyk bloed,
Dat in het burgorlyk zeer zelden is te vinden:
Als per eksempel, iets heldhaftig 4 te onderwinden
Ten dienst van 't vaderland, is eenen 5 edelman
Als ingeschaapen; en daar weet nooit burger van.
Wat is 't een eer, wat kan 't een braaf geslacht ver (gieren 6
Als 't wapens toonen kan, verdeeld in veel quartieren.
Ho, ho! dat aadlyk bloed! dat bloed! dat is zo nut.
Karel. Ja, maar dat geld! myn heer dat geld! is zulken stut,
Om adel, die vervalt, te helpen onderschraagen.
6! Adel zonder geld is een der slimste plaagen.
Myn heer, 'k verzeker u, waar 't niet óm 't lieve geld,
Men zach de helft pas van den adel in het veld.
Veel steeken zich ('k beken 't) zeer moedig in gevaaren:
.

,

1 ) Lees als in A en C: dat in. 2 ) voor den gek houden, spotten.
a) A en C: te degen. 4 ) A en 0: heldha ftigs. 5 ) A en C: in een. 6 ) Hier
door spelling nog onderscheiden van versieren = verzinnen, tic fra.
viser; dit is 't bgd. zieren, en werd vroeger gespeld: tsieren.

vs. 326-355.
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Maar and'ren zouden ligt haar wapens liefst bewaaren
In 't hoekje van den haart, indien 't om 't geld niet was;
In 't kort, d'een is een leeuw, en de aar een blode das.
Ernst. Gy zyt een' snapper: 'k zou te Leide gaan studeeren,
Tot advokaat: me dunkt gy hoeft niet veel to loeren;

En hebt misschien noch al meer rede voor uw' zaak.
Karel. Gy moet niet denken, dat ik braaven adel laak;
Een edelman van moed is waardig om te pryzen:
Maar 'k tel op 1 wapens, noch geslachtboom, noch devyzen,
Indien een edelman ontaart van zynen stam,
Die door de dapperheid, den adeldom bequam.
'k Stel ook ter zyde die om geld den adel koopen;
'k Weet dat'er van dat slash mê vry wat onder loopen.
Ernst. Gaat gy maar heen, gy wordt terstond gepromoveert:
Maar zeg eens wat gy nog al verder hebt geleerd.
Karel. Dat alles moet bestaan door onderscheid van staaten 2
Wy kunnen altemaal geen burgers, noch soldaaten,
Noch edellieden zyn; dan kon geen land bestaan.
Ernst. Begint gy zo ? dan hebt ge in lang noch niet gedaan.
Karel. Myn heer, 'k zal u dan iets, het geen ons raakt, doen
(hoeren.
Ernst. Praat van myn dochter niet, dat zeg ik van te
(voeren.
Karel. Myn hoer, men zegt, dat ge aan een' moffen officier
Uw' dochter hebt beloofd; ja, zelf 't gerugt loopt hier,
Dat hy, in 't kort, met haar in d' echtenstaat zal treeden.
Ernst. En gy komt hier nu, om te vraagen naar de
(reden ?
Karel. Neen, om te zeggen dat ge u zelf daar me verkort,
En Izabella in een' poel van rampen stort:
Door dien die kapitein uw dochter wil 3 bedriegen.
Ernst. Zo zyt gy hier dan maar gekomen om te liegen.
Karel. Hy is een larie 4 , die van groote dingen praat.
,

1) verkeerde constr. door verwarring van iets tellen en op iets zien,
letten, bouwen enz. 2 ) standen 8 ) A: uw kind meendt te, 0: uw kindt
rya eendt te. 4 ) lafaard.

-- 107 —

vs. 356-374.
374.

Ernst. Hy is een krygsman, die op 't vechten zich verstaat.
Karel. Een krygsman met den mond, die elk de huid wil
(stroogen,
Zeer traag in 't vechten: maar bezonder gaauw in 't
(loopes.
Ernst. Nu is het lang genoeg, voort zeg ik! aanstonds voort!
Karel. Mynheer ik bid u hoor... Ernst. Neen zeg ik, niet
(een woord.
Katryn! gaa lei hem uit. Karel. Gelief 1 maar te ver(neemen,
Gy zult bevinden dat... Ernst. Staa hier niet lang te
(teemen:
Want quam hy eens op 't mat 2 , ik weet niet hoe 't zou gaan.
Kat. Ja, Karel, hy zou jou doorsteeken, villen, brawn,
Je halt geen tyd om eerst je testament te maaken,
Je zoudt niet leevendig uit deeze kamer raaken.
Karel. Myn heer, uw dienaar. Denk op 't geen ik heb
(gezegt.
Karel tegen Katryn ter zyde.
„Zeg aan uw juffrouw, dat ik flus Krispyn, myn knecht,
» In 't vrouwelyk gewaad zal zenden, om te spreekera
„Van Hans den Zwetser, 't geen dat huuwlyk ligt zal
(breeken.
TWAALFDE TOONEEL.
ERNST, KATRYN.
ERNST.

„Die Karel is doortrapt 3 , hy is zoo gek niet als
„Ik hem versleten heb, hy wist een zaak, schoon vals,
„Mooij op te schikken: maar hy zal me niet bedotten.
„Als hy myn dochter kreeg hoe zou de waereld spotten.
1) A en 0: gelieft. 2 ) er bij, op de proppen, in 't krijt: eig. op 't
meld, mnl matte (onz.) = weiland. 3 ) geslepen, uitgeslapen, bij 't volk:
wel bekrabbeld.
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Neen, neen, 't zal niet geschiên, ze is voor den kapitein.
Kat. Dat was een wakk're baas. Wat heeft die keerel brein.
Al is 't een burgers zoon, 'k zou hem myn dochter geeven,
Veel liever als dat zy met zulken mof zou leeven
Ernst. Zwyg, 'k gaa hier naast eens, om het nieuws uit
(de koerant.
Kat. Als by de krant niet las, was 't glad gedaan met
('t land.
De paaij 1 hangt aan malkaar met hooren en vertellen,
Van allen 2 nieuws...

DERTIENDE TOONEEL.
IZABEL, KATRYN.

Izabel. Katryn hoe zullen wy 't nu stellen?
'k Heb alles aangehoord, helaas! ik weet geen raad,
Nu Karel zonder reen van vader wordt versmaad.
Ach! wat staat my te doen. Kat. 'k Zou eerst een
(poosje huilen,
En dan, was ik als jy, eon dagje vyf zes pruilen,
Dat is myn beste raad. Iz. Gy spot met my Katryn!
En ik moet onderwyl dus ongelukkig zyn!
Ik vrees dat Karel nog van ranzerny zal sterven.
Ach! moet ik om dien mof, niyn' waarden Karel derven!
Kat. Hoe is het malligheid? koom, koom, juffrouw scbep

(moed,
Je weet niet wat Krispyn, zyn knecht, al voor me doet:
Daar myn Krispyn zyn neus maar even in mag steeken,
Vind hy een gat deur, dat's my menigmaal gebleeken.
o Hy ken knusjes, en hy zal voorvalt zyn, heer
\\Tel raaden hoe...

Daar wordt gescheld.
Iz. Daar is papa misschien al weer.
Katryn doet op.
1)

vent, vooral aide, vervelende, persoon, pr.aatvaar; eig. peetoom.

2)AenC: alle.
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VEERTIENDE

vs. 397 -422.

TOONEEL.

IZABEG, KATRYN, KRISPYN.
KATRYN.

Ben jy 't Krispyn? Kris. Och ja, myn zoetertje, myn
(loeven.
Kat. Hoe, durf jy je over dag hier in ons huis bogenven ?
Kris. Ik heb daar over in de herberg opgepast,
(Gelyk myn heer my, eer hy heen ging, bad belast,)
Om als ik Ernst zag by geval het huis uitkoomen,
Hier in te gaan. Iz. Maar heeft papa u ook vernomen 1?
Kris. ó Neen juffrouw. Iz. Krispyn hoe houd zig Karel doch?
Kris. Ik weet niet beter of jou Karel leeft nu nog;
Maar hy praat niet als van te sterven, en te trouwen.
Dan zie je hem zyn hoofd, en dan zyn hinderst 2 klouwen;
Hy stampt de hielen van zyn schoenen af van spyt;
Dan roept hy: houd den dief! ik ben myn liefste quyt!
En van het bystean, kryg ik dan een lap 3 om de ooren;
Dan zoent hy me weer af, en zegt: myn uitverkooren,
Myn alderwaardste lief, myn grootste schat op aard,
Myn kost'lyke Izabel; dus kryg ik voor myn baard
Verliefde kusjes: maar myn huid geen kleintje 4 slaagen.
Iz. Ach wordt myn Karel dol? Kris. Neen, 't zyn ver(liefde vlaagen,
Het zal wel beteren, mag hy met jou alleen,
Als Ernst niet t'huis is, maar een' korten tyd besteên,
Om te overleggen hoe by alles moet besteeken 5 ,
En waar je huuwlyk met den mof door is te broeken.
Iz. Krispyn verzeker hem, dat ik my ganscu betrouw
Op zyn' voorzichtigheid: ik zal schoon ik een vrouw
En zwak ben, egter myn kloekmoedigheid betoonen,
Hem helpen waar ik kan, en u zal ik beloonen
1 ) bemerkt, gezien. 2 ) achterste, vgl hgd. hinten = achter. C: hinders.
) klap; dezelfde beeldspraak als in: een flens om de ooren, (vgl.
fleeter en flinter). 4 ) beetje, klein beetje. 5 ) heimelijk in orde brengen,
hinderlagen leggen, vgl. hgd. bestechen, omkoopen.

8

vs. 423-440.
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Voor al uw moeijte. Kris. Neen dat kan Katryn wel doen.
Niet waar myn zoetert ? koom, vereer me een' lekk're zoen.
Op rekening. Kat. Laat staan: je moet terstond vertrekken:
't Zou euvel dagen 1 , quam u Ernst in huis te ontdekken;

Hy is hier dicht by in de buurt. Kris. Dat's niemendal.
Ik moet hier blyven. Kat. Hoe Krispyntje, ben je mal?
Kris. 'k Weet me in een ommezien zodanig toe te taakelen 2 ,
Dat 'k aan wil noemen, om een uur met hem te kaakelen,
Eer hy my kennen zou Zie, met die groote das
En deeze sjerp, zal ik my, puur of 't toov'ren was,
Onkenbaar maaken; daar zal ik hem mê bedriegen,
En van Hans Zwetser zoo wat jokkentjes voor liegen.
Hou jy lui je maar stil. Kat. Krispyn 'k loof dat je ons fopt.
Kris. Maar pozito, ik wierd door Ernst wat afgeklopt,
Zou jy het voelen?
Daar wordt gescheld.
KATRYN tegen Krispyn.
Schuil gauw weg.
Krispyn verkleed zich schielyk op de navolgende ulyze,
hy haalt zyn' das over 't hoofd, welke gemaakt is, dat
ze met één tot een kaper verstrekken kan. Voorts laat
hy zyn' groenen rok vallen, die hein in het naannelyk
gewaad voor een sjerp verstrekt; hier by gevoegt dat zyn
rok met kleine opslaagjes zy, maakt hy het figuur van een
vrouwspersoon uit.
Kris. Neen doe maar open;
Men zal my in dit kleed niet kennen, zonde ik hoopen.
Kat. Wel gaauwerd, dat staat wel. Kris. Doe nu maar op
(Katryn.
„Dat zal naar ik bemerk een zootje moffen zyn.

1) warm toegaan, slecht afloopen, z. bl. 40 nt. 1. ') A: taaklen,
kaaklen, C: taaklen, kaaklen.
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vs. 441-461.

YYFTIENDE TOONEEL.
SLENDERHINKE, WESSEL, drie ma [Ten zwygende,
IZABEL, KRISPYN, KATRYN,
SLENDERHINKE.
Ie woor is noe mien her? de Wessels zunt 'ekeumen,
Ik heb van d'Oldenbrug, vier Wessels mit 'eneumen.

Slenderhinke u'yst op de mo f én.

Dat's Wessel Kuttel; ont dat is noe Wessel Poep,
Dat's Noaber Wessel. Iz. Wel dat maakt een mooije troep.
Kat. Wat meen je hier nu met die Wessels te beginnen?
Zeg, staan 'er nog niet wat op straat, gaa, roep maar
(binnen.
SLENDERHINKE, wyst Op Wessel.
Den Wessel, meeken 1 is mien her zien eige breur.
Kat. Ei lieve zie ter deeg met aandacht, dien 2 sinjeur;
Dat is Hans Zwetsers broer! dat's volk van adel, vrinden.
Slend. Ie, doe zolst ziens geliek in holland joo nig vinden,
Eer dat hy keuttelen, die hard zund, drieton kon,
Kon hy Slatien 3 .
KATRYN, tegen Wessel, die weg kruipt, achter Slenderhinke.
Myn heer, zeg eens, het woordje bon
Is dat latyn ? Slend. Wel joo, hoe zol hie dat noe wetten:
't Slatien dat is 'om zo ik leuve, al lang vergetten;
Die kromme strekkels 4 hold men zo nig in den kop,
Nein door verstoat zik oeze keuster better op:
Maar hy kan rogge, weite, and zukke dingen zeijen,
Ond by verstoat zik, net a's ik, op 't gras te meijeu,
Hy kan ook eeddelen. Kris 5 . Wel dat's een raars kool 6 .
,

Katryn, Izabel, en Krispyn lachen.
Slend. Noe Wessel, ie ik bid doe, eeddel noe ein mooi:
Wessel speelt op de fiool en de andere moffen
danssen. Slenderhinke springt.
Dat's dens gezelschap nog nen grauten sprong ter Beren.
- Meidchen,meisjo. `z) A en C: die. 3 ) [ da]s Latein. 4) krabbels, streepjes. 5 ) -C : Katryn. 6 ) kerel; waarsch. te vergelijken met fri. kodlle =
lobbes, sukkel, waarvan Buitenrust Hettema (T. en Lett. 1892. II) ook
de uitdrukking: daar ligt oom Kool afleidt vgl. bi. 60 nt. 1.
1)

vs. 462-482.
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tegen Katryn.
Ie meeken ik zol oe wal tot mien wief begeeren,
Zo jufferaftig, and zo sleuf 1 stoot oe den snoet ;
Mien boksen 2 zeet 'er mig ook jonkeraftig oet.
Kat. Wat zeg je mofje? hebje lust met my te trouwen ?
Als ik het toestond, zou je dan je woord wel houwen?
SLENDERH. geeft een metworst met een ham aan Katryn.
Ie jo, mien deef ken 3 , jo zie doar, dat is voor oe.
Kat. Een metworst 4 ! ha! ha! ha! waar komt een mensch
De vulliskar zal my nog eindling overryën.
(al toe,
Kris. Nou nou Katryntje, gaa maar voort, en laat je veyen.
Kat. Hoe wordje niet jaloers? Kris. Neen, slaa de wageli voort.
Kat. Maar Slenderhinkelief, wie heeft het ooit gehoord?
Geef jy me dat op trouw? Slend. Joo, 'k heb nen stie(gen 5 worsten
Voor oe 6 mien bruud, ik bid loat ons noe om een korsten 7
Moar no do karke goan.
KATRYN, de hand aan Slenderhinke geevende.
Koom aan.
SLENDERHINKE zoent Katryn.
Daar is mien voelt.

Tegen de moffen.
Ie Wessels as stoe noe mien voar ontmeutst, zo moest
Ste em bolde greaten, and oet miene noame zeggers,
Dat ik in holland tot nen jonkren ben édeggen 8 ,
Oud dat by aan, mik zend wat hammen, and wat spek.
Kat. Dat's bruigom 9 nommer twee. Kris. Jo houdt herzi
(voor de gek?
Kat. Hoe wordt je wat jaloers? Kris. Het vryen kan
(passeeren;

Maar 't zoenen, meisje, zou ik liever niet begeeren.
1 ) schlüpfrich (?) = wellustig. 2 ) broek, misschien van bok, dus eig.
boksleeren broek. 3 ) 0: diefken ; diefje. 4 ) van met gehakt vleesch,
eng. meat, go mutts = spijze. 5 ) A en 0: stiege; hg. Stiege = twintigtal 6 ) A en 0: hoe. ) zoo spoedig mogelijk. 6) gedegen, gegroeid.
9

) A en C: brteigoms.
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Slend. Keum Wessels dans nog eens ter eeren van mien
(broed.
Kat. ,,Krispyn dans jy eens

me. I1'ris. Ik zal; dat heb je
(goed 1 .

Hier wordt gescheld, de moffen lilyven danssen, maar
Krispyn houd op, terwyl Katryn op doet.

ZESTIENDE TOONEEL.
ERNST, IZABEL, KATRYN, KRISPYN, SLENDERHINKE,
WESSEL, en de moffen.
ERNST de moffen ziende danssen.

Wat'e dat te zeggen? wat beduidt dat redementen 2?
Wat is dat Izabel? hoe komen hier die venten?
Daar schuilt wat achter, spreek, wat pikken 3 zal dat zyn ?
Kat. Dat's 't adelyk geslacht van Hans, myn heer. Ernst.
(Katryn,
Wat adelyk geslacht? 'k verstaa hier zulke grillen
In huis niet. Hou eens op; wat of zy hebben willen?
Slend. Dat's oet. Ernst. Wat's oet? hoe koomt gy hier zo
(assurant.
Slend. Ik ben een jonkeren 'eworden in dit land.
Ernst. 'k Verstaa die potzen 4 in myn huis niet Slender(hinken,
Vertrek met al dit volk, of 't zal hier met je stinken 5 .
1 ) daar heb je gelijk in, dat is een goed verzinsel. 2 lawaai maken;
van redement, evenals riddemraent, riment, rediement, enz., eerre verbastering van regiment; het regiment stellen - den baas spelen. 3 ) duivel,
booze geest, eng puck. 4 ) aardigheden; hetzelfde woord als ons vroegere bootse = omtrek, model, lijst, evenals ons ww. [na]bootsen ut fra.
bosse, bossen, eig. verheven beeldwerk, — maken; ouder nhd. bosse,
posse = sieraad, bijwerk aan kunstvoorwerpen, schets, verheven
(comisch) beeldhouwwerk, grappenmakerij, enz Zie Franck. 5 ) Slecht
afloopen met jou, er zal wat voor je opzitten; ook: 't zal hier met
)

jou vuilen.
LANGENDYK, Erelis Louwen.

8

vs. 495-522.
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Loopt aanstonds om uw' hoer. Slend. Mien her die weet
(ik nicht,
Ik heb 'an de Oldenbrug mien beutschof jo verrigt.
Dat is mien her zyn breur. Ernst. Wel, dat zyn wond're
(zaaken,
„Ik heb het end en moet aan 't kluuwen zien te raaken,
„Die Slenderhinke lykt onnozel. Slend. Jo, sinjeur,
Die mit den veddel, dat is jonker Hans zien breur.
Ernst. Indien dat waar is, heeft Hans Zwetser my bedrogen,
En van zyn' daaden en zyn' adel voor gelogen.
Slenderhinke zoent Katryn, Ernst dat ziende zegt.
Katryn, hoe hebt gy daar zo'n drukte? dat gezoen,
Wat wil dat zeggen? wat of hier nog uit zal broên ?
Kat. Myn heer ik zal in 't kort met Slenderhinke trouwen.
Ernst. Het loopt nu zeker op het end, met al do vrouwen,
Zy zien 'er niet meer na wie dat haar pretendeerd 1 ;
En met de meiden is het nu geheel verkeerd;
o Die zottinnen! 0! zy krygen zulke beuken 2 .
Zy denken niet eens om haar juffrouws volle keuken:
Maar och! was ik van al dat schrobben eens verlost!
Had ik een man, dan quam ik makk'lyk aan de kost;
En koomt een snyër, of een wever om haar vryen,
De koop is aanstonds klaar; maar raaken ze eens in lyen,
Dan is het, si nous plait, de spilletjes 3 in de asch,
En dan koomt sloerie 4 , die zo graag naar 't huuwlyk
(was,
Om potjes vet, en om wat vleisnat by de menschen,
Daar ze eerst gediend heeft. En dan zou men ligt wel
(wenschen
Om 't geen men in de lui 'er huizen heeft verquist.
Kat. Myn heer ik weet wel, 't is niet altemaal gemist 5 .
Maar evenwel men ziet het zomtyds anders beuren.
Ernst. Somtyds ? ja al te veel: doch lakten wy dié leuren 6
1 ) ' t hof maakt. 2 ) kuren, eig. beuk van den molen = klap v. d. m
) beenen. 4 ) ook sloor, slordige vuile vrouw, van mal. slore, eng. slur
= vuilnis. b) je hebt niet geheel ongelijk. 6 i nietigheid, vod volgens
Vercoullie bijvorm van luier.
3
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En zeuren overslaan, en trouw gy wie ge wilt:
Gy zyt tog happig om te gaan in 't groote gild.

Tegen de moffen.
En gy sinjeurs, kunt weer naar d'Ouwenbrug vertrokken.

ZEVENTIENDE TOONEEL.
ERNST, IZABEL, KATRYN, KRISPYN.
ERNST

tegen Krispyn.

Hoe vrouwtje, hoort gy mê niet by dat zootje gekken?
Kris. Och neen myn heer, ik niet. Ernst. Het lykt aan uw
(gewaad
Dat ge een moffin zyt, en gy hebt zo'n mofs gelaad.
Wat is uw bootschap dan? Kris. Om hier een' heer te
(vinden,
Die Hans de Zwetser hiet. Kat. Ben je ook van zyne
(vrinden ?
Kris. Neen meisje, neen, het is een regte deugeniet;
Hy heeft myn dochtertje geholpen in 't verdriet,
Een schaap van twintig jaar. Och! och! hoe zal ik 't
(maaken ?
Och! kon ik toch den schelm maar eens te spreeken
(raaken.
Och! och! och! och! myn `heer, ik bid zeg waar by is?
Is hy hier ook in huis? Ernst. Neen vrouwtje dat is mis:
Maar 't kon gebeuren dat hy hier wel haast zou koomen.
Kris. Och! was dat waar, dan zou hy van den drommel
(droomen 1
Ernst. Maar vrouwtje zeg, hebt gy den regten man wel voor?
Kris. Hy 's groot van knevels, en hy heeft zich ná ik hoor,
.

1) er van lusten. Tuinman geeft als spreekwoord: Wie schuldig is,
droomt van den Duivel. Drommel misschien verwant met dreumes, van
drorn, dreuijt = eind en dan oorspr. = kobold = booze geest.

vs. 541-564.
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Voor kapitein, of zo iets anders, uitgegeeven.
Ernst. Hoe is hy dat dan niet? Kris. Neen, hy heeft van
(zyn loeven
Geen kapitein geweest. Kat. Daar breekt de bommel uit 1 .
Kris. Och! och! die schelm ! och! die verlaater van zyn'
(bruid!
Ernst. Maar vrouwtje huil zo niet; 't zal wel ten beste loopen.
K2-is. Daar's ia de waéreld toch geen troost voor my te
Och! och! 'k word misselyk 2 .
(hoopen.
ERNST, houd Krispyn vast, die zich misselyk veinst.
Katryn, geef wat azyn.
Kris. Och! geef me liever maar een slokje brandewyrn :
'k Ben ongelukkig in do waereld, lieve menschen !
KATRYN hein brandewyn geevende.
Daar vrouwtje.
KRISPYN,

gedronken hebbende.

't Wordt nou al wat beter. Ernst, 'k Zou wel wenschen
Dat gy me zeirle, waar ge eerst kennis aan hem kreeg.
Kris. Hoe kennis? [meisje daar is 't glaasje, 't is al leeg]
Hoe kennis? wel dat was... laat zien ... dat was ... te
(Keulen,
Daar zag ik de eerstemaal hem voor quakzalver speulen.
Ernst. Wel hoe, is hy dan nu al kapitein? dat's raar.
Kris. Ik zeg dat hy 't niet is; hy heeft wat by malkaar
Versaameld, niet zich op teaters te vertoonen,
En op te sneijen van zyn kolnpozitionen,
Van kryder 3 balsem., en der wilden -1 katzen fet,
Van rnormeltieren sm.alts 5 . Kat Wel vrouw, je kent
(hem net.
Ernst. Vel kan het mooglyk zyn? och ja, 'k begin te
(vreezen,
„Dat alles pocclien en opsnoijery zal weezen.
Maar vrouw is 't mobelyk! ei 't schort u in het brein,
Zyn mienen zyn 6 heel braaf, hy lykt een kapitein.
1 ) Daar komt de ontknooping, nu komt alles uit, z. aant. M. 2 ) onwel, flauw, z. aant. 10. 3) = Kreuter; dus: kruidenbalsern. 9 A en C:
wilde. 5 smout, gesmolten vet. 6 ) hij doet zich voor.
)

5)
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Kris. Hy weet ook wonderlyk to gooch'len met een stokje,
En heeft een ryszak, daar by haasje met 't rood rokje
In kan doen piepen; met een hokes bokes pas 1
Is die in Spanje, en voort weer in de googheltas;
Daar staan de jongens dan als uilen naar te kyken,
En ook veul ouwen dat wel goudse gaapers lyken.
Iz. Wat dunkt papa? nu staan myn zaakgin wonder schoon,
Men wil niet luistren ná een schiklyk burgers zoon,
En 'k moest een' edelman, al was 't een vreemd'ling
(trouwen.
Ernst. Het kan niet weezen; zou zig Hans zo kunnen
('houwen?
Kris. Och! och! myn dochtertje! och! och! och! dat arme
(lam!
Ernst. Hoor vrouwtje, dat gy hier eens strakjes weder quam:
'k Verwagt hem hier haast, dan zult gy hem spreeken
(kunnen.
Kris. 't Is goed myn heer, gen dag:

ACHTIENDE TOON EEL.
ERNST, KATRYN, IZABEL.

Katryn. 'k Zou jonker Hans wel gunnen,
Dat hem de huid wat voor zyn zwetsen wierd geschuurd.
Ernst. Katryn vertel niet van dit voorval in de buurt.
Kat. Myn heer, hoe meenje dat ik niet zou kunnen zwygen?
Ernst. Als al de meiden; want het praaten is zo eigen
Aan 't meeste vrouwvolk als het snoepen aan een kat.
Dat ge aan een' meid vertelt, vertelt ge een heele stadt.
1 ) Hocus pocus of bokus, uitdrukking door goochelaars gebruikt ;
wel eens afgeleid van een persoon uit de Noorsche mythologie, doch
met meer grond van de lat. woorden: hoc est corpus. Pas is de gebied. wijs van 't fra. passer.

vs. 585-608.
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Iz. Papa, hoe meent gy 't nu met Hans den mof te maaken ?
Ernst. Ik staa versteld van al de wonderlyke zaaken,
Die my gebeuren, kind. Myn zinnen zyn verward.
Wat zal ik denken? want myn hoog en aad'lyk hart
Eischt my een' schoonzoon, die van adel is gesproten.

Iz. Ei, 'k bid u, wilt u aan den burgerstaat niet stooten:
Want wat is adel, als een deugdelyk gemoed?
En Karel is in deugd un Beren opgevoed;
Op zyn persoon valt niets te zeggen; ik zou denken,
Dat zulk een huuwelyk onz' adel niet kan krenken.
Papa, in Vrankrijk trouwt zo meenig' kaale graaf
Een koopmans dochter, .en dan maakt de huuw'lyke gaaf
Een juffer aadelyk; de goude pistoletten 1
Zyn pillen, die den waan van adel ligt verzetten.
Katr. En van die pilletjes heeft Karel.
ERNST, wat gepeznst hebbende.
'k Neem geduld:
Maar 't strekt tot schande, van graaf Goverd niet den bult.
Iz. Papa, ik bid u laat Katryn myn Karel haalen.
Ernst. Ik heb hem afgezet, hoe zou de waereld smaalen,
Indien ik hem nu weer liet roepen, neen, by mogt
Aan and'ron zeggen, dat ik hem had aangezogt.
Iz. Och, kond gy Karel, zo als ik, gy zoudt niet zorgen 2 .
Ernlst. Ik zal my hier eens op bedenken tot op morgen.
Daar wordt gescheld en Katryn doet op.
Ernst. „Ach is 't wel moogelyk dat Hans geen edelman,
„Maar een bedrieger is.

1 ) gouden muntstukken, zoo geheeten naar eene oudere Spa. munt,
eig. een ruw stuk metaal met stempel. Waarde twee gouden scudo's
of schilden ; ongeveer f 10. De naam pistool is misse iien eene verbastering van piastr•zuola verkleinw. v piaster. 2 ) vreezen, bezorgd zijn.

— 119 —

vs. 609-626.

NEGENTIENDE TOONEEL.
ERNST, IZABEL, SLENDERHINKE, WESSEL, drie moffen,
KATRYN.
SLENDERHINKE tegen Katryn.
Mien deel ken doe zotst dan
Roast mit mik trouwen. Katr. Wis, en vuist in 't oog,
('t zet lukken.
Myn hart danst al van vreugd, heer bruigom, op twee

(krukken.
ERNST tegen Slenderhinke.
Zyt gy in dien tyd al geweest aan d' Ouwenbrug?
Slend. Ik wol daar nig na toe. Mien her zol mig den rug
Jo smeeren, vedder 1 , ik mot hier een luttik 2 wachten.
Ernst. Koomt dan uw heer haast? Slend. Jo 3 .
Ernst. Dat gaat na myn gedachten.
Slend. 'k Ben noe geen Slenderhink, maar jonk'ren pennendrek,
Ik zol noe overal mit 4 stoan op mien rompspek 5 .
Doe joff'ren deers 6 , mit oe slepstarten altomoalen,
Hebt stoe kein zin om ook nen jonkren oet Westfoalen
Te trouwen? tast noe to, 't zint Wessels hups and stark.
Wat stoan mien schonken los. Katr. Zo los gelyk een hark.
Ernst. Maar zeg Katryn, weet ge aan geen ander man te
(maken,
Als zulk een bloed? Katr. Ik doe 't maar om my te ver (maaken,

Ik meen het niet, ik help den gek een beetje voort.
Ernst. Gy zyt een slimme feeks 7 . Katr. Dat heb ik meer
(gehoord.
Ernst. Gy jonker Slenderhink, gelief eens te verhaalen,
By wat okkazie gy in Holland, uit Westfaalen,
1 ) - Vetter = neef. 2 ) luttel, beetje, poosje. 3 ) A. en 0: lb. 4 ) mede.
meisje; Cats, 2ja7°. Leven: De vader v. h. dier,
respect. 6 ) dier
dat in uw zinnen speelt. 7 ) scheldwoord; Vercoullie onderstelt ver wantschap met veeg in helleveeg, dat hij één acht met veeg - ten
doode gewijd, en wel in den zin van verdoend.

b)

vs. 627-655.
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Gekoomen z yt ? Blend. By wat karosje? 'k liep to veut,
'k Heb kein karosje nog kein woagen jo ontmeut.
'k Ben met een hennighiet 1 oet mien voars hoes 'ekeumen,
Ond heb den holster, met de graswan, mit eneumen,
Ond liep jo regt oet naar een suverlike 2 stat,
Woar in het volk, as hier, jo roare noamen had:
Loat zeen, Zwoleerzen 3 ; moar ik gink von doar vertrekken,
Ond voer toen in een schip, op einen grauten bekken;
Dat was de Zuuderzee, een grooten wieden plas,
Dolkoppig woter, dat nig stil to moaken was;
Ond 'et begon mik doar to grouw'len in den balge 4 .
Ik sprak den voerman ' 'an, and zei, doe deef, (Fe galge
Is voor oe nog te goed, woar veur stoe goe leun hen ?
Weet stoe nig, teuvenaar, dat ik Slendrinke ben,
Hier is noe land, nog zand, nog hoes, nog driet, nog
ibeumen,
\\roar zol stoe rekkel, op een regte weege 6 keumen?
In al den angste stond de teuvener en zonk 7 ,
Terwyl 'et etten mik vast oet den balge gook.
Katr. Zo kreeg je een leego maag, dan kon je weer wat vretten.
Blend. 'k Spyde ook een luttik greun, and 'k hef nigt greens
('egetten.
Toen roakten ik in 8 sloap, tot dat den morgen kam,
Ond zag jo, do eerstemaal dit graute Haspeldam,
Dit Amsterholland; dat verbliede mik de zinnen,
Toen docht 9 ik: flinke, doe solet dikke doalders winnen:
11loar toen ik hier kam, vond ik wark, noch nicht nen driet 10.
Ond liep toen noar nen stat, die 't volk den Hoagen hiet,
Dear al de beuvenste von zevven lande wennen,
Ze zeiden mik, door zal 'k nen voerman worden keunnen,
Ond voeren juffers met slepstarten aan het gat,
1 ) handigheid, behendigheid. 2 ) A en C: suverlilcen. 3 ) Zwol -aarzen,
Bene aardigheid voor 't schellinkie. 4 lijf. 5 ) A en C: voorinon. 6 ) A:
regten vege, C: regten wegen. 7 ) d w.z. in zijn oog, omdat hij draaierig
werd. 8) A en C: ronkte ik in een. 9 ) C: dacht. 10 ) van d ten, lat.
)

cacare; sterke ontkenning, met vervanging door een ander woord
van gelijke bet. bij 't volk nog in gebruik.
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In golde woagens met vier peerden, deur de stadt.
'k Vond zo veel juffers in nen Hoage op alle weggen,
Dat ik 'er jo wol ein te gevve 1 had 'ekreggen:
Moar 'k vond nigt eiher zo geleerd, die mik verstoan
Of mit mik sprekken kon. Zie hinnikten mik oan ... .
Ernst. Maar hoe koomt gy by Hans? Slend. Mien her vond
(ik doar laupen,
Die had daar drieteri 2 van zeupkens te verkaupen,
Voor pion in 't heuft, hij heeft ook loezenzalf, en zand,
Laat tanden wit moakt. Ernst. Ho dan loopt hy achter
(land 3 ?
Hy 's dan quakzalver? Slend. Neen quakzalver? mis
('esprokken 4 :
Hy is nen kapitein, hy heft wol zeeven rokken
Mit golde linten. Ernst. Ja, dat kan wel mooglyk zyn.
'k Zie klaar, dat hy my heeft bedroogen door de schyn.
Katryntje breng dat volk eens boven op de kamer;
Opdat, als Hans koomt, ik de zaak dan te bequaamer,
Naarvorschen kan, en zien of hy dien broeder kend.
Katryn de moffen naar boven brengende, speelera zy.
Ernst. Die moffen maakera hier een drommels redement 5 .
Daar wordt gescheld.
Daar wordt al weer gescheld, ei dochter doe eens open,
't Zal Hans zyn, of dat wyf van Keulen, zou ik hoopen.
Izabel doet op.

TWINTIGSTE TOONEEL.
KAREL, KRISPYN, ERNST, IZABEL.
KAREL.

Myn heer 'k verzoek exkuus dat ik zo stout ben van...
Ernst. Myn heer 'k bid zyt gedekt. Karel. Myn heer...
1 ) te geef, voor niet. 2 ) prulleboel. 3 ) Nu zeggen wij: liet land afloopen. 9) ' Slend bedenkt zich, dat hij uit zijn rol gevallen is. b) Z.
bl. 113, nt. 2.

vs. 677--695.
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[Ernst. Maar heer ik kan...
Karel. 't Is onbeleeft... Ernst. 'k Kan geen gekompliment
(verdraagen.

Karel. Myn heer, uw dienaar, 'k schik my naar uw wel (behaagen.
Iz. Myn Karel, alles staat nu op een' goeden voet.
.Ernst. Zo haastig niet, holla, neen Izabel, ik moet
Eerst onderzoek doen. 'k Denk, dat hans hier strak

(zal komen.

Karel. Myn heer 'k heb na dien Hans zo even nog vernomen,
't Is een bedrieger, geen kaptein, noch edelman,
Als hy zich uitgeeft: maar het is een charletan 1
Uit zyn geboorte een mof, dog door het lang verkeeren
Met googelaars, heeft hy wat potsen kunnen leeren.
Men heeft hem hier en daar in steden wel gezien,
Op zyn stellaadje. Ernst. Dat is wel myn heer: maar
('k dien
Te weeten wie dat zegt. Karel. 't Is iemand van myn'
(vrinden
Dien gy, als 't u belieft, kunt spreeken; hy 's te vinden
In de ordinarie 2 , daar hy alle dagen eet.
Ernst. Neen, 'k onderzoek dan niet, naar dingen die ik weet:
Zyn broer die boven is, en ook dat wyf van Keulen,
Zyn blyks genoeg.
;

EENENTWINTIGSTE TOONEEL.
ERNST, IZABEL, KAREL, KRISPYN, KATRYN.

Katryn. Gelieft myn heer te hooren speulen?
Zo koom maar boven: want daar heb je 't Swolse schip 3 .
. 1 ) kwakzalver; 't zij uit een lat. circulatanus of waarschijnlijker uit
it. ciarlatano van ciarlare - praten, babbelen (Z. Larousse). 2 ) open
tafel. 3 ) zoo noemt Katr. spottend Slend, om zijn reisverhaal, z. bl. 120.
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Daar speult 'er ook een met een yzertje aan zyn lip,
Hoe hiet het ook? een tromp 1•
ERNST tegen Katryn.
Weg niet uw' bagatellen.
ERNST tegen Karel.
'k Verzoek, myn heer, wanneer gy iemand aan hoord
(schellen,
Dat ge u verbergen wilt, daar agter het tapyt;
En zo gy hart hebt my te wreeken van die spyt,
Op Hans de Zwetser, die ik ligt zal overtuigen,
Gy zult my vrindschap doen. Kat. Daar legt den brui
(in duigen
Met Hans de Zwetser. Karel. Wel myn heer, ik neem het
(aan.
lenst. Verdryf hem vry met veele affronten hier van daan.
Tegen Krispyn.
En spring uw' heer mê by, als hy te kort mogt komen,
Ik gaa naar boven.
Krispyn buigt zich en knikt tegen Ernst.

TWEEENTWINTIGSTE TOONEEL.
IZABEL,

KAREL, KRISPYN.

Izabel. Hoe! gy schynt niet veel te schroomen
Voor Hans de Zwetser. Karel. Neen, wy hebben wel te pas
Vernomen, dat hy maar een' groote zwetser was.
lz. Ik kon 't ook merken door het geen zyn knegt vertelde.
Karel. Ook heeft een zeker heer, die my een poos verzeld© 2 ,
Al deeze zaaken in het breede aan my gezegt,
En 'k heb Krispyn terstond van alles onderregt.
1

) monclorgel. 2) een poosje bij mij was, of met mij ging.

vs. 713-729.
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KRISPYN, zich weer in vro nvelylc gewaad verkleedende.
Spyt nou Ovidius met Metamurfezeeren !
Hier zie je weer Krispyn, in keulse wyven kleeren.
Nou zal ik met een snap 1 eens schellen; en juffrouw
Doe jy dan quansuie 2 op, en Jy myn heertje, hou
U, of ik 3 ergens om naar achter was geloopen.
.Krispyn gaat buiten de deur, en schelt, Katryn en Ernst
koomen van boven, terwyl Izabel quansuis op doet.

DRIEENTWINTIGSTE TOONEEL.
KRISPYN, KATRYN, ERNST, IZAB U L, KAREL.
KRISPYN.

Dag juffrouw. Doe je nou de deur juist zelver open?
Ernst. Wel vrouwtje dat is goed, zyt gy hier al weêrom !
Kris. Is Hans de Zwetser dan hier al, daar ik om kom?
Ernst. Neen nog niet. Kris. Och! och! och ! dat hoofd van
(alle guiten.
Kat. Myn heer, die arme vrouw huilt traanen, puur met
(tuiten 4 .
Ernst. Maar vrouwtje zegt gy niet dat gy van Keulen bent?
hoe hebt gv 't hollands dan zo schielyk aangewend ?
Kris. Het hollands? hoe myn hoer, het hollands? watte
(vraagen,
Het hollands? wel dat heb ik zo geleerd. Ernst. Waar?
Kris. Op den wagen.
Och! och! myn dochtertje och! och! och! die arme sloof.
Ernst. Hoe op den wagen? Karel. Heer die vrouw, naar ik
(geloof,
Is 't door mistroostigheid geslaagen in de zinnen.
1 ) vlug; klanknabootsend, dus met een klap, vgl eensklaps. 2 ) zoogenaamd, voor de leus, z. bl. 39 noot 5. 3 ) d. w. z. Krispyn als knecht
v. Karel. 4 ) krul, haardos, versiersel.
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ernst. 't Gelaad van 't vrouwmensch schiet my evenwel te
(binnen;
Me dunkt dat ik ze meer voor dezen heb gezien.
(ris. Dat kan wel weezen: want ik heb een jaar of tien
Op kermissen gereist, om broedertjes te bakken.
Och! och! myn dochtertje. Och! ik zal den schelm aan(pakken.
Och! och! myn dochtertje. Och! al wierd ik hier vermoord.
Daar word gescheld.
l?rnst. Katryn breng deze vrouw ras in 't zalet 1 gaa voort.
Gy achter het tapyt heer Karel. Kris. Is 't wel helder
Op het zalet, kind? breng me liever in de kelder.
Ik heb zo'n dorst door al de droefheid, hoor Katryn,
Ik bid je smokkel, als je kunt, een glaasje wyn.
,

VIERENTWINTIGSTE TOONEEL.
HANS, ERNST.

Izabel en Karel ter zyde.
HANS

Pots tausend herren Ernst was haab ich dar gelaufen,
Om tag 2 tzoe kleid'ren for mein kompanie tzoe kaufen.
Ernst. „Ik moet wat veinzen, om de waarheid te verstaan.
Hans. Nar haab ich aber al myn lachen abgetaan.
't Sont al jon ezels, der hollandise kaufluiten,
Zy steen tsoe fitselen 3 auf stibers, and auf duiten:
In tytsland aber lont der kauflien gaar kortaat,
En traagen daar respect voor einen braaf soldaat
Ont edelman: 'k bestee daar tauzend pistoletten,
Ond do ezel nedigt 4 mier, daar voor, nicht eins ten etten.
Ernst. „'t Woord etten hoor ik; en dat is geen goed hoog(duits:
') salon; evenals dit een verkleinwoord van fra. salle. 2) - Zeug =
stof. 3 ) knibbelen; hgd. fctscheln = wrijven. 4 ) = nötigt = noodigt.

vs. 752-778.
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't Moest etzen zyn. Hans. Myn here... Ernst. „Dat hoofd
(van alle gaits.

„Ik heb die kromme taal in 't eerst niet konnen hooren.
Hans. Was saagt... Ernst. „Hy heeft by my zyn achting
(gansch verloren.

Hans. Waar is ier tochter hem? .Ernst. Myn dochter heeft

.

(belet,,
Daar 's iemant, die haar wat vertelt, op het zalet.

Hans. Is 't auch dom Karel? had der hero das tsoe ge(lassen ?

Ernst. Dat raakt u niet. Hans. Och ja, mier dunkt ich
(kan es fassen.,

Ernst. My is gezegt, dat al het geen gy hier aan my
Vertelt hebt van uw daán niets is als snorkery.
Gi-y zyt geen kapitein: maar een die plag te loopen
Op kermissen, om zalf en pleisters te verkoopen:
Derhalven, jonker, ben ik nu niet meer gezind
Myn dochter aan u uit te trouwen, en myn kind
Heeft groot gelyk gehad, dat ze u niet kon beminnen.
Rants. Das dich der tybel! bist stoe dan verendert noe von
(zinnen ?
Was matsfots 1 heft der horn das in den kopf gebracht?
Das liegt den swybel 2! had ich iem nar in myn macht,
Ich wol iem prieglen, ha potstauzend 3 ! ich wol's sweeren.
Wen zaagt das? sprech horn Ernst; ich wol aan ieni
(bald leeren
Ein kapitein als mier tzoe sjimpfen; 't is gebeert
Das ich, tzoe Bender, laatst ein keerel haab versjeert.
Ernst. Verscheurt te Bender? is dat dan al lang geleden?
Hans. Ja, ja, tzoe Bender, daar 't zyn majesteet von Sweeden
Zelbs aanzaag, and ik kreeg terstond von iem pardon.
Ich bent, der steeden, durch deel arm, ontsetzen kon.
Hat ich daar nicht geweist, man had niks konnen machen:
Ich ben der moister, horn, in aller oorlogs zachen.
1

) Z. bi. 94 nt. 2 '11 ) Z. bl. 94 nt. 1.

send .... .

3)

verbastering van Golf es tan-
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Ernst. 't Verscheuren van dien vent is dat al lang geleên ?
Karel. Tot noch toe gaat het wel, daar willen wy maar

(heen.
Karel 1 . Acht jaar. Ernst. Acht jaar? acht jaar? hoe kan

(dat mogelyk weezen 2?
't Zyn leugens altemaal Hans. Postauzend! 'er mach
(vreezen,
Die mier bejimpft. Karel. „o Ja, by is te wonder wreed.
„Die kaerel liegt al raer, al is by geen poëet.
Ernst. Maar nu uw kompaujie, myn heer waar 's die ge-

(bleven ?
Waar houd gy guarnizoen ? dat dient ge eens op te
(geoven.
Hans. Myn kompanjie is meist gesmolten, in dem marsch
Van Bender nach ons land, hoe redend stoe zo dwars
Herra Ernst? das dinkt mier frembt. Ernst. Ik laat
(my niet bedriegen,
En zal u toonen dat gy niet en 3 doet als liegen.
Hans. Potstauzend! Ernst was stoe kein olden edelman,
'Ch zol doe betzaalen. Ernst. Ja daar weeten wy niet van.

VYFENTWINTIGSTE TOONEEL.
ERNST, HANS, KATRYN,

Izabel en Karel ter zyde.

ERNST, tegen

Katryn.

Haal Slenderhinke, met de moffen hier beneden.
Ii artryn. Ik zal myn heer.
-

1)
Lees: Hans, zooals ook in de andere drukken staat. 2 ) Daar de
Zwetser in 1712 werd vertoond, korf het eerst twee jaar geleden zijn.
') dubbele ontkenning.

vs. 795-808
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ZESENTWINTIGSTE TOONEEL.
ERNST, HANS. Izabel en Karel ter zyde.
hans. Ich wol hier noe nicht lenger reden,
Ich zol doe linden. Ernst. Neen, gy moet hier blijven staan,
'k Heb meer te zeggen vrind. hans. Doe nar, ha! laat
(oe roan:
Ich wol nicht blyben, wen ich bees word, zol stoe beeven.

ZEVENENTWINTIGSTE TOON EEL.
ERNST, HANS, SLENDERRINKE, WESSEL, en de andere moffen,
KATRYN. Karel en Izabel ter zyde.
WESSEL, die Hans omhelst.
Mien breur! mien breur! mien breur! Kat. Daar heb je
(nou het loeven.
Hans zag nooit blyder dag verschynen, in een jaar.
Daar hebje noui 't geslacht van moffen by malkaar.
hans. „Das dig der tybel dat 's myn broetter, ich wol
(zwiegen.
Wessel. Wel breurken Hans, kunt stoe 'an mik gien kennis
(kriegen?
Ond 't is non joar geloên dat stoe mik lestmoal sprak.
hans. Ich haab kein broeter, ha! der keerel! halt gemak.
Of'ch sol doe prieglen. Slend. Ie, wil stoe hem noe nig

(kennen,
Nou stoe zo riek bist, ie woo 1 kan een minsehe wennen.
WESSEL tegen hans.
Bezee mik wol ter deeg, ik ben oe jongste breur,
Ik ben oe Wessel. Ernst. Nu, beken hot maar monsieur,
1

) wie = hoe, of = wo voor woran.
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Gy kunt tog uw geslacht, en vriiiden niet verzaaken.
Kat. Zo doen de moffen als zy tot fortuin geraaken.
Wessel. Kend sloe mik dan fig breur? Hans. Weg of ter
(tybel hoal,
Ich zol doe priegelen, ont fits'len 1 met dit stoal.
Ernst. Katryn haal nu eens af dat droevig wyf van Keulen.
Kat. Dat wyf zal mogelyk een ander deuntje speulen.

ACHTENTWINTIGSTE TOONEEL.
molTen, SLENDERHINKE.
Karel en Izabel ter zyde.

ERNST, HANS, WESSEL,

HANs.

Ich ben pots slapporinent 2 ein. edelman van staat,
Ich wol nicht einer von oe alien, for soldaat
In mynen kompagnie; 'eh zol doe nicht willen haaben:
Myn vatter is kein baur, er ist cia tydser graaben,
Ernst. Zo is dien broeder, naar het schynt, u onbekend?
HANS t egen Ernst. Tegen Slenderhin/ce ter zyde.
Ja frylig......ich zol doe betzaleu, slapperment.
Mend. ,,'k Wol oe een vrindschap daun, met oewen breur
(to bringen.
hans. ,Cont sloe nigt swigen! Slend. M Ie! sont dal noe
(zulke dingen.

afranselen, eig. wrijven, vgl. de huid schuren, kwispelen enz.
verbastering van Gods sacrament.

1)
2)

LANGENDYK, Krelis Louwen.9

vs. 823-840.
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4EOENRNTWINTIGSTE TOONEEL.
ERNST, HANS, WESSEL, SLENDERHINKE,

moffen, KATRYN,

KRISPYN; Karel en Izabel, ter zyde.
KRISPYN.

Och! och! myn dochtertje! ja, ja, daar is de guit.
Vind ik jou hier, jou scheim! verlaater van jou bruid?
Eons. ,,Das wyb kent mier, och ja, das wyb weet von myn
(zachen:
'Ch wol aber swigen, ond verenderinge machen 1
Was wol stoe haaben? Kris. ik? myn kinds verloorene eer.
hans. Der haab ich aber nigt gefonden. Kris. Hoe myn heer?
Ontken je dan, dat jy myn dochter hebt verlaateri
Te Keulen? hans. Ja wyb. Kris. Hoe zoek jy me dat
(te ontpraaten?

Neen, neen, dat zal niet gaan, kom maar te Keulen eens
,1ions. ich ken das wyb nicht. Ernst. Wel dat is wat onge.

(meens,
Hy loochend alles, hem! heer Karel! wil 2 hier koomen!

KAREL, tegen hans die achter de tafel loopt.
Treed herwaarts heer kaptein: want gij hoeft niet te
(schroomen,
Dat ik u hind'ren zal, spreek maar met my alleen.
HANS, werpt zyn handschoen over de tafel.
Daar is myn hansjeen, ich wol morjen mit uich geen,
Waar das ier wolst. Karel. Niyn heer zyt gy gezind te
(vechten?
Wy kunnen 't op dees plaats gemakkelyk beslechten.
Tegen Krispyn. Tegen hans terwyihy zyn degen trekt.
Pas op daar achter... 't za, trek aanstonds maar van
(1 00r 3 .
hans. Nein morjen. Karel. Hoe hebt gy nu geen koura
(gie meer?
1) veinzen. 2) A en C: wilt. 3) er op los; met weglating van den
degen, eig. = uit de scheede, van den bandelier.
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Hans. „Der keerel meint es, och! ich kan iem nicht ont-

(laufen.

Karel. 'k Zeg trek van leer. Hans. Doe zolst 'es met dom
(tood bekaufen,
Ich zol doe matsfots. Karel. Koom dan hier heer kapitein,
Of 'k koom by u. Hans. Ha, had ich doe hier was
(allein,
Doe swybel, ich wol doe aan tauzend enden kappen.
„Och was ich hier heraus. Karel. Het is hier met geen
(snappen
Noch drygen meer te doen, trek aanstonds uw rapier.
Hans. Ich zol doe matsfots. Karel. Koom dan maar. ten
(eersten hier.
hans. Ier rotsen jongelyn, ich vrees for oe, waarhaftig
Ier kent mier nicht, ich ben vol tapferheid ont kraftig:
Ich laas uich aber noe for deizen stond eins fry;
Doe bist gelik'lig, das ich nur nicht bees en zy.
Karel. Wel nu koom aan, ik meen u dan eens boos te
(maakgin.
Karel loopt hem na en krygt hem by de mouw.
hans. Och! Hinke; och! och! mien breur!
KRISPYN, met een pistool in de vuist.
Zo iemant van die snaaken
Een voet verzet, die krygt een kogel in zyn pens 1 .
Ernst. „Dat is een helleveeg, 't gaat alles naar myn wensch.
Karel. Verweer u snorker.
HANS knielende.

Och! ich bid uich laas mier leben.
Haab ich der here misdaan, ich bid wol's mich fergeben.
Karel. Verweer u, zeg ik. Hans. Och ich bid uich, laas
(mir geen!
Karel. Zyt gy een kapitein, wiens dappere 2 arm voorheen
Een kaerel heeft verscheurd! die steden kunt ontzetten?
En een boha 3 maakt, of ge ons allen op wild vretten?
1 ) lichaam, dus een parsprototo.
lawaai, z. aant. 14.

2)

A en C: dapp'ren. 3) drukte

vs. 863-885.
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Waar's uw kouragie nu? Hans. Ich bid uich! spaar
(myn lyb.
Ich ben ein a:rmer keen, versj een mier myn betryb;
Ich zol nich kontentiern. Karel. Goed, wilt ge ons
(konteriteeren?
ilans. Ja frylich braaver hein. Ka)-el. Voor eerst is myn
(begeeren
Dat gy bekennen zult, dat dat uw' broeder is.
flans. Ja, 't is mijn' broetter hem, das secher ond gewis.
Karel. Zyt gy een edelman? Hans. Myn leben nicht ge
(weezen 1:
'Oh ben aber een doctoor, oud von der weld gepreezen.
Ka )- el. Kwakzalver meent ge, en dat zal 't u ook wel 2 doen.
Hans. Nein ich ben een doctoor, ein man van groos fat-

(zoen.
K)-s. Ja groot van knevels. Karel. Gy doctoor zult aan(stonds sterven,
ifans. Och! och! ich bid! Ka )- el. Neen, neen, gy zult
(toch niet 3 verwerven
Met al uw bidden, of voldoe eerst deeze vrouw.
.flans. Ich haab er niks mistaan. Kris. hoe pikken heb
(ik 't nou,
Jy hebt myn dochter dan te Keulen niet bedrogen?
Hans. Ich ken das wyb nicht, es is 't altemaal gelogen.
Kris. Je hebt to Keulen dan ook niemendal verricht?
[lans. Ja etwas; aber doe bist gaar er motter nicht.
Kris. loo, hoo, dat is genoeg, je hoort het hem bekennen,
Koom aan wy moeten hem dat zwetsen wat ontwennen.
ERNST tegen Karel.
ô Die bodrieger! 6 wat ben ik nu verblyd!
iladt gij het iiiet ontdekt, ik was myn dochter quyt.
Tegen Hans.
Voort zeg ik uit myn huis. Kris. 'k Moet eerst een klacht
(beginnen.

1)

C: geweest. 2) A en C: eel heel wel. 3) niets.
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Hy snoet daar aan dat wiel noch eerst wat voor me
(spinnen.
Ernst. Wel vrouw wat zou dat zyn? Kris. Ik heb er tog
(niet van

Als moeite; zagt dat ik met Hans, de charlatan,
Myn hart eens ophaal. 't Za nu moet je 't spinnen loeren.
Krispyn neemt Karels degen.

Spin zeg ik vent, of vecht! het is nu myn begeeren.
Bans. Ich kan nicht spinnen. Kris. V ent, indien je niet
(en spind,
Dat gaat er deur. Ernst. Wel vrouw, wel vrouw, gy
(lykt ontzind.
Kris. Ei laat my dat pleizier ten minste tog gebeuren.
Spin zeg ik kapitein, of 'k meenje te verscheuren.
luns. Och Lieber fraulyn lams mier geen.
KRisPYN met een verwoedheid.
Wel spin dan vent,
luns. Ich zol! ich zol! ich zol!
.dans spirt, en Krispyn zingt.
Wie heeft het ooit geleezen,
Dat Hans de kapitein,
Die alles wil doen vreezen,
Moet spinnen voor Krispyn.
Moet spinnen .... .
Kris. Hy is het niet gewend.
Ernst. I)at is een kluchtig wyf, nou zingt ze in plaats
(van huilen.
KRISPYN tegen Bans.
De tronie 1 recht kaptein; koom vlooi, en niet te pruilen.
Hoe! hou je al op? spin voort, of 't gaat 'er aanstonds
IVessel. Mien breur! mien breur! (deur.
Alle behalven de moffen.
Ha! Ha! Kris. Zwyg zeg ik van mien breur.
1)

gelaat, fra. trogne, vooral bol gelaat, b. v. van een dronkaard.

vs. 907-929.
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had gy niet komen snoeven,
ô Hans do kapitein,
Dan zou je nou niet hoeven
Te spinnen voor Krispyn,

.
Te spinnen
Ernst. Maar zeg dat woord Krispyn, wat wilt gy daar
...

(me zeggen?
Kris. Myn heer, dat woord Krispyn, is ninklyk, uit te leggen.
Krispyn verkleedt zich.
Zie daar ik ben Krispyn. Er )i st. Hoe zal ik dit verstaan?
Karel. Myn heer vergeef het ons, wy vonden 't zo gerâan,
Om dat ik zelf by u verdagt was; 'k kon niet spreeken
Met u, van 't geen my van dien Zwetser was gebleeken.
Ernst. Maar van die dochter dan van Keulen, dat komt mal.
Karel. Te Keulen heeft die vent een meisje in ongeval
Gebracht, en in de plaats van trouwen, scheims verraaden
Ernst. 't Staat dan op reden dat gy hem te saam ver(sm naden.
Kris. Jy jonker Hans, zult nu eens voor myn' dochters eer,
Je knevels geeven. flans. Ie! myn knevels?
KEISPYN

geeft Hans een schaar.

Ja, 'k begeer
Jou knevels. Daar 's een schaar je moet ze zelf 1 af(knippen.
Hans. Das is myn eer tzu nach. Kris. Je zult me niet
(ontslippen.
Dat gaat er dour 2 flans. Ach helf mier hem, och! och!
(ich bid!
J(j'js Sny af je knevels, vent, of 'k priegel je aan dit spit 3.
Kat. Heer Hans je hebt tog nu die knevels niet van
(noode.
Kris. Koom koom, die knevels zyn nou lang al uit de
(mode.
1)

C: zelfs

degen.

2)

de degen, nml.

3)

steek je aan dit spit, d i. dezen
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Ik zeg je vent sny af, of vecht. Hans. Ich zol, ich zo!.
Hans snydt zyn knevels af, en geeft ze aan Krispyn, die
ze in een doosje doet.

Kris. Dat's een gedachtenis, het doosje is netjes vol.
ERNST tegen Hans.
Nou ken jy Zwetser, met dat volk met een vertrekken.
Zy juagen de moffen de deur uit.

DARTIGSTE TOONEEL.
ERNST, KAREL, IzABEr, KRISPYN, KATRYN.
ERNST.

't Is of gy me uit een' droom, heer Karel, op koomt
(wekken,
Want 't snorken van dien Hans, had my geheel verblind.
Had gy my niet verlicht, ik had myn eenig kind
Van al haar hoop en troost, die ze in u stelt, versteeken;
Ja haar verroekeloost. Wel aan, het is gebleken
Dat gy verstand hebt, en schoon gy van aad'lyk bloed
Niet zyt gesproten, uw kouragie maakt het goed.
Kom Izabelle wil uw hand aan Karel geeven.
Kris. En ik Tiresias Krispinus, meen te leeven,
Gelyk een graafje, met mejuffer Kataryn.
Kat. Koorn aan myn zoetert 'k zal de bruid van jou dan
(zyn.
)

El N D E.

A.A.NT1 EITENINGEN.

1. Snorrepijpen, ook snorrepijperij = beuzelarij, klei
Schnurp fei ferei, nd. Snurpipen. Roemer-nighed.H
Visscher, A1Vinnepoppen. 74: „Marsepynen, Confituren, Marme-

laden en dierghelijcke snorrepijpen, die in 't leste den mondt
laf maken." Bred. Lucelle: „Iek kan geen van al die
toerientayen noch snorrepijpen." De uitdrukking behoort
tot die sterke woorden, welke, 't zij als uitroep, 't zij als
scheldwoord, 't zij om afkeuring te kennen te geven, gebruikt worden, en vaak zeer moeilijk te verklaren zijn,
omdat de persoon, die ze gebruikt, niet zoozeer aan de eigen
denkt, maar zoekt naar een woord, dat teekenend-lijkebt.
is, en zoodoende licht op den klank afgaat.
Oudere loll. Woordenboeken helpen ons niet voor de
verklaring. Dat Bilderdijk in denzelfden zin snor gebruikte
(1N..Dichtschak. I. 197) :

Eens onder duizend andre snorren
Waar 't oude Rome smaak in had, enz.
en dat het Nederduitsch in dien zin Snurre heeft, helpt
ons niet veel. Meer helpen ons de bot. van Benige hgd.
woorden en wel:
Schnurrant = reizende muzikant (ohd. snurrinc = grap enmaker, snaren = grappen maken).
Schnurre = grap; verachtelijk: onzin, kletspraat, doch
k: grappige, lachwekkende inval, anecdote.
S'chnurren, volgens Sanders Wtb. der Deutschen Sprache
= „betteln, urspr. wohl von vagierenden Personen, die
Bierfiedler (herbergmuzikanten) oder mit sonstiger
iurrpfeifereien Gabon heischen; dann veralgemeint".
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Deze reeks van woorden moet afgeleid worden van het
klanknabootsende schnurren, en het woord schnurre = grap,
dus oorspr. — deun, liedje, voordracht enz.
Snorrepijperij zal dus beteekenen : bedelmuziek, straatmuziek, en in 't alg. iets, dat niets om 't lijf heeft; snor
zal, tenzij het de instrumenten (fluiten) bedoelt,-repijn
eene verbastering van snorrepijperij zijn. Snor bij Bilderdijk
zal het hgd. Schnurre zijn.
Van den stam snorre komt ook gesnor in den zin van
rommel, gezanik, eig.: 't zij levenmakend iets, 't zij van

snorren in de overdracht, bet. van ergens op los gaan,
zich ergens druk mee bezig houden (vgl. opsnorren).
2. Die vent was goed de Kei van Amersfoort te slypen = die vent was goed om gekkenwerk te doen, klaar
voor 't gekkenhuis.
De kei van Amersfoort, in deze spreekwijze genoemd, is
een keisteen van buitengewone grootte, welke in het midden
der 17e eeuw aan den voet van den berg buiten Amersfoort
lag, on in 1661 op voorstel van Jhr. Everard Meijster met
groot gejuich binnen de stad gesleept werd, en op de
\Tarkenmarkt te pronk gezet. Over dit feit, en over den
aanlegger, een zonderlingen fantast, bestaan vele berichten
en overleveringen. De meest waarschijnlijke toedracht der
zaak vindt men m. i. in het onderschrift van eene plaat,
voorstellende de „Amersfoortsche Keitrekvaart", vermeld
door C. Kramm in den Navorscher 1854 (Bijblad LXV .)
Jhr. E. Meijster, zou met zijne makkers gewed hebben
om f 3000. dat hij alleen niet menschenhanden den steen
binnen Amersfoort zou doen brengen. Dit gebeurde onder
toeloop van vele vreemdelingen en stedelingen, die door
gedichten en aanplakbiljeten opgewekt waren; door het
drinken, van bier en het eten van krakelingen werden de
„treckelingen" af en toe verkwikt, en de aanlegger zelf
voerde te paard den geheelen optocht aan. De steen werd op
eencc -versierde slede binnengehaald, en strooipenningen verspreid, op het feit geslagen. In 1674 werd, om de vele spotternijen,, op de Amersfoorters gemaakt, die het pronkstuk op de
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Varkeninarkt lieten liggen, de steen in den grond gegraven,
waaruit hij voor enkele jaren weder te voorschijn gebracht is.
Jhr. E. Meijstor was een rijk edelman, die bij Amers
foort een buitenplaats had, Nimmerdor geheeten, welke

-

hij van doolhoven, fonteinen, beelden, enz. voorzag, en van

welke hij cone beschrijving maakte en met groene inkt liet
drukken, Hij was Roomsch -Katholiek, doch naar 't schijnt
niet zeer aan de vormen gehecht. Op do schotschriften
bleef hij het antwoord niet schuldig; o. a. schreef hij een
tooneelstuk de Keilciugt. [n 1663 vestigde hij zich te
Utrecht, en liet er een huis bouwen op den hoek van
de Buurtstraat en Achter St. Pieter, dat hij versierde met
allerlei symbolen on versregels, en o. a. ook door een
keisteen in den zijgevel, en een krakeling als beltrekker.
Zoo bekend was de historie, dat het huis den naam van
,,de krakeling" de Buurtstraat dien van de Keistraat kreeg.
De krakeling is later weggenomen.
Deze geschiedenis is wel eens opgegeven als de oorsprong van de vele uitdrukkingen voor ieh zijn, waarin
het woord hei voorkomt. Dit is echter reeds dadelijk geheel
onmogelijk gebleken, doordat er reeds dergelijke uitdrukkingen voorkomen in Plantyn (1573). De bet. van dwaas,
aan het woord hei gegeven, is, volgens Prof de Vries, af te
leiden van een persoon uit de ridderroinans van de Ronde
rI afe1 Keye, den bluffer, die meestal ten slotte een gek
figuur slaat. Die herkomst werd vergeten, en allerlei
uitdrukkingen onstonden, als : de hei hebben, die heizucht
hebben, de hei leutert iemand, 'iemand van de hei snijden
(vgl. iemand van den steen, van den tongriem snijden).
Toen de vermaarde geschiedenis van de Amersfoorter
kei plaats had, werd er natuurlijk dadeljk gebruik gemaakt van de klank-gelijkheid, en de reeds ontstane
spottende spreekwijzen. Zoo kwam ook in gebruik die van
,,de Amersfoortsche kei slijpen," voor iets geks doen, eig.
een nietswaardig iets behandelen met veel zorg on moeite
als iets kostbaars, als een jawed, zooals de bewuste keitrekkers gedaan hadden.
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Over de geschiedenis van de kei-trekking en den aanlogger E. Meijster vindt men nadere mededeelingen in den
Navorscher I. 59, 112, 149, 167. III. bijba. iv, IV. bijbl. 1 x v,
c x i, Ned. Volksalmanak 1844, Scheltema Geschied- en
Letterti. Mengelwerk V. 2" st. 206, 3e st. 241. Van Loon
1\red, Historie
II. 492. In Harrebomee ,5preekw.
vindt men cane mededeeling, die waarsch. voor 't grootste
deel minder juist is. De geheele zaak verdiende wel nog
eens goed onderzocht, en beschreven te worden, waartoe ik
hoop spoedig gelegenheid te hebben.

3. Morsebel. Volgens Vercoullie (Etym. Wdb) i s dit
woord gevormd uit den stam van morsen en bel, den liefkozenden verkleiningsvorm van den vrouwennaam Izabella.
Breero gebruikt in den Spaanschen Brabander als eigen
Lijsje Kladdebels.
-nam
4. Lari (larie) — babbelaarster, klappel.
De oorsprong van dit woord, dat evenals het ww. ldriën
(kletsen) en het hiervan afgeleide idryster, zeer veel in
de oude kluchten voorkomt, is niet zeker. Dat Kil, naast
elkaar larie en laere opgeeft als: mnuulier inculta, inepta,
vana, mepte vacua, vaniloqua, stulta, ambubaia, zou kunnen
doen denken, dat het eerste uit het tweede ontstaan was,
op eene dergelijke manier als sloerie uit sloor, en beide
dus uit het ad j. laer (Kil. — inanis, vacuus, hgd. leer, ohd.
larf, age. laere, enz.) ; doch dat hij een ww. lariën — ineptire,
rugas ineptiasque disere aut fasere, instar vanae mnulieris,
geeft en een afzonderlijk ww. laeren = inanire, vacuare, evacuare kan er op wijzen, dat larie en laere niet verwant zijn,
maar alleen zijn verward. Of men zou aan moeten nemen, dat
lariën later van het uit laere ontstane larie gevormd is.
M. i. zou het niet onaannemelijk zijn het woord larie te
beschouwen als een concreet gebruikte stam van het ww.,
of als eene samenstelling met weglating van het 20 lid
(vgl. kle[t]s — kle[t]swij f, slaap — slaapkanaeraad, lans
lansknecht, enz.) met het ww. lariën, en dit zelfs als Bene
afleiding van het woord larie .— onzin, praatjes. Dit woord
kan een overgang van de bet. refrein, woorden zonder zin
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vertoonen, omdat larf, lari fari e.a. voorkomen als refrein,
(misschien de it. nootnamen la, re, far enz. (Vgl. Vercoullie.
Et. Wdb,, Sanders. Wtb. en De 'Vries. Uitgave v. d. Warenar.
5. je trok eerst zelver aan de veter. Deze uitdrukking
kan alleen in 't; algemeen beteekenen: pakte zelf 't eerst

de zaak aan (veter — snoer) ; de -verschillende uitdrukkingen, die in do kluchten voorkomen met het woord veter
in verband m et het huwelijk maken het denkbeeld mogelijk,
dat ook hier aan een bijzondere bet. gedacht is.
6. Kaljebaard. Plantyn (1573) geeft op: Kalibaert v. d.
Dorpe — le coq du village; Comarchus, qui se ostentat, Kiliaen
verklaart Kalibaerd als Comarchus; vici sive villae princeps.
Waarschijnlijk is er verband tusschen dit woord en caylge,
van 't fra. caille kwartel, dat bij uitbreiding beteekent galant
man, man, die verzot is op vrouwen; vgl. fra. caille coiffée
femme galante. Zie Verdant (Mnl. Wclb.), die als voorbeeld
geeft: Daer wassic gheviert recht als een caylge.
7. Het doolhof. Met deze uitspanning kan door L. bedoeld zijn: 1. Het Oude Doolhof, gelegen aan het Molenpad
buiten de toenmalige vesten, het oudste en tevens het laatst gesloopte der inrichtingen van dien aard, gesticht door
'\,Vincent de Peylder, ± 1625, die waarschijnlijk het eerst of de
gedachte kwam, om ten einde zijne wijnzaak te doen forceren,
in den tuin een doolhof en tevens aldaar en in zijn huis
een soort van mekanieke beeldengalerij aan te leggen. 2. Het
Nieuwe Doolhof, eerst op de Looiersgracht, later op de
Rozengracht, ingericht door David Lingelbach. 3. He groote
of Fransche Doolhof, gelegen aan do Weesperstraat, buiten
de St. Anthonispoort. Zie Mr. N. de Roever. Uit onze oude
Amstelstad. II.
Halfweg. Een uitspanning nabij het oude vrije ambacht
Polanen, meestal genoemd lial f wege Haarlem.
De Ovei toom. Een der verschillende herbergen aan de
Overtoom, een buurt zoo geheeten, zegt Wagenaar, naar
den overslag of overhaal over den dijk in de Kostverlorenvaart.
Deze dijk zou kort na het graven van gen. vaart (begin

- 141 14e eeuw) aangelegd zijn door de Haarlemmers, om den doortocht te beletten. De schepen van Leiden e. a. plaatsen, die
vroeger over Haarlem naar Amsterdam gingen, konden nu
rechtstreeks over de Haarlemmermeer naar die vaart en zoo
naar Amsterdam komen. De Amsterdammers maakten nu
weder een overtoom, d. w. z. eene inrichting met planken
en takels, waarmee althans kleinere schepen over den dijk
werden gehaald. Over de al of niet rechtmatigheid van dijk
en overtoom is langen tijd tusschen Haarlem en Amsterdam
strijd gevoerd. Nu bevindt er zich aldaar een schutsluis,

doch dicht er bij zijn nu nog twee overhalen, een aan de
Slotervaart.
Waarschijnlijker is het, dat de dijk gelegd is tegen hoogen
watervloed; de boteekenis voor de scheepvaart en dus de
aanleiding tot ruzie blijft daarmede echter bestaan.
S. pimpernikkel klankwisselend naast pomperniklcei,
hier gebruikt als basterdvloek, of althans als uitroep van
schrik of verwondering. Het woord beteekent eerst hard,
zwart Westfaalsch brood, en wordt dan ook gebruikt
voor slag, stomp, waarschijnlijk zoowel omdat het een
hard voorwerp beduidt, als omdat het woord een forschen
klank heeft. Hoe het bedoelde brood aan den zonderlingen naam komt, is op verschillende wijzen verklaard. Volgens een orthographisch woordenboek van 1814 (van
V o 11 b e d i n g, uitgekomen te Hannover) zou het brood
zoo heeten naar den uitvinder, den bakker Nikolaas Pumper.
Ook wordt het verklaard als bon pour nickel, w. i. dan
nickel zou zijn paard (eng. nag klein paard). Volgens
Grimm echter zou het oorspr. de naam zijn voor een persoon.
In Beieren is een Pumpernickel een dikke, lompe kerel;
bompern, pumpern is stooten, dus Pumper-Nikolaus, vgl.
pochhans, hgd. Klatschlisel enz. Tot bewijs voor zijne rneeiiing
haalt hij een paar regels aan: ,,Wie der alte bompurnickel,
von welchem die alte teutsche landsknecht sungen:
Bompurnickel !st wiederkommen
Hat die Schuh mit bast gebunden." Schupius 249.
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zijn overgegaan op hard boerenbrood, wat niet onmogelijk is.
ik ben ook
9. ik bin al mee een hagje bij de boeren
een waaghals onder de boeren, een mannetjesvent, een
haantje -de-voorste. De oorsprong van dit woord is onbe
kend; in 't Daitsch vindt men Hack, knaap Mhd. Hache
doortrapt gemeen wijf, heks, ook mannelijkontuchtig
persoon.
een hagje ham, of ossevleiseen stukje h. o. o. Dit
woord staat waarschijnlijk in geen verband met bovengen.
Het moet verkleinwoord zijn van hachte stuk, Kil. incisio,

incisura, frustum, pars scissa vel abscissa, tomes, praefecta
portio, crustum. Franck leidt dit woord van heffen af in
den zin van slaan, waarin dit in 't Mn!. voorkomt. Daar
liet woord hachte stuk noch in 't Mn!. noch bij Plantyn
(1573) voorkomt, en 't Mnl. heffen dien zin alleen heeft
met weglating van zwaard, is deze afleiding m. i. twijfelachtig.
rare streken.
10. misselyke streeken
dat is een miss'lyk tekend. i. een vreemd teeken,
dat is vreemd.
'k word misselykik word onwel, flauw.
Het woord misselijk luidde in 't mnl. misseUjc of messelijc en had daar de bet.: verschillend, twijfelachtig, hache
lijk, gevaarlijk, zonderling; mnd. misselik, os. mislic, met
dezelfde bet.; ags. mislicverschillend, menigvuldig, ohd.
missalîh, rnessaiîh verschillend, menigvuldig, onzeker,
hachelijk, go. inissaleiks verscheiden. Grondbeteekenis
is velerlei. Het woord komt niet van mis = verkeerd, maar
van een stam, die in 't go. misso = over en weer, missaquiss = woordenstrijd, ohd. mis verscheiden, heeft opgeleverd. Er rneê verwant is go. maidjan - veranderen (vgl. lat.
mutuus, wederkeerig). Mogelijkheid is er, dat de twee stam
men mis (voorgerm. meit) toch één zijn. (Zie Franck).
De bet. onwel, flauw is eigenl. voortgekomen uit die van:
vreemd, niet in orde (Plantyn: ick ben so misselick = je
suis taut mal h mon aise). Bij ons heeft het woord nog
-
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een meer bepaalde bet. gekregen, en wel die van onpasselijk.
In de uitdrukking mogelijk is misselijk ligt waarschijnmogelijk is onzeker, hachelijk Bene woordspeling; eig.
lijk, doch ze kan opgevat worden
mogelijk kan missen.
11. gien olietjes vertel — geen praatjes verkoop.
geen olletjes te maaken geen praatjes te maken.
Volgens 't Woordenboek der Ned. Taal is olletjes en ollen
een bijvorm van oel, nietigheid, beuzoling, waarvan Limb.
oel — klein, nietig, en beteekent dit oorspr. riem of band, onrd.
ul, age. di, mhd uol, zwe. ol, enz. (vgl. draad, lint, veter, bast,
alle in de bet. van eene nietigheid of beuzeling gebruikt).
Het meere. oelen, beuzelingen, gekheid, werd gebruikt als
tusschenwerpsel in den zin van : ja, dat kan je begrijpen.
en verloor dan de nt.
Met deze verklaring is Dr. A. de Jager niet tevreden
(Taal en Letterbode II, 109.) Hij houdt olie voor 't oor
woord en vindt den overgang niet aannemelijk,-spronk.
omdat ol of oel in den zin van kleinigheid niet voorkomt,
zooals bij draad e. a. Het argument van de J. is niet zeer
sterk, daar het bv. numw. oelig bestaat, en in het voorbeeld, dat hij aanhaalt uit den Bedrooge Woekeraar (1739)
van Alewijn :
—

—

Loeien zalf, loeten zalf ! oelen, niet met al!
de bet. zeer nabij die van beuzelingen komt. Bovendien
heeft men in wisjewasjes (volgens hem van winch, stroowisch) een gelijken overgang.
12. Het tot stilte manen van de toeschouwers, die zich in
do loges bevonden, en er zich meer onderling amuseer den dan door hetgeen op het tooneel plaats had, schijnt
meer voorgekomen te zijn. In den Spectator van Justus
van Effen (1733) komt voor een brief van Bene dame,
w. i. zij zich kant tegen hetgene „in vreemde landen,
bedekt met de tytel van Galanterie, maer al te veel [is]
ingekropen." 1 Hierin stelt zij tegenover het leven it la mode
1

) Dl. III. bi 699 in den Zen druk, d. i. van 1756.
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op de Schouwburg een deftig Treurspel vertoond word,
gaen wy het meest altyd sien, dog daer synde, setten. wy
ons niet met de rug naer het Toneel, om door een gedurig
gesnap en onsedig gedrag de verdere Aanschouwers tot
een spektakel te strekken, en die van de sehellingsplaets
te noodsaken luydkeels uyt te roepen: houd de bek daer
in die Logic. Neen. Wy komen 'er om gediverteerd te
worden, en geensins om een ander te diverteeren, enz."
Over de wanordelijkheden lezen wij in den Spectator
nog een uitgebreider bericht bij de beschrijving van een
bezoek aan de Komedie (1732), waarbij men echter moet
bedenken, dat de briefschrijver zegt, dat het plaats had
in de Kermis. Ik was," leest men daar, „zoo attent als my
inogelyk was, zo lang het eerste Bedryf duurde ; schoon
ik niet weinig gehinderd wierd door het kraaken van nooten,
en do beweeging van degeen die voor my zaaten: want
iedere reis, dat 'er maar een nieuwe personaadje voor den
dag kwam, zeiden ze: Dat is die Mossieu, of die Juffrouw.

Deze speelde verleden jaar in Aron en Titus veur cle
Moor. Die speelde veur Satterninus en zo voorts. Maar
't geen my wel meest verveelde was het heen en weer
lopen van een vrouwmenseh, dat, tusschen do bedryven,
met een groote kan en een glas in de hand, geduurig
riep : .Motje hier ook bier? terwijl een ander figuur daar
tegen aan schreeuwde : Belieft 'er ook iemand van boekjes
gediend te wee .... zen ? Behalven dit kreeg ik altemet
eens een hagelbui notedoppen en appelschillen op liet hoofd:
zo dat ik my verbeelde op een dorp in een Redenrykers
tent te zyn" 1
Dat echter niet alleen tijdens de kermis en niet alleen
in 1732 en 1733 de orde in den schouwburg dikwijls te
wenschen overliet, blijkt uit het feit, dat in 1687 cane
resolutie de aanwezigheid toestond van twee gerechtsdienaars „tot weering van alle moedwil, geraas, getier of
.

1

) Deel II bl. 539.
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de Regenten der zelver, soodanige menschen die sich daar aan
schuldig maken, uyt te leiden, en ook na vereisch van zaken
aan haar Ed. Achtb: aan te brengen," en dat in 1720 bij eene
renovatie en ampliatie van genoemd besluit deze zin word
ingevoegd: „Dat niemand eenig geraas, getier, gefluit, Tabak
te rooken, of eenige andere baldadigheyt, hetzy met actien
of woorden in do Schouwburg sal mogen maken, op eene
boete van drie gulden voor de eerste maal, en voor de tweede
lasaal tien guldens." (Zie Wybrands. filet Avast. Tooneel.)
Op de programma's van September en October 1762 lezeis
wij de volgende vermnaning : „Niemand zal in de Schouw
Baldadigheden aanrigten,-burgTackoen,fig
hetzij met Nootendoppen of Benige andere Vuiligheden op
den Aanschouwer te werpen, op de boete van 3 gulden, en
bovendien uit de Schouwburg te worden geleid," Ook later
scheen het weder een tijdlang noodig eene waarschuwing
op de programma's te drukken. Misschien heeft ze ook
in vroeger jaren er wel eens op gestaan, doch de verzameling van Hilman (zie boven, bl. 16, nt. 3), bevat geen
programma's voor 1761.
13. Daar breekt de bommel uit
daar komt het tot een
uitbarsting, daar komt alles uit. De beteekenis van bommel
was spon. 't Is de verkleinvorm van bom, bomree of bonde
(Kil. en Plant.); de m is misschien ontstaan onder invloed
van bom (fra. bombe). De spreekwijze zal dus oorspr. gede spon
weest zijn: de bom of bommel breekt uit of los
vliegt van 't vat, dus de inhoud stroomt er uit. Door het
gebruik voor: „de boel breekt los" is men waarschijnlijk
de woorden bom spon en bom oorlogswapen gaan verbuil
warren, en misschien ook gaan denken aan bobbel
(Hooft in N. list, spreekt van den bommel te laten rijpen)
of boedel
boel, en sprak zoo ook van: een bommel, zulk
een bommel breekt los.
14. en een boha maakt
en een leven, lawaai, drukte
maakt.
Vroeger werd dit woord afgeleid van den Maleischen
10
LANGENDYK, Krelis Louwen.
—

—

—
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naam voor kaaiman; de matrozen zouden dit woord, dat
de Javanen bij het zien van dit gevreesde dier tot eene
waarschuwing luidkeels riepen, hebben medegebracht in
den zin van leven, lawaai. Zoowel het feit, dat de uitdrukking de Bohay maken bij Plantyn (1573) voorkomt,
als de talrijke vormen, die er la in het Nederlandsch èn_
in het Duitsch van voorkomen of voorkwamen 1 , bewijzen,
dat die afleiding onjuist is. Volgens Dr. J. W. Muller (in
het Woordb. der Ned. taal) is het niets anders dan eene
samenvoeging van de twee tusschenwerpsels boe (phoe, enz.)
en ha, welke dan verschillende klankwijzigingen onderging.
In 't Fransch heeft men in denzelfden zin brouhaha.
Misschien hebben wij in het woord haaien, op een vinnige
ruwe manier, bazig te werk gaan (vooral terechtwijzen) ook
een afleiding van boha en is het overgank. behaaien, iemand
op onaardige wijze behandelen, berispen, den baas over iemand
spelen, de oorspronkelijker vorm. Zeker zou dan eene volksetymologie, die aan haai dacht, invloed op deze woorden
hebben gehad.
15. Dezelfde intrige of eene verwante komt voor:
I. In de Duizend-en-één nacht (± 800 n. C.) in het verhaal van den Koopman van Mozul.
II. In een reisverhaal van Marco Polo: De tyranno insigni et sicariis eins, I, 28 in De Regionibus Orientalibus Libri III Marco Polo reisde van 1271-1295.
De editie van de reisverhalen, welke ik raadpleegde,
was van 1617.
III. De 8 ,1 vertelling van den 3P dag in Boccaccio's Decamerone, getiteld Ferondo in het vagevuur.
Deze vertelling komt het meest overeen met II,
vooreerst in het iemand doen gelooven, dat hij gestorven is, en ook in het doen voortduren van dien
toestand gedurende meer dagen.
1)

boehaai, boha(ai), bohei, beha(ai); thans meestal met p: poe
nd. en hgd. buhê,-ha(i),po ehé,pocaiu:

buche, buhai, behei, behai, bruhê, bruhai, puha.
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J. v. Arp.
V. De Klucht van de Levendighe Doodt, of bedrooge
kassier van M. Gramsbergen. Gespeelt op den Amst.
Sch. 1648. Gedrukt 1649.

VI. De Bedrooge Dronkkaert of Dronkkemans Hel van
J. Noozeman. 1663.
IV—VI zijn direkt of indirekt aan III ontleend, doch
vertoonen enkele trekken, die aan de navolgingen
van I, welke straks genoemd zullen worden, doen
denken; zoo het twijfelen aan zichzelf, en in V en
VI het noemen van de oorzaak van het droomen.
V is kennelijk een navolging van VI of van een
stuk, dat VI tot voorbeeld diende. Het jaartal bestrijdt
de eerste mogelijkheid. Op V en VI beide heeft
VII. waarsch. invloed gehad eene vertelling uit de Cento
Novelle Antiche, van omstreeks 1290, waarin iemand
in den waan wordt gebracht, dat hij een ander persoon is, welke vertelling zelf waarschijnlijk zijn
oorsprong ontleent aan I.
VIII. De levendige Doode van N. N., 1716, wel, abusievelijk aan Gramsbergen toegeschreven. Dit is eene
navolging van de vorige kluchten, doch zeer ongelukkig verwerkt.
IX. Het genezend maal, gedicht van Staring. Dit is eene
verre naklank van den inhoud van de laatstgenoemde
klachten, doch hier wordt de man niet overreed
door anderen, doch maakt hij zich zelven wijs, dat
hij gestorven is.
De nu volgende letterk. produkten zijn alle min of meer
rechtstreeksche navolgingen van het verhaal in den Duizend-

en-één Nacht.
X. Een verhaal omtrent eene grap, door Filips van
Bourgondie uitgehaald, meegedeeld door J. L. Vives 1
1 ) Humanist, geboren in 1492 te Valencia, waar hij ook later zijne
studiën aanving; hij voltooide deze echter te Parijs en hield na dien
tijd verblijf in de Z. Ned, waar hij Erasmus leerde kennen.
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(Epistolae. 1556).
Indien dit verhaal niet verzonnen is in navolging
van de Arab. vertelling, maar werkelijk is gebeurd,
waarvoor veel te zeggen valt, dan nog hebben wij hier
eene navolging van den Duizencd-en-èèn Nacht, door
welke Filips op het denkbeeld gebracht moet zijn.
XI. Shakspere's Voorspel van The taming of the Shrew.
XII. Het verhaal omtrent Filips van Bourgondie, voorkomende in Burton's Anatomy of Melancholy. 1621
(p. 2. sect. 2. memb. 4.)
Dit verhaal komt zeer sterk overeen met dat
van Vives.
XIII. The Frolicksome Duke, eene oude ballade, te vinden
in Percy's Reliques of ancient Engl. poetry.
Over den tijd van ontstaan dezer ballade is tot
geen zekerheid te komen. Hiermee hangt ook samen
do kwestie in hoeverre er verband bestaat tusschen
haar en Shakspere's Voorspel. Er zijn feiten 1
die spreken voor de meening, dat Shakspere van
de ballade gebruik maakte, en deze dus vóór het
ontstaan van The taming of the Shrew moet gesteld
worden.
XIV. Het verhaal van Vives, geciteerd door Pontus Heuterus in zijn Rerum Burgundicarum libri Sex. bl. 358.
XV. De Pots van Kees Krollen Hartogh van Pierlepom.
1649. Schrijver onbekend.
XVI. De Klucht van Dronkken Hansje van M. Fokkens.
,

1657.

Deze beide kluchten vertoonen eene zeer groote
overeenkomst reet Shakspere's Voorspel, en beginnen beide met eene herbergscene, die in de vorige
verhalen en kluchten ontbreekt. Er zijn enkele
1 ) In beide o. a. is de man een ketellapper, terwijl in andere verhalen
het beroep of niet genoemd wordt, Of dat van schoenmaker is; in
beide wordt de naam Joan gebruikt.
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Shakspere. De oudste vertaling, die bekend is,
De dolle bruiloft door Abr. Sybant 1654, mist het
voorspel.
XVII. Calderon's La Vida es sueno. (Het leven is een droom).
Het vermoeden, dat Calderon uit M. Polo geput
zou hebben, acht ik niet verdedigbaar. Er is veel
meer overeenkomst met het verhaal uit den Duizend-en-één Nacht, of eigenlijk liever met dat uit
den brief van 'Vives, waar ook eene moralisatie
tot begin en tot slot voorkomt.
Hiervan leverde Schouwenbergh een vertaling
als Het leven is maar een droom, waarvan later
de titel veranderd werd in Sigismundus. (Zie Taal
en Lett. I, 100; vgl. boven bl. 6).
XVIII. Het 46ste Sinnebeeld uit de Doodlciste voor de Levendige van Cats. 1655.
Dit is met Benige kleine wijzigingen en uitbreidingen het verhaal van Vives.
XIX. De scenes uit de Tryntje Cornelis van Huygens
(1659), waar de schippersvrouw verkleed wordt als
man, en daardoor in eene groote verwarring geraakt
bij het ontwaken
In de navolgingen van dit kluchtspel, nml. 't
XX en XXI. Nieuwsgierig Aegje van Bormeester en dat van
A. v. Boogaart 1 werd dit incident gewijzigd. Bij
Bormeester geeft het verkleeden als man geen
verwarring bij de schippersvrouw zelf, bij Boogaart
wordt de vrouw verkleed als Brabantsche vrouw,
en geeft ook dit bij haar zelf geen verwarring.
Het hoofdmotief van Tryntje Cornelis is geput
uit de fabliau Boivin de Province, of uit de Decamerone, de 5e vertelling van den Zen dag, of uit
een gemeenschappelijke bron met deze. In de
1

) Zie hierover J. L. C. A. Meijer. Tryntje Cornelis in Noord en

Zuid. Juni 1892.
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Decamerone vinden wij een derg. trek; hier is het niet
Bene verkleeding, maar het niet willen herkennen
van den persoon in kwestie. Dit vindt men uitgeXXIII. werkt in De Klucht van Robbert Leverworst van
Iz. Vos. 1650.
XXIV. Krelis Louwen van Langendyk. (Z. boven, bl. 5 vlgg.)
XXV. Jeppe paa Bierget van Holberg, in 1767 in het
Holl, vertaald als De herschapen boer.
Dit blijspel vertoont overeenkomst in verschillende
punten, zoowel met Shakspere's Voorspel, als met
de vertelling uit den Duizend-en-één Nacht, en met
Benige Holl. kluchten, wat niet vreemd is, daar
do beroemde Deen, voor hij zijn eerste stuk, den
Politie/een Tinnegieter, schreef (1722), Nederland en
Engeland had bezocht, en zelfs een tijdlang in
Amsterdam gewoond.
XXVI. Ricco, comédie en 2 actes et en prose par Dumaniant. 1789.
Dit stuk heeft als hoofdmoment het verkleeden
van iemand in den slaap, en hem doen optreden als
een Markies, in den trant van Shakspere en de Holl.
kluchtspeldichters.
XXVIE. Si j'etais roi, tekst van D'Ennery et Bresil voor de
opera van Adam.
Dit libretto sluit zich zeer nauw aan bij do
Arab. vertelling.
In zij ti Pieter Langendijle noemt F. Z. Mehler, die vele van de
overeenkomstige verhalen heeft aangewezen, nog de volgende:
XXVIII. Le faux due de Bourgogne van Ducerceau. 1721.
XXIX. Le dormeur éveillé van Marmontel. 1784.
De overeenkomst, waarom hij ook als verwant van inhoud noemt Legrand's Le roi de Cocagne dunkt mij niet
sprekend genoeg.
X ° X. Lenige punten van overeenkomst vertoont Le
Cordonnier de Damas on La Laterne naagique,
pièce curieuse, en 3 actes, en prose par Pigault
Lebrun. 1798.
XXII.
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stuk „n'est pas tirée des Mille et une Nuit, quoiqu'en ayent dit certains Journalistes, qui voudroient passer pour gens éruditsn is de invloed van
de Arab. vertelling niet te loochenen; 't is evenwel
niet een in den slaap gemetamorfoseerde, maar
een met open oogen gefopte, die hier optreedt.
Ten slotte heb ik nog twee titels gevonden van tooneelstukken, wier intrige wel verwant zal zijn,
XXXI. nml.: De Schoenlapper-Hertog en Een naneef van
XXXII. Kr. Louwen, terwijl er o.a. nog een ander tooneelstuk en een kinderverhaal moet bestaan.
In Taal en Letteren XIV, 562 vlgg. wijst Dr. G. A. Nauta
nog de volgende verwante verhalen of tooneelstukken aan:
XXXIII. Een gelijk verhaal als van Philips v. Bourg.
doch van Karel IV, bij Richard Barkley.
XXXIV. Een Oldenburgsch sprookje Harm in der Holle
acnd int Himmel (Strackerjan 638).
XXXV. In de 17e Novelle van Bandello, en
XXXVI. Kirchhof's Wendunmut I, 378 zijn het dronken
vrouwen.
XXXVII. Hans Sachs. Der Baiter in Feg fewer (bewerking
van III).
XXXVIII. J. de Boves. Le villain de Bailleul.
XXXIX. Van Lacarise den Katij f in 10 Goede Boerden,
een navolging van XXXVIII. (Zie ook te Winkel.
Ned. Lett. I, eerste druk, 459, noot 4).
XL. M. Elias. De bekeerde Dronkaard.
XLI. H. v. d. Zande. De ingebeelde dood.
XLII. J. Lemmers. Het noodzakelijk bedrog.
XLIII. J. de Griek. Meester Coenraadt Bierborst. (Noord
en Zuid XX, 401).
XLIV. Pocci. Der Schneider von Burgund.
16. Verbeterhuis of Beterhuis, gelegen buiten de Weteringspoort aan den Stadswal, diende tot het bewaren van
personen, die 't zij „van een ongebonden en ontugtig gedrag", 't zij „niet wel bv 't hoofd" waren. Voor de opneming
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moest betaald worden aan den Betermeester of Kastelein,
die als pachter optrad, doch ze kon niet plaats hebben
,buiten bewilliging van 't geregt". Elk jaar overtuigden
Schout en Schepenen zich, dat de personen niet zonder
reden van de maatschappij waren afgezonderd. Zie Wagenaar's Amsterdam.
17. Quanten — gezellen ; niet bijgedachte van iets
ongunstigs; meestal (zooals ook hier) met een bijv. nmw.
loos, raar of derg. Franck geeft als bet. op „sluwe gast,
gezel, medespeler; koopman ", en wijst op het mnd. en nnd.
quant — windzak, guit, schelm, slimme gast, vent, ook als
mij.. — geslopen, sluw, en oppert het denkbeeld van verwantscbap met Hind. quant — wat in schijn is, vanwaar
kzcwan(t)selen. Vercoullie leidt het af van 't ofr. coint — kennis,
behendige (vgl. accointer) van 't lat. cognitus, en wijst op
't eng. quaint r— rare kwant; welke afleiding mij wel aan nemelijk schijnt.

