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VO O R W O OR D

HetWederzydsHuwelyksbedrogvan Langendijkheeftindeoudeuitgave
van het Klassiek Letterkundig Pantheon sinds 1894 6 drukken beleefd.
D etweede druk van 1899 wasgeannoteerd doordr.F.A .Stoett,die er

eenkorteinleiding aan lietvoorafgaan,waarin hijalleen dekeuzeuitde
eerste4drukken uitdeachttiendeeeuw verantwoordde.

Van Stoett'sovervloedige verklaringen en aantekeningen heb ik bi
jhet
voorbereiden van deze uitgavedankbaargebruik gemaakt.EvenalsStoett

hebikdedrukvan1720(B)a1sleggervoordezeuitgavegebruikt.

Hopeli
jkza1dezeuitgavedebelangstellingdie erreedsbestaatvooronze
uniekebli
jspelschri
jveruitde18eeeuw,vergroten.
M ook,zom er1971

W .A.Ornée

D eze nieuwe oplage isvan een aantalfouten gezuiverd;nodige woordver-

klaringenzi
jnaangebracht.
Dankaancollega'sdiemijopvergissingenentekortkomingen wezen!
Bi
jzonderedankbenikverschuldigdaanprof.dr.C.A.Zaalberg.
M ook,voorjaar1977

jV.A.Ornée
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lN L ElD lN G

1.PieterLangendi
jkaIsblijspeldichter

Het WederzydsHuwelyksbedrog,een blijspelin 5 bedrijven,verscheen
voorheteerstin 1714,en werd evenalsLangendijksvoorgaandespelen,
,,Don Qu
ichotop debruiloftvan Kamacho''en,,DeZwetser''gedurende
velejaren in de Amsterdamse schouwburg en ook daarbuiten gespeeld.
VolgensLangendi
jksbiograaf,PieterKops,gafLangendijkHetWederzydsHuwel
yksbedroguitin 1712en ,,wierdheteersttweejarenlaaterten
tooneelegevoerd.''(1)Dieeersteuitgavevan 1712 isechternooitgevonden;bovendienisernogeenanderereden om aan hetjaartal1712tetwi
jfelen.Bi
jdevierdedrukuit1754,bijlzaâk Duim teAmsterdam,lezen we
in hetvoorbericht:,,Ditblyspel,het W ederzyds Huwelyksbedrog,quam

veertigjaarengeleden,naamelijk in denjaare1714,deeerstemaalin het
licht,en istotheden,gelyk alle mynetooneelstukken,op den Am sterdamschen Schouwburgvertoond.''

Erzi
jn dustweemogelijkheden,èfLangendijk vergistzich,of Pieter
Kops,diepasin 1760zijnbiografieschreef,heeftmisgetast.
Kopsheeft,bli
jkensandere plaatsen,voor zi
jn biografie gebruik gem aaktvan ,,eigene aanteekening des Dichters'',en het is derhalve niet

juist,zondermeeraantenemen,datKopszichvergistheeft.
Misschien isernog een anderemogelijkheid:ln 1711isDon Quichot
op de bruiloltvan Kamacho vertoond,maar de eerste uitgave van dit
stuk dateert van 1712.ln 1711 is dus gebruik gemaakt van het m anuscript,een afschrift,een voorlopige druk,ofwatdan ook,alléén voor de
acteurs.

Hetisnumogelijk,datLangendi
jkzijn WederzydsHuwel
yksbedrog in
1712 voltooid had,hetm anuscriptofeen afschriftdaarvan aanbood voor
de opvoering,en tot 1714 m oestwachten,eerhetgespeeld werd.ln het-

zelfdejaarishetdanookgedrukt.
Daarmeezou tevensverklaardzi
jndeopmerkingvan PieterKops,dat
àeteersttweejaarlatergespeeldwerd.
Ofereenreden geweestis,datPieterLangendijk tweejaarzou hebben
moeten wachten,is onsonbekend.Hetstuk heeftna de eerste opvoering
velereprisesbeleefd,bovendien isnietaan te nemen daterbezwaren zou-

dengerezenzijntegen ,,stotendeofkwetsendepassages''.

Voor dehuidige lezerisereen onderscheid tussen H et WederzydsH uwe-

Iyksbedrog endebeideeerstetoneelstukkenvan Langendijk,althanswat
de opzetende voorredebetreft.

Langendijk noemthetstuk een blijspel.,,De Zwetser''noemdehijeen
kluchtspelen ,,Krelis Louwen''datin 1715 verscheen,noemde hijeen
kluchtig blijspel.W atvolgensLangendijk het onderscheid tussen deze
categorieëninhoudt,lezenweinhetvoorberichtbijdeuitgavevan.,,Kre1is
Louwen''(2):,,Ookbenikvangevoelendatmeneenspel,waarvan degeschiedenisalsondqrgemeenepersoonenvoorvallendeverbeeldwordt,dus
behoordetenoemen(n.l.kluchtofkluchtigblijspell;om een onderscheid
temaaken tussen spelen dieeen ernstigertaalvereischen,naamelyk:zulke,
waar in zich hevige hartstochten van liefde en haat onder personen van
staatopdoen,mettussenpoozingen van blyschap en droefheid,totdatzy
invollevreugdeeindigen;deezekomen dunktmy beterden naam van Blyspéltoe.''

.

HetWederzydsHuwelyksbedrogonderscheidtzichverdervan,,Don Quichotop debruiloftvanKamacho''uit1712,datook eenbli
jspelgenoemd
wordt,maarslechts3 bedrijventelt,evenalshetblijspel,,Quincampoix''
uit1720.

Dr.C.H.Ph.M ei
jergeeftin zijn dissertatieoverhetleven en werken
van PieterLangendijka1szijn meningtekennen,datLangendi
jkeen tComédiedeCaractèreheeftwillengeven.(3)M isschien,aldusM ei
jer,heeft
Langendi
jkwelkarakterswillen tekenen,blijkenszi
jn voorwoord,maar
veelontwikkelingisernietin dekarakters.

Wi
jzoudenonsnogietssterkerdan M ei
jerwillenuitdrukken:A1sLangendijkernaargestreefdheeft,,Dekentékenen(caracters)derondeugden
metkunstop 'ttooneelbespotliik tçmaaken''.dan ishijdaarnietergin
geslaagd.Desterkescènesinhetstuk zi
jndoorgaansvankluchtigeaard.
Veelwi
jzerza1hetpubliekdoorhetaitllschouwenvanhetstuk nietgeworden zijn,laatstaan datzetoteen ofanderinzichtzouden zi
jn gekomen.
W èl zullen de bezoekers hebben kunnen lachen om de vele kluchtige
scènes.

DevraagmaggesteldwordenofLangendijkietsmeerheeftwillenzijn dan
een schrijver van kluchtige (bli
j-) spelen.A1swe de ,,voorreede''voor
HetW ederzydsHuwelyksbedrog lezen,kunnen we onsnietaan deindruk

onttrekken,datzi
jntoonwatzelfverzekerdklinkt.Dathijietsmeerkennis
van zaken meenttehebben,bli
jktookuit,,Aenden Leezer''bijdederde
druk van,,Don Quichotop debruiloftvan Kamacho''.Hijheeftn.l.Don

Quie'
hotin l714 nogalwatbijgevi
jld,op grond van aanmerkingen van
vrienden en toneelkenners,maarook op grond van inzichtin eigen gebreken;,,demisslagen,die ik daarzelfin bespeurde,nadatik watm eerkennis
van de schikking,die in een spelvereischtwordt,kreeg,hebben my lust

gegeevenom hethierendaartebeschaaven.''(4)

DatLangepdi
jk zich alstoneelschri
jverenigszinsvoelde,isnietzo onbegri
jpeli
jk,ooka1sweletten op zijn levensloop (5).ln 1708wordthi
jpatroontekenaarin vastedienstbi
jAbraham Verhamme,opeen,,vrygoede
jaarwedde'.Financieelbeginthethem betertegaan,hi
jmaaktenigenaam
metzi
jngelegenheidsgedichten,maarbovenalheefthi
jsuccesmetzi
jntoneelwerken,Don Quichotop debrullollvz/?Kalllao.
ho en De Zwetser.
Vooralheteerste,in l711in première,heeftdenaam van Langendijk als
toneeldichtergevestigd.
W e kunnendus,nietzonderenig argument,destelling wagen,datLan-

gendi
jk,op grondvanwathijzelfnoemt,,watmeerkennisvan deschikking,dieineenspelvereistwordt''enzi
jnnaam a1stoneeldichter,daarbi
j
een gevoelvan zelfstandigheid,gegeven door een financiële onafhanke-

li
jkheid,getrachtheefteen ,,echt blijspel''

met karaktertekening en

al- tegeven.

Ofhi
jdaarin geslaagd 1s,kan misschien een analyse van hetspelons
duideli
jkmaken.
2. Analysevan deinhoud van HetW ederzydsHuwelyksbedrog

Eerstebedri
jf.opstraat.
Toneel1.lndeeerste l40regelsstellen Lodewyk en zijn knechtJan zich
voor.Uithungesprekkenblijktdatzearm zijn,datLodewykeenedelman
is,datzedoorvalskaartspelengeld winnen,datJan weleensvoorde galg

inaanmerking kan komenendatLodewyk verliefd isop eenjongedame
diehi
jopdeMalibaangezienheeft.
VerdervernemenwedatLodewyk van de5* guldendieernogzi
jn,de
staatvan graafzalgaan voerenen Jan zalbaron worden.
M etdezeweergaveisechterlang nietallesgezegd.Directin hetbegin al
komen erkomische situatiesvoor;in vs.8 geeftLodewyk op de vraag wie

hijzoekttenantwoord:,,Ach!Jan!deMalibaan.''Jandenktdatzi
jn heer
de Malibaan zoekt;hijbegrijptdan nietwaarom zeheelUtrechthebben
moeten doorkruisenswantdeM alibaanvindjetoch zo.M aarLodewyk

herhaaltnogeenszijn klacht,watgepaard gaatmetzuchten en de ogen
tenhemelslaan.Jan imiteerthem,totdathi
jbegri
jptdatde Malibaan de
plaatsis,waarLodewykdegeliefdejuffrouw ontmoetheeft.
ln vs.56roeptLodewyk uit:,,Ha spyt,ik voergeen staatl'',waarop Jan

antwoordtdathi
jtallozefunctionarissenheeft,watLodewyknietbegri
jpt,
totdatJan hem duideli
jkmaakt,dataldieambteli
jkefunctiesin zijn persoonverenigdzijn.
Debeidehiergenoemde scèneszijn tevergeli
jken meteen dialoog van
tweeT.v.-show-komiekenuitonzeti
jd.
lnvs.90isLodewykdelachbrenger,a1shi
jJan,dieklaagtoverdeloodzware koffer,verteltdatdezegevuld ismetkiezelstenen.Hetpubliek kàn

zich(hoeftniet)vermaken metdezevri
jlevendigedialoog,dieechtergeen
enkele serieuze bedoeling heeft,en bovendien dat zelfde publiek nog de
voorpretgeeftvan ,,nu gaater watgebeuren,ze gaan zich uitgeven voor
graafen baron''.

Hettweedeenderdetoneel(141- 160)geven een alleenspraak van Lodewyk,waarinhijzichopenbaarta1seen schelm meteen bezwaard geweten;verdereenhateli
jkheidjeopUtrechtinvs.160,a1sLodewykdewaard,
diezegtdathijzogoedkoop is,antwoordt:,,lk weetwel,hospes,datiste
Utrechtzodewijs.'ln 1175krijgenweweereengrapjeop Utrecht,a1sJan
tegen Klaarzegt:

*5Jewoontin Uitrecht,zoujenietvan adelwezen?''Dergeli
jkegrapjes
zullen hetbi
jeen Amsterdamspubliek we1gedaan hebben;Utrechtwas
n.l.in dezejarenvakerhetmikpuntvoordeAmsterdamsespot.ln Langendi
jksbli
jspel,,Quincampoixofde Windhandelaars'wordtdespotgedreven metdeplannen van de Utrechtse overheid om een nieuweverbin-

dingnaardeZuiderzeetegraven.(6).Erwordteencompagniemetaandelenopgericht;allesbedoeld om Amsterdam voorbijtestreven.Windbuil
spreektingenoemdbli
jspelin devolgendebewoordingen totHillegond:
5:Ja'k za1eenheerlykheid aanu tenbruidschatgeeven.
lk wilaan dierivier,die'tStichtnu graaven zal,

Door'tmiddenvandehei,eenzeervermaakli
jkdal
Verkiezen,envogru een grootehofsteebouwen.
E1k za1u in datTem pea1shoofdgodinneaanschouwen.
Deschepen,zeilendeby menigteafen aan
Door'tnieuw kanaal,waarlangsdetimm erwerven staan,
En schoonehuizen,zultgy zien hunn'zeilen stryken,
W anneerzeuitOosten W esthetStichtmetW aarverryken.''

(Eerstebedr.,9detoneel)

OokinLangendijksWiskunstenaarsvalterwe1wattelachenom diemalle
Utrechtenarena1sAnzelmus,Raasbolliusen Urinaal.
ln het vierde toneelkom tCharlotte ten tonele,vergezeld van haar meid
Klaar.Charlotteiseen typischefiguurvooreen klucht.Zechargeerten de
rolmoet dan ook alszodanig gespeeld worden,waardoor de laconieke
opmerkingen van Klaarbeteruitkomen.Alswe Charlotte serieusa1seen

55karakter''willenbeschouwen,kunnen wehaarmoeili
jk anderszien dan
alseen nettehoer.Zevrââgtom aandacht,b.v.in hetzevendetoneel,door

tegillendathaarparelsnoergestolen is;zekrijgtdan ook aandachtvan
Lodewyk,dieonmiddellijkmetdewaard en zi
jn knechtachterde gefingeerde dief aangaat.De m anierwaarop Charlotte Lodewyk ,,benadert''

bli
jktverderuithaargesprek metKlaarinhettiendetoneel,a1sLodewyk
achterdejiefaanis:
:9Voorzeekeris'
,'k hoop dien heerin'tm innenettetrekken.
En meteen schyn van staattotliefdeteverwekken'
,
lk hebgezien - dathy metu ietsheeftgesproken,
En tweemaaluitzyn beursgeld in dehand gestoken.
Toen dachtm ywashettyd om methem ingesprek
Teraaken,dooreen list;ikwistgeen betertrek

Dandezen;wanthem zelfsaanspreekenzounietvoegen.'' (249- 257)
Delaatstezinli
jktop heteerstegezichteenstaaltjevan achttiendeeeuws
fatsoen.Voor regisseur en actrice is het echter een uniek spelm oment.
Hetzou nietvoegen''!Een schitterendetegenstelling tothetvoorgaande
en deheleopzetvan Charlotte:D esnol,,speelt''dame!

Hetelfdeen twaalfde toneelgevenin'tkortwatvan de ontwikkeling
van hetgegeven.Een bode brengtgeld van Charlotte's broer Karel.Komisch is(329evlg.)datde bode drie stuivers m oethebben,die niemand

heeft,hoewelzemeteenzak(groot)geldin-handen staan.lnhetvùftiende
toneelkom tLodewyk terug en Charlotte slaatnu weer een heelandere

toon aandanindevoorgaandetonelen.Eerstwaszeergbli
jmethetgeld
van Karel,maarnu in vs.375overhet,,gestolen''parelsnoer'
.
55Zwygstilmyn Heer.'tism aareenbagatel,
Nietwaardig datik m yom zulk eenzaak ontstel.''
Dezevolkomen verandering van toon werktkom isch,evenals Lodewyks
cliché-achtigeklacht'
.
'k W illieverduizendm aalvooru,o schoone!sterven,
A1s'tzoetgenoegen,van m euw slaeftenoem en derven.''

(vs.385- 386)

VoegdaarbijKlaarsverhaaloverherderromans(vs.400evlg.)en denog
meeroverdrevenminneklachtvanLodewyk invs.420evlg.,dan blijkthet
vijftiendetoneelalleaanleidingtegeven om hoorli
jknaar'tkluchtigetoe
techargeren.En datisook we1noodzakeli
jk,want welke carnavalsoptochtkrijgenwein'tzestiendeenzeventiendetoneel(vs.443---452)
5:M aakplaats!maak plaats!voorden Baronvan Schraalenstein''.
En datisJanm etlakeienen eenkruiermeteenkofferop de kruiwagen.
HetTW EED E BED RIJF,in hethuisvan Charlotte,begintaldirectweer
m eteenkluchtigescène.Charlottem aaktzich klaarLodewykteontvangen:
Hoeruiktmynadem ?Klaar.Zoetvan geur,

Namuskus- Charlotte.Neen,hetiskatsjoedatwygebruiken.
(katsjoeiseengomachtigballet
jemetzoetegeur)
Klaar.Goed;andersm ochtdegraafdielekk'rezuurkoolruiken,
Diegy gegeeten hebt.''

lnvs.473begintKlaarCharlotteteimiteren:,,Hoe staan myn moesjes?
En ruiktmyn adem lekker?''

ln hettweedeen derdetoneelkrijgen Hans,devri
jervan Klaar,en Fop,
haarbroer,hun opdrachten,om hetgevalnog watkluchtigerte maken.

lnhetvierdetoneelkomtKonstance,demoederop'ttoneel.Tochkri
jgen

we nieterg een beeld van hetkaraktervan de m oeder,alza1datwe1iets

metschi
jnheiligheidtemakenhebben.Konstancebli
jftmeereen type,met
overdreveneneenbeetjelamenterendetoon.W elgeeftook dittoneelweer
aanleidingtotlevendigspelmetwoorden,dievoor'tpubliek duideli
jk in
stri
jdzi
jnmetdewarebedoelingenvanmoederendochter.
lnhetvkdetoneel(561- 604)verklaartLodewykaanmoederKonstancezi
jnliefdevoorCharlotte,maarinzi
jntoespraakkrijgtdeliefdesverklaringtochminderaccentdan zi
jnpocherijoverzi
jnPoolseafkomstenzijn
schertsverhaaloverJan,debaron,dielastheeftvandepressievevlagen.
ln hetzesde toneelkom tFop,alsboerverkleed,de pachtbetalen.Het

gaathiernietzo zeerom devondst(dienietorigineelis),maarvooralom
despeelmogelqkheden.
Hetverkleden,hetdialectspreken van Fop,hetfeitdathi
j Lodewyk
vooreen zoon van Konstanceaanzietmakendezescènelevendig.

lnhetzevendetoneelkri
jgen wevoordezoveelstemaaleen liefdesverklaringvanLodewyk;ditmaalweleenbi
jzondermallotige:vs.653:
55By'tdiamantelichtvan uwetwelingzonnen,
W ierstraalen allereerstm yn m innend hartverwonnen:

9

By'tlevendigalbastvan uw'volmaakteleên
Dat'k niem antmin a1su,noch heb bemind,voorheen.''

Kluchtig spelen parodie zijn hierde belangri
jkste elementen;wie gaat
filosoferen over hetfeitof Lodewyk nu wè1ofnietvan Charlotte houdt,
vat Het W ederzyds Huwelyksbedrog te serieus op; het is een kluchtig
spéélstuk.

In het achlste en negende toneel maakt Hans, a1s juwelier zi
jn
entree.De situatie is analoog aan die in hetzesde toneel- toneelop 't
toneel- meta1saardige vondstdatHans,diehalf-W aals spreekt,Lodewyk ook nogafzetm eteenvalsering.

Nietorigineelmaarwe1alti
jd leuk ishetgrapjedatLodewyk en Charlotte,a1szeevenalleenzijn,telkensweergestoord worden;zo ook in het
tiendetoneel
,a1sde clown van hetstuk,Jan,alsbaron optredend binnen-

komt.ln hetefdetoneelkrijgtJan dekansom allemogelijkegrollen te
debiteren.Langendijk geeftdeacteurhiereentekstwaarhi
jmachtig gebruik van kan maken.Het is een dolle boeloverigens,wantiedereen is

watanders(Charlotteen Lodewyk,Konstance,Fop,Hans),alleen Klaar
blijftKlaar.
lnhettwaalfdetoneelwordtdebrief,dieJanmetopzetheeftlatenval1enen waarin eenfictiefverhaalstaatovereen wissel,gelezen.

Debriefbevateenpaarnamendieweookinanderekluchtenuitdieti
jd
tegenkomen,b.v.KristoffelOssekop,deD eensebankier,roeptassociaties

op aan M elchior,baron de Ossekop,een bli
jspelvan Thomas Asselyn
(1691).HansYzerfresserdoetdenken aan Hans Keyenvresser,een klucht
van W .G.van Focquenbroch.

Behalvedevele kluchtigescènes,valtonsin hettweede bedri
jfop,dat
haast alle personen schelmachtige bedriegers zijn:de samenzwerende
vrouwen,diehetplan opvatten,datCharlotte geschaaktdientte worden;
Klaardie van plan is,Hansdebonste geven,a1sze baroneswordt.Haar
broer Fop keurtditplan goed.Jan en Lodewyk knoeien m et brieven en

Hansverkooptvoor800gulden een ring aan Lodewyk.('tWaseigenlijk
650 gulden,maarCharlotteisnog zo valsom Lodewyk aan te sporen de

juwelierdeaanvankelijkevraagpri
jstegeven;zemaaktduswelbeschouwd
Lodewyk nog 150 gulden afhandig.)
DERDE BEDRIJF,op straat
Eerste toneel.Jan,de grootste schelm,doorzietiets van de streken van
Charlotte,vs.937:

D iewederm in komtmy teschielyk;naarikm erk
Spruitzy uitkaalheid'
,ishetm aargeen hoerenwerk.''

Lodewyk wordtboos,hi
jwi1vertrouwen op Charlotte'sri
jkdom.Nadat
in hettweede toneelde waard,een komische Utrechtenaar,verteld heeft

vaneenerfenisvaneenoom vanCharlotte,plaatstJan eenzedeli
jknietzo
vleiende opmerking over Charlotte.Uit het feit dat Lodewyk hier een

beetjegeprikkelddoorraakt,mogenwenietaoeiden,zoalsM eijerdoet(7),
daterbijLodewyk liefdein 'tspelis.W atonsvoorgespeeld wordtishet
optredenvaneengehaaideschelm (Jan)eneenwatmindergehaaide(Lodewyk),die onnozele liefdesverklaringen reciteert.Beiden vormen een
tegenstelling,waardoor,zoalsbijallekomischeduo's,hun optredenamusantis.
HetJcr#een vierdetoneelgeven verdernog een sterke speelscène,alsJan

en Lodewyk elkaarvoordeschi
jn teli
jfgaan,metveelmisbaar,om een
5:bagatel''van 1000 gulden'
,en welzô dat Charlotte,die voor 'tvenster
waargenomen is,alles goed kan verstaan,vooralhet slot van de ruzie,
.lk za1betaalen.Lod.:Hou hetgeld,'tkan m y nietscheelen.
,,Jan.
Om duizend gulden,zulken bagatel,krakkeelen?''

Hetvtde toneelgeefta1s handeling nietmeerdan dat Klaartje komt
vertellen,datm oederKonstance haardochterni
etwenstuittehuweli
jken
aan Lodewyk en datLodewyk haardusm oetschaken.Hetkluchtige zit

indeDon Quichot-achtigereaktievan Lodewyk,deinterruptiesvan Jan,
en de manierwaarop Klaartje na veelaarzelingen eindeli
jk hetwoord
schaken''durftuittespreken.
Hetzesde toneel.Lodewyk gaat een briefschri
jven en Klaaren Jan

bli
jvenalleen.Jankrijgtdusnuzijn kans,engrijptdiedan ookmetbeide
handenaan.Zijntekstgeeftmogeli
jkhedentotclownerieënenhierendaar
watgeestigheden,b.v.dereedsgenoemdehateli
jkheid op Utrechtin vs.
1176.

Deliefdesbetuigingen van Jan zijn een parodieop die van Lodewyk,
zijn verhalendoendehtlidigelezeraan dievan baron von Miinchhausen
denken.
ln hetzevende,achtste en negendetoneelwordtde handeling afgerond.
Klaarneem tdebriefvan Lodewyk meeen komteven later terug methet
antwoordvan Charlotte.lnmiddelsbespreken Jan en Lodewyk hun finan-

ciëlepositie,waarbi
jhetkomischeis,datzet.a.v.huneigen zakennogal
optimistisch zijn,maarde een de ander welvoor diens zorgeloosheid
waarschuwt.

1l

Metheteindevanhetderdebedri
jfiseigenli
jk een soortcesuurin het
stuk gekom en.Er kom t behoefte aan een nieuwe figuur.De kluchtige
situaties kunnen we1voortgezetworden,maareen nieuwe figuur isvoor

eenstukvan5bedri
jvengeenoverdaad.
VIERDE BED RIJF,in hethuisvan Charlotte

DenieuwefiguurisKarel,dieinhettweedetoneelzijnopwachting komt
maken,vlak voordatCharlotteom 7 uur'savondsgeschaaktzalworden,
en waar de familie in het eerste toneelmet spanning op zatte wachten.

Karelmaaktde indruk van een detective,diede zaak zaloplossen.Hi
j
gaat met moeder en dochternaar een ander vertrek en Klaaren Hans,

haaroorspronkeli
jkevri
jer,blijvenalleen.
lnhetderdetoneelkrijgenwedan debekende,,pruilscène''tussenHans
en Klaar.Eerstmokt Hans,vervblgens Klaar en tenslotte verzoenen ze

zichminofmeer.(8)Dezescènedoetwe1watdenken aan M olière,b.v.de
achtste scène van de derde acte uit,,Le bourgeois gentilhomme'',ofaan

Ledépitamoureux''(eindvierdeacte).Tochishetnietzo,datalsmende
tekstvandeFranseblijspeldichtervergeli
jktmetdievanLangendijk,men
van ,,ontlening''kan spreken,zoalsb.v.W alch,Te W inkelen Knuvelder

doen.Ditsoortscèneskwam ènbijM olièreèn bi
janderebli
jspeldichters
vakervoor.

ln hetvierde toneelblijktKarelzijn speurwerkzaamheden naar de afkomstvan Lodewyk begonnen te zijn,maarvoorhi
jallesontmaskerd
heeft,kri
jgen weeerstnog desmachtendeLodewyk (toneel7)en a1seen
soort,,tussenstukje''in hetachtstetoneelhetafpoeieren van de schuldeisers(9),HendrikenJoris,doorKlaar,enalsdatnietluktinhetnegende
toneeldoorCharlotte.VooralCharlotte heeft hier een sterke rol.Door

aanhoudend tebli
jvenpraten en eventueelconstantin de redetevallen,
alsHendrik ofJorisietsteberdewil
len brengen,kri
jgen dearmesukkels
.

weinig kans hun boodschap te zeggen; tenslotte schuift Charlotte de
schuld op Klaar,di
eonmiddelli
jkinditspelvalt:(vs.1568)
Juffrouw ik heb'tversloft,enzo a1sik den m an
Hierzie,begin ik om derekening tedenken.''
ln hettiende toneelneem tLodewyk afscheid en Klaar en Jan kunnen in

'telfdetoneelweereenkomisch nummerjegeven.Jan gaateen gedicht
voorlezen,metveelironische opm erkingen vooren na aan hetadresvan
dedichtgenootschappers.

Zi
jnpochenopzi
jnbezittingenin Polen isnietvri
jvanzelfironie,wat

gelegenheid geeftwatmeerraffinementin hetspelte le> en;b.v.vs.1672:

Degrond dieiser,maardehuizen moetjebouwen.''Ditnaaraanleidingvan degrotestad,die Jan aan Klaarten bruidschatza1geven.

lnhettwaafdetoneelkomtHansweerindepisteenkri
jgtvan Janeen
pak slaag,waarnahijaan Jan Klaarstrouwbeloftegeeft;Klaargeeftdie
van Hans ook aan Jan.Deze verscheurtbeide stukken en belooft Hans,

dathi
jlaterhofmeesterza1worden.
Hetheeftweinig zin zich aftevragen ofKlaarnu Jan,Hansofzichzelf
voordegek houdt.Erwordtgeslagen en gekusten de druilorige Hansis
metwatgeld en de belofte van hofmeesterschap tevreden gesteld.Datis
genoegvooracteuren publiek.

We1opvallend isin ditvierde bedrijfhetsatyrisch karaktert.a.v.de
geldzucht.Verderbevatookditbedrijfweerdenodigekomischeenkluchtigescènesdietrouwenswe1watafgezaagdgaan worden.
VIJFDE BED RIJF, inhethuisvanCharlotte

Heteerste toneelgeeftaldirectaan Klaar en Hans een voortreffelijke
speelscène.Klaardoetofzealbaronesis,maara1sHansinhaaktop haar

toekomstdroom,zegtKlaartoch: W atkenjemooyvertellenl''
Klaarspeelthetzô,datze hetpubliek in hetonzekere laat,ofze aldie
verhalen van baron Jan nu welofnietgelooft.
Vanafhetderdetoneelkri
jgenwedeontmaskeking;maardezeontmaskering wordt weer zo kluchtig opgezet,dat de toeschouwer het m aar

nauweli
jksofhelemaalnietserieuskan nemen.Hetpubliek blijftom Jan
lachen;zekeralshi
jin angstvooriedereen gaatbuigen,metdevermelding:,,Jesuisvôtserviteur''tvs.1910).
Daarom zalmen Karelook nieta1s een echte schelmenontmaskeraar

beschouwen,alstelthijzichaanvankelijkwelzoaan.
lnhetvierdeenvfj/J
'ctoneel,a1sJanontmaskerdis,vormenzijnsmeekbeden om voorde galg gespyard te blijven een kluchtige tegenmelodie
tegen deernstigetoon die Karelen Charlotte aanslaan.Opvallend is ook

datJan nietweggevoerd wordt,maarnog vrijgeruime tijd op 'ttoneel
bli
jft.Zoblijfthetkluchtigkaraktervanhetstukbewaard.
Hetzesde toneel,waarin Charlottetreurtoverhetfeitdatzebedrogen is

moetweltriestzi
jn,maardatgaattochmaarten deleop,dank zi
jKlaar,
diein vs.1951zegt:

Endaarom raadikjou,datwymaarmetonsbeiën

,,

Na Brabantgaan,om in hetkloostertebeschreien
A1'tgeeneonsisgebeurd.''

Hetzevendeenachtstetoneelmoetenin tégenstellingtothetelfdetoneel
gezien en gespeeld worden.De situatie lijkternstig.Karelontmaskert
Lodewykendaarisweiniggrappigsbi
j.Desituatielijktin hetnegendeen
tiende toneelalwat verzacht te worden door de herkenning van Sofy,
Karelsvrouw,alsde zustervan Lodewyk;een scène die gepaard gaatmet

bijbehorendetederheden,maarin hetel
jde toneelkri
jgen weeen totale
omkeringvandeverhouding,omdatLodewyknuontdekt,datderijkdom
vanCharlottegelogenisendatKarelaanzi
jnzusterSofyookeenonjuiste
voorstellingvanzaken heeftgegeven.
Erisgeen serieuze zedenverbeterende ontm askering,omdatdeontmas-

kerde (Lodewyk)nu ontmaskeraarwordt.Hiermee zetLangendijk alle
goede bedoelingen op de kop.W ie van de toeschouwers nog m eentdat
55Het W ederzyds Huwelyksbedrog' een karakterspel is, dat ,,goed af-

loopt'',za1van zi
jnverkeerdevisieovertuigd worden in hetlaatste,dertiendetoneel,waarJan (terecht)verklaart,zich niettezuHen verbeteren
vooreen stelbedriegers,hetresterendegeld van zi
jn heertezullen meenemenena1sschelm zijnlevenswegverderaftele>en.
Hetis mogelijk dat Langendijk een comédie de caractère heeftwillen
schrijven,hetismogeli
jk dathijaandesmaak van hetpubliek tegemoet
heeft willen komen, door de ondeugd te laten bestraffen;m aar goed-

beschouwdisergeendeugd enwordterniemand bestraft;Jan bli
jftwat
hi
jwas:een(sympathieke)schelm.
MisschienheeftLangendi
jknogwe1meergewildenbedoeld,maarwat
hi
jgeschrevenhçWt,iseenzeerkluchtigspel,metnietalleenveellevendige
en goed speelbarescènes,maarvooralgetuigend van een levendige geest:
hetgaattelkensnètandersdan volgenshetm oralistisch patroon verwacht
zou worden.
W e kunnen onsdan ook welindenken datdenegentiendeeeuwse F.Z.

M ehleruitroept:,,zijnditvaderlandsezeden naarhetlevengeschilderd?''
en M ehlerhooptdatde lezeraan heteinde van ditstuk totdezelfde slot-

som komta1s hi
j:,,W ateen bende doortrapte schelmenl''(10).Nu het
woord schelmenhierzo nadrukkelijk gesteldis,menenwiiergoed aan te
doen,na tegaan oferookverband istussen:
3. HetW ederzydsH uwelyksbedrogen deSpaanseSchelmenroman

lnElzevier'sGeïllustreerdM aandschriftvan 1891,pag.659,wi
jdtprof.dr.
Jan ten Brink aandachtaan een uitgavevan ,,Het Wederzyds Huwelyks-

bedrog''doorprof.dr.JanteW inkel.(Zwolle1890)

Ten Brink,,begroet''dezeuitgavealseen ,,degelijk werk uitdehanden
van dezenuitnem enden geleerde''.M aarhelaas, deuitnemendegeleerde''

had nietdebronkunnenaanwi
jzen,waaruitLangendijkvoorzi
jnblijspel
geputhad.Ten Brink zegt:,,HetW .H.isverschenen in 1714 en bevateene
geschiedenisdiein 1698verteldwasdoorden schri
jvervaneenroman met
den titel:Verm akelykevryagie van den kaalen Utrechtsen Edelm an,en de

niethebbendeGelderseJuffer,metdeOverysselseBroodzoekendeKamenier,en denarmen Franschen u key.''

Deze,,Vermakelyke Vryagie''nu,isvermoedeli
jkgeschrevendoordeuitgever-schri
jverTimotheus ten Hoorn,die - aldusTen Brink - ,,van
1680- 1720 een aantal picareske romans met groote onbeschaamdheid
schreef.''

Verdervermeldt.TenBrink,datde,,Vermakelyke Vryagie''eenluchtje
vanoorspronkelijkheidaanzichheeftendatertweeingeschoven Spaanse
novellen in voorkom en.

lndetweedeherzienedrukvan TeWinkelsuitgave(Zwolle1899)reageert
TeW inkelopdekritiekvanJantenBrink.Hijbehandelthetgegevenvan
heteerstedeelvan Tim otheusten Hoorn's Vermakelyke Vryagie,en komt

dan totdeconclusie,dat,,l-angendi
jk alleen dehoofdgedachte,de ruwe
stof,eneenpaarbijzonderhedenaan den rom an ontleend heeft,en overigensdatontleendez66 heeftvervormd en gepoli
jst,z66 heeftverfi
jnd,
ontwikkeldenmeteigenvindingenuitgebreid,datmengerustzijnbli
jspel
eenoorspronkeli
jkwerkmagblijvennoemen.''(11)

lk geloofnietdatTe Winkelsverdediging van Langendijksoorspronkeliikheidhelemaalnoodzakelijkis,alzijneronmiskenbareovereenkomsten
tussen Het Wederyds Huwelyksbedrog enerzijds en De Vermakelyke
Vryagieanderzijds.Wegeven hierhet,,Aen den Leezer',de eerstepagina'sbevattendvandeuitgavevan Timotheusten Hoorn:
Aan den Leezer

De hovaardy isin denhemelgebooren.
.maareven of ze vergeeten had
doorwJ/wegzy '
eri
suitgevallen,zoheejts'ernamaalsnooitwederkonnen heenen keeren.Zeisdan op deaardegebleeven,en alle gedeelten der

zelveisdoorditvergf/ibesmet,zodathetmeerderdeelderredelqkeschepselen (dereden hier in tegengaande)dezedwaasheid in hun ommegang,
en dagelqksgedrag vertoonen.Ondertusschen is'tzeeraanmerkelqk en

verwonderenswaardig,datditgebrek zich meestvertoont,en aIsop z#n
Troon,m etalleprachtom hangen,uitblinktin die contreyen en gedeelten

van de wereld,daardegoudeen silvere schqven 'tminstrammelen,en
daardeFortuin z#nkaaleachterstena toewend.Zou ditwelwezen,om
datzeditschandelqkegedeelte,'twelk degeblindeFortuin hen toekeert,

willendekken;enmeteenzydeklee4e,ofeen cierlqkJ/o/.
/ebehangen,om
haarbelagchelqkegedaante voor'toog des wereldsteverbergen.
.ofdat
den oppergeestdezerhovaardyearm zqnde,zfjnenavolgersook zo moeten wezen.'
tIs 'erdan meegelegen hoe 'twil,het:/#k/aan een ieder
zonneklaar,dathedendaagseen kostelqk'kleed,'
hethoudenvanstaat,en
alledefguuren,om r#k en vangrootvermogen teschijnen,degewoon/#kcmaxime,enin 'tbyzondervandievanden Adelis,om malkanderde
oogen teblinden,en hun naaktheid tedekken,hoewelmen 'ereindelqk
hun naaktebillendoorheenzietblinken.
Om in dezezeevan voorbeelden niette dwalen,hebben wy '
erm aareen
uitgekoozen,te weeten Aldrik,een Utrechts Edelm an, en Climene,een
Geldersche Dame.D eze twee een zelve oogm erk hebbende,om door& n

r#khuwelqkhunvervallenstaatteherstellen,enhunnebouwvalligeAde/#keHuizenteonderschragen,bejegenen malkanderin devermakelqkste
plaatsbuiten Utrecht,genaamtdeM aliebaan.Hetgoedebegin van z#n
liefde,gaf hem eengoedehoop,om dezegewaande rfjkeDame eenstot
J#n Gemalinne teverwerven.Maarditging zooglad niet,denarchwaan
tegen een anderm innaaropgevat,diehem dezebuit,zo hy dacht,trachte

teont
jagen,den yvervan dezustervan Climene,om hem tothaarliefde
tetrekken,maaktenhem grooteontroeringen en moeiten.Dejalouzy is
hierdan ongemeen.Demiddelen welke deze fwccgelieven,nevensJuffrouw Theodora,dezustervan Climene;dieookeen Uitrechtzen Edelman
tothaarminnaarkrqgt,metAcàt/: van Jan,deLakey van Aldrik,en de
Kameniervan Clim eneaanwenden,om malkandergroote gedachten van

hunwederzydschemiddelen en rqkdommen (diezenietbezaten)tedoen
hebben,z#nzoaardigenbelacchelqk,alseen schrandervernuft,doorde
liefdeengeldzuchtingenomen,zoukonnenuitvinden.
Devonden,om geldmiddelen totvervolging dezerdoorluchtigeIiefde
tehebben;devertooningevan eengrootenstaet;dedartele liefdenspleegingenvan z#n Lakey m etde Kameniervan Clim ene,die beide door de
hoop van hun voordeelby ditr#/cehuwelqk tedoen,alsuytgelatenzf
jn,
zullen iedertotzo veelvermaak,of Ieeringen,van zich voordiergelfke
buitensporighedenen listen teverhoeden,verstrekken,als'ervoorbeelden
VJN ZJn.
i'
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M aar'thuwelqk tusschen Aldrik en Climenevoltrokken zfnde,zagen
zebeide,hoewelteIaat,datzemalkanderdeerlqk bedroogenhadden.Dit
veroorzaakte een schrikkelqk tumult en verachtinge van malkanders
naaktheid.Waaroverz#n Lakey,en haarbroodzoekendeKamenier,die
alleshadden bygezet,om dithuwelijktebevorderen,op hoop vanhaarge.

Ieendepenningen driedubbeltwedertehebben,dapperop de neuszagen.

Totdatzeeindelqkbedrogmetbedrogcompenseerende,tesamen besluiten 'twerk doordiezelve listen staande te houden,aIs met '
t welke zy'
t
begonnen hadden.
De uitwerkinge van ditschoonevoorneemen,m oestden ongelukki
gen

Jonker Hendrik eerstmisgelden,diese dooreen aardige Iist,doorz#n
gierigheidgeholpen,medeaandenbanddeshuwelqksmetTheodoravast
binden.
.endaarna zo veelvan z#n kleinemiddelen ontneemen,en door
bedrogontfutselen,datzebynaineenenstaatwaren.
Doch debedriegeryen die zetothun voordeel,zo tegen dezeJonker,als
andere binnen een Stad van zo kleinen om trek als Arnhem ,in 't werk

stelden,kpn nietgeduursaam z#n,'twelk Aldrik,Climene,de fwkcy,
benevensde Kamenier,die den aanloop,enfurie der Crediteuren niet
konnenwederstaan,ennietgoedvondenom hunkonstdaarIangerteoefenen,van daarna Vrankrqk deed vertrekken.
.alwaarze in dehoofdstad
van ditR#k,dehoogeSchoolvan Dobbelaars,en andere verkeerdeFinanciers..diehandwerken ook zowelen meesterlqk oefenen,dats''err#kelqkdoorbestaan.MaarditongebondeIeven,'twelk dagelqksdemenschen stouterm aakt, wanneer hunne aanslagen welgelukken,brengtze

gemeenlqk totzulkebuitenspoorigheden,dathun eindenietgelukkigkan
z#n.
Dezeen veelm eerandere voorvallen (temeenl
kvuldigom indezekorte
Voorreden t
e bevatten)z#?0'/,nieusgierigeLezer,diejein dezegeschiedenisse bredelqk zultvinden.
.waarin de liefde,de geldzucht,dejalouzy,
schqnheiligheid,bedrog,enallehertstochten hungrootsterolschqnengespeeldtehebben.Ik versoek nietop deschors,ofop '
tuitwendige,'
twelk
nietdanbuitenspoorl
kedrften en wadden (gebreken)vertoont,maarop
'
tgeen '
erinsteekt,ofop hetinwendigetesien.'tWelkuzaIvertoonen,dat
dewereld,diemeestdoordeJc/v#neninbeeldingewordgeregeert,demenschen bedriegd,endikmaalin hetuitersteverdef stort.Om ditteverhoeden,en dezeKlippen tevermfden,is'tnoodzakelfkdehandelingen,waar
doormengemeenlfk wordmisleid,tqkennen,'twelkalhierklaarll
jksaI
ontdekten aangeweezen worden.

Ontwùffelbaaris'tverhaaldesergeschiedeniystm,nademaal'tselvedoor
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demondvaneenderpersoonen,welkersbedrW 'geen deminsteplaatsin
ditBoek beslaat,zef/,
s
'isverhaalt,ge/#k wy,in gevalleditden Lezerbehaagd,in een tweede Deelzullen aantoonen.Leestditondertusschen tot

een vermakelqketqdkortinge,totdatwy u hetvervolg derarge treeken
van dezen berooiden Adelmededeelen.

Erzijnaanwijsbarepuntenvan overeenkomsttussen W .H.en de VermakelykeVryagie.Geefthet,,Aen den Leezer''onsreedseen summierover-

zichtvandeinhoud van deroman vanTimotheusten Hoorn,bijnadere
lezing,vooralvanheteerstegedeeltevanhetvrijuitgebreideverhaal,kunnenwedevolgendeovereenkomstenaanwiizen:
1.Alderickenzi
jnlakeiJan,,fnoeien metdekaart'',evenals Lodewyk en
Janin hetW ederzydsHuwelyksbedrog.

2.Hetbetalen van de pachtgelden door 3 boeren aan Alderick (Ten

Hoorn speltook:Aldrik),in hetbijzijn van dedames,komtovereen
methetpachtbetalen doordea1sboerverkledeFop aan Constance in
W .H .
3. De eerste ontmoeting tussen de elkaar beminnende hoofdpersonen
vindtzowelin de Verm .Vr.a1sin hetW .H .plaats op de M alibaan in
Utrecht.
4. Alderick stuurt Jan naar Arnhem om inlichtingen te bekomen over

Klimene.Hijkomtterugmethetbericht,datze we1verarmd is,maar
dooreen suikeroom in deOostisereen geweldig kapitaallosgekomen.
ln vs.947evlg.van hetW .H.verteltdewaard aan Lodewyk,datCharlotteeen erfenisheeftgekregen van een oom die:

59lnOostindjenisgesturven,datje'tvat.''

Erzi
jn echterduideli
jkeverschillen tussen de schelmenroman van Ten
Hoorn en hetblijspelvan Langendijk,die nietslechts detailsbetreffen.
W e noemendevolgende:

De Utrechtseedelman Alderick doetaanvankelijk niets anders dan
kapitaalkrachtig-li
jkendemeisjesaanspreken'
,zijn oudershelpen hem
in '
tcomplotenhuren zèlfvoorhunzoon een lakei.

b. Klimeneheefteen zusterTheodora'
,debeidezusjeszijn in huisbi
jeen
vriendin Ferdinanda.AlsKlim enein contactkomtmetAlderick, veroorzaaktditjalouziebijTheodoraen Ferdinanda.Ditleidttotopenen
en achterhouden van brieven en daverenderuzies,zoalswedatook vin-

denbi
jb.
v.DeVermakelykeAvonturiervanNic.Heinsius.

Alderickheefteenmededinger,Lodewi
jk,dieineen dueldoorhem gedood wordt;AlderickvluchtnaarVianen.
#. A1sKlimeneen Theodora laterterugreizen van UtrechtnaarArnhem ,
geschiedtdatondergeleide van Alderick en Jan;onderweg namen ze

twee liftersmee,waarvan één - Hendrik - nietalleen de tijd kort
dooreen schelm enverhaalop tedissen,maarbovendien avancesmaakt
t.o.v.Theodora.
Hetverhaalisvan nu afaan gebouwd om twee ,,paren'',n.1.Alderick-

KlimeneenHendrik-Thvodora;ofeigenlijkdrie,wantJan,delakeivan
Alderick,enJohanna,demeidvanKlimene,zi
jnhetspoedigeens.
e. Klimene en Alderick,Johanna en Jan tonen steedsm eer hun ,,schel-

menaard''.Hendrik ismeereen centendief,die op slinkse wijze bi
j
testamenttoezeggingweettekri
jgenvandeerfenisvan Aldegunda,de
m oedervan Klimene.

De ontdekking van de wederzi
jdse armoede komtna het huwelijk,
m aartoch nog in heteerstedeelvan hetverhaal.Op een bepaald m om entvraagtAlderick aan Klimenehoehetnu zitmethaargeldmiddelen,waarop Klimene antwoordt:ik heb niets,m aar ik heb ook nooit

gezegd datik wathad.Ditgeefteen geweldigewoede-uitbarsting bi
j
Alderick,diezelfsKlim ene'smoeder,die hem methaar schi
jnrijkdom
bedrogen heeft,destrotwi1afkni
jpen.Weciteren hierpag.233- 235
van DeVermakelykeVryagie.:

Mijn Heer,seiClimene,ik heb u nooitvan eenigeeétenissegesprooken,
dieonstedeelsougevallen z#n.
'enheefthetgemeengeruchtuhierin bedroogen,ik ben buiten schuld. Vorder kan ik nietsien waarom gy u zo
m ismoedighieroveraansteld.
.is'tnieteven veelvan watkantdegoederen
van daan kom en,aIsmen '
er eerlyk van Ieeven kan?ik saIde inkomsten

uwergoedersoweIaanleggen,en '
tgebrekvJnmùh middelenmetsooveel
Iiefdeen gehoorsaamheid trachten tevoldoen,datik daardoorde verkeerde gedachten, de welke gy 'er van gemaakthebt, saIgoed maken.

Aldrik hierdoorverstaandedatseop .
ç#ngoederen vertrouwde,borstin
hevi
gheid uit:hetvoegd een Vryer veelm eer als een Vrysterhoog op te

geven,enniettehebben,om sqnfortuintemaken.
.endaaraanbeidezyde
nietis,kan '
tmetdeIiefdenietgoedgemaaktworden.
.'
tgeheelewerk i
s
desperaat. Climene hier uit genoegsaam verstaande, dat se even swaar
woegen,en datseook bedroogen wtu,vielvan ontsteltenisse by na in onmacht;daarhaarm oederA ldegonda,die van schrik voorden woedenden

Aldrik in denbeginnesichin 'tSecreethuisjenhadverborgen,op tevoor-

Jc/lfjn kwam,terwylAldrik meteeni
g medogen overdeflauwte van .
î#z7
huisvrouw aangedaan,gebood dat?
'
nen eenige Iaaffenissevoorhaarsou
haalen.Ditvernorsaakteeenalgemenestilteonderhet.zeselschap,dieover

ditwederzytsebedrog verbaastz#nde,nu allebesig waren metClimene
tehel
pen;waardoorzeinkorten/##wederbekwam.Aldegundatoenhet
woord nemende,vraagdehem ofhydan ookontblootvan goederen wcy?
Daarhyop antwoorde;dathy instaatwJ.
:geweestom sqnfortuin byeen
andertem oete zoeken,m aarniem and by hem .Dese Dames die hem tot
dietyd toegoedewoorden hadden gegeeven,alsdenkende,dathetbedrog
alleen van haarekantwl.
&aangewend,voeren nu so hevig tegen hem uit,

daarzichdeKamenier(diealhaargoedtotbevordering vanditingebeelde
rykehuwel
ykindeLomberthadgebracht,ennu alsinhaarhembd stond)
zichby voegde,'twelkeen geruchtveroorsaakte,of'
ereen deelkeffende
Teeven indekamerhadden geweest.Hierwlç'tbedrog aan beidezfjJen
klaarlyk aandendaggekomen.
.ZodatJan(nudezesaak weIbevattende,
en vaneen inborstJ#n#e,dieallewereldschedingen wistin teschikken)
nietbekwaam wcs'van zich van lagchen te onthouden;wendende vervolgensalle middelen qan,om ditvreemde geschilby te Ieggen totwelken
eindehy veelredenen gebruikte;en onder anderen,datnadem aalzy van

wederzyden bedroogen waren,geen verwqtingen,of bitsgekyf tepasse
kwam;m aardathetraadsamersou weesen,op heilsaam emiddelen tedenken,om ditgebrek teheelen.
l
g. Deenig
e,die halverwege het,verhaalnoggel
d bli
jkttehebben,isHen-

drik,maardan ishetwe1gewenst,dathijzosnelmogeli
jktrouwt.Jan
weetHendrik wi
jstemaken,datzulksook zo spoedig mogeli
jk môet
gebeuren,alsTheodora geen ongehuwdem oederza1worden.
h. Even laterweetJan - metm edeweten van Alderick - Hendrik en

Theodoraopeenboerenbruiloftallejuwelenafteratsen.
Om aan geld te komen paptAlderick aan metBeatrix,een zeerdevote

ri
jkejuffrouw,diehijopjuridisch onverantwoordewijzetoteen geldschenkingweetovertehalen.
De hoofdfiguren Alderick,Jan,Klim ene.en Johanna komen verder

hetlevendoormetdiefstal,bedrogen ontucht.ln hettweededeel(pag.
33evlg.)vertonenzeeentoneelstukinverzen,getiteld:,,Debelachelyke
Vryagie en Trouwgevalvan den rijken Amsterdamschrn Koopman
metdeschijnrijkeadeli
jkeGelderschedame''.lnhetspelisdejuffrouw
arm,maardebedrogenminnaarri
jk.
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Tenslotte,degraadvanafhankeli
jkheidtussen De Vermalyke Vryagieen
HetWederzydsHuwelyksbedrog ismoeili
jk in cijfersuittedrukken.De
lezerkanopgrondvandehierbijeengebrachtegegevenszelfoordelen.
Belangrijkeris,datweviadeVermakel
yke Vryagiehetoorsprongsveld

van hetthema van Het Wederzyds Huwelyksbedrog kunnen vaststellen:
nI.depicaraque,deschelm enrom an.

Over de invloed van de Spaanse schelmenroman op de Nederlandse lite-

ratuurzi
jn wetotnogtoemaarmatigingelicht.Ditligtvermoedeli
jk aan
hetfeit,datdevelevertalingen en bewerkingenvan depicaresque,alsmede

dez.g.n.oorspronkelijkeNederlandseschelmenromans,meestal,metvele
anderesoorten proza,niettotde,,literatuur''gerekend werden.

Toch zijn eroverdeNederlandse- alofnietvertaalde- schelmenrom answe1enigegegevenstevinden.Reedsin 1891weesTeW inkelop de

Spaanseinvloedinonzeliteratuur.(12).Uitvoerigerworden weingelicht
doorJantenBrinkinzijnstudieoverNicolaasHeinsiusJr.(13)
Ten Brinkonderzoektvooraldeafhankelijkheid van Heinsius'VermakelykeAvanturiervan de schelmenrom an van M ateo Alem an:HetIeven

van Guzman d'
Al
farache,ofvan depopulaireromanvanQuevedo,inhet
Nederlandsvertaald onderdetitel'HollebolligeBuscon'.Ten Brink noem t
verdervele Spaanseschelmenromans,som smetkorte inhoudsopgave.

Veeluitvoerigerenoverzichtelijkervooronsdoelisechterdedissertatie
van Joseph Vles,,,& Roman picaresque Hollandaisdes X VIIetX VII1e

sièclesetsesmodèlesEspagnolsetFanç'
ais''
.(14)
Vles geeft een overzichtvan alle door hem gevonden vertalingen van

enkelebelangrijkeSpaanseschelmenromans,zoalsu zarillo de Tormes,
Guzman d'
Alfarache,Historia de la Vida deIBuscon,f.,
l Gitanilla,EI
Iicenciado Vidriera,EIDiablo Coquelo,etc.;verdergeefthi
jnog debewerkingen van een paar Franse schelmenrom ans,zoals f-z Roman Comiqueen GiIBlas.

Ook wordtaandachtbesteed aaneen aantaloorspronkelijk Hollandse

schelm enromans.

A1metalblijktdepicaresqueeind 17debegin 18de eeuw toteen veel
gelezengenrebehoordtehebben enbovendien inspirerendtezi
jngeweest
voorveleNederlandseschri
jvers.
W atditlaatstebetreftwi
jzenweopeenaantalblijspelen enkluchten uit
de zeventiende en achttiende eeuw,die teruggaan op Spaanse schelmen-

romans.Hetisbekend,datBredero's Spaansche Brabander teruggaatop

u zarillodeTormes.Maarerzijn nogheelwatmeerSpaanseontleningen
indebli
jspelliteratuurindeNederlanden in dezeventiendeen achttiende
eCUW .

ln 1693 verscheen van ThonaasAsselyn een toneelbewerking van een

episodeuitM ateoAleman'sGuzman d'Alfarache,onderdetitel:Guzman
d'Alfaracheofdedoorsleepen bedelaers.La Gitanellavan Cervantesgaf

nietalleenstofaanJacobCatsvoorzi
jn Spaalu Heydinnet
je,maarwerd
ooka1sblijspelomgevormddoorM attheusGansneb Tengnagelonderde
titel,,DeSpaensche Heidin''(1643).Jan Six bewerkteeen hoofdstuk uit
Guzmand'Alfaracheinzijn blijspelvnonschuld''(1654).BehalvedeverderevoorbeeldendieJosephVlesgeeft(pag.181)meen ik ernogeen paarte
kunnen noemen:
ln de ,,Verm akelyke Historie van den koddigen Buscon''
, naar het
Spaans,van Quevedo,komtoppag.237 een fantastische ingenieurvoor,

diea1smilitairestuntuitgedachtheefteenzeearm bijOstendemetsponzen
droog tem aken.ln hetzelfde werk ontm oeten we op pag.242 een gekke

schermmeester,die'snachtsinzi
jnhemd doordekamerloopt,wiskundigekretenslakend en roepend dathij,,devastestoottegen dekonst''gevonden heeft.Enige verwantschap van bovenstaande m otieven m ethet

optreden van dokterRaasbolliusin De Wiskunstenaarsvan Langendijk
li
jktmi
jduidelijkaantoonbaar.Dezedetailskomentrouwensook voorin
##DeVermakelykeAvanturier''van Heinsius.Dezelfde PieterLangendi
jk
puttevoorzijn eersteblijspd ,,Don Quichotop de bruiloftvan Kamancho'
'uitCervantes'Don Quichot,enwe1uithoofdstuk 19,20en 21van
deelll.
M aar ook t.a.v.Het W ederzyds Huwelyksbedrog is er verwantschap
metCervantesen we1metheteerstegedeeltevan hetverhaal,,Hetbedrieg-

/#keHuwelqk''uitde''NovelasRemplares''.(15)
M eerdan verwantschap iserniet,zekergeen ontlening,m aartoch doet
hetverhaaldat de vaandrig Campuzano in deze novelle vertelt ons aan

LangendijksHuwelijksbedrogdenken.Debemindevrouw in ditverhaal.
dona Estefani'a de Carcedo,doetzich op zedel
ijk gebied nietbetervoor
danzeis,m aarwe1op materieelgebied.Hethui
s,waarin zi
jCampuzano
ontvangten de gehele inboedelisnietvan haar,zoals zevoorgeeftm aar
van haarm eesteres.Alshaarmeesteresterugkomt,hangtze eersteen on-

waarschi
jnli
jk verhaalop en verdwi
jntdan met medeneming van alle
sieraden,ringen,ke'
tensen anderewaardevolle artikelen uitde koffervan

Campuzano.Gelukkigmaardataldiesieraden.dieCampllzanoaanzijn

vriendinhadlatenzien,om indruktemaken,achterafvalsbleken tezijn...
DatLangendi
jkVoorzijnklucht,,DeZwetser'geputheeftuitdeNederlandse schelmenroman van Nicolaas Heinsius Jr., ,,De Verm akelyke

Avanturier''
,isreedsaangetoondOPPag.17vandeinleidingbi
jonzeuitgavevan,,oezwefJer,,(16).
M etditalleskanalleennogmaargezegdzijn,datLangendijk dethemata
endesfeervan deschelmenroman nietonbekend waren,en dathijindit
opzichtinzi
jntijdnietdeenigewas.
Prof.mr.dr.M .J.A.van Praag heeftgetracht hetbegrip schelmen-

romanteomschrijvenindevolgendebewoordingen(17):,,Hetzi
jnlevens-

geschiedenissen,waarofverzonnen,van schelmse en voorhet1otvan hun
medemensen onverschilligem annen en vrouwen,alof nietin de ik-vorm

geschreven,waarin demenseli
jke samenleving aan kritiek wordtonderWorpen.

Wi1menduideli
jkmaken,datHet WederzydsHuwel
yksbedrog inderdaad de trekken van een schelmenroman heeft,dan zullen we ook het

karaktervan de,,picaro''moeten vergelijken metdatvan ,,deschelm''in
HetWederzydsHuwel
yksbedrog.Welnu,deschelm bi
juitstekinLangendijksbli
jspelisdeknecht,delakei,depaardediefJan.
4.Jan aIsPicaro

W atiseen,,picaro''?(18)
StuartMillergeeftin zijnwerk,,ThepicaresqueNovel''devolgendekenmerkenvandepicaro,zoalshi
jonsverschi
jntindeSpaanse,enlaterook
indeFranseschelmenromans.(19)
a. Zi
jn geboorte en afkomstiseen duistere zaak.Hijisverwaarloosd,
heeftgeen ,,beschermde''jeugd gehad.Vgl.Buscon in de roman van
Quevedo:,,Hedoesn'treallyknow hismother'sbackground,and the
identityofhisfatherisamysterysincehismotherisawhore''(20)
b.Eenanderkenmerk van depicaro iszi
jn opvoeding'
.te vroegin aanrakingmetdewredemaatschappij,heefthi
jslechtséén keuze:,,lfthe
world istricky,peopled bytricksters,the picaro musteithergiveup his

personalitytojointhetrickeryorelseperish'',aldusMiller.
Depicarooefentalleberoepenuit,diehem tepaskomen,hi
jiseen acteurdieallerollen speelt.

#.Hijisnieuwsgierig enavontuurlijk'
,hi
jisnietalleen moreelonstandvastig,maarookt.a.v.zijn eigen plannen.,,O wateen uitstekend be-

sluitwasdit,alsikmeeraangehouden had''(Québuenaresolucîon,si
duraral),zegtGuzmand'Alfarache.
e. Hi
jisnietinstaatiemandlieftehebben.,,l-oveisdissolvedbyconcern
forthematerialworld;in short,thepicaro istoo busy concentrating on
materialreality to hàve a selfwith which to love.Hislonelinessisal-

mostabsolute.''(21)
W èlishijtrouw aan zi
jn compagnon ofmeester;vooralindien deze
hetzelfdelevenslottreft.
#. RobertAlterzegtin ,,Rogue'sProgress'':,,There is no way ofending
a picaresque novel.
Picaresque novels have always invited
Seque1s'9.(22)Eenpicarodi
eaan'teindvaneen roman bekeerdwordt,
gelukkig getrouwd raakt of een nieuw leven gaat beginnen, is geen
picarom eer.

Dezebovengenoemdekenmerken van depicarozijn typisch van toepassingopJan,waarvanLodewi
jkinvs.100zegt:
HoeJan,gy zytzo wys
ln schelm eryen . .
ada.OverJansafkom sthebben wegeen gegevens,overdievan Lodewyk

nogwel(vs.2020- 2035).W atLodewykhiervertelt,heeftwe1ietsvan de
jeugdvaneenpicaro;hetisdevraagofzijnadelli
jkeafkomstdaarwe1of
nietmeeinstrijdis.Janzegtinvs.i869,alshi
jdoorKarelgevangen wordt
genom en:
9:Och,och,verschoonme,wanti
kbenvangoejelui
M eteerevoortgebracht.''

maarditisom zichvrijtepleiten.Detoeschouwerkanuitdezebekentenis
beterhettegengesteldeconcluderen.

adb.AlsLodewykJanverwijt,dathi
j,,volleugens,fielteryenboevestukken''is antwoordtJan:
55M yn heer,diepassen my;
Hoe zou ik,eerlyk borstaârsdoordewaereld raaken?

lnvs.2181roeptJanuit,,vael'
twelbedriegers''enverdwi
jntmethetgeld
van Lodewyk,dietenslotte - evenalsdeanderen - ôôk een bedriegeris.

adc.OverdeveelheidvanberoepenlichtJanonsin bi
jvs.1889evlg:
55Nu wasikeen lakkei,en dan weereenseen heer;
'k Ben munnik ook geweest'
,baron en nogalmeer.''

ad d.Dathijavontuurli
jk is,blijktuitz'n vri
jeri
j met Klaar.Lodewyk
waarschuwthem :
5:Hoeza1hetgaan alszy in'tend eenskomtteweeten

Datzybedrogen is..
Jan antwoordt'
.
M yn heer,dandagen raad.''

Zi
jnonstandvastigheid bli
jktnietalleenuithetfeitdathijt.a.v.Klaartje
van

geen ophouden weetmet het vertellen van sterke verhalen,zonder

zicù te bekommeren om de maatschappelijke gevolgen,maar ook op
m oreelgebied t.a.v.zich zelf,n.1.in hetverhaalover de paardediefstal,
vs.1895:
lkhebin'tzingehadje'tpaardweêrom tegeeven.
Ofwe1dewaarde,in'tgoud ofzi
lverzojewilt.''

ad e.T.a.v.deliefdekanhijLodewyk nietvolgen.Hoekunjezoveelgeld
uitgevenvooreendame?Alleenalshi
jzekermeentteweten,datCharlotte
rijkis,steunthijhetplan vanzijn heer.W athemzelfbetreft:JanContant
isbelangri
jker.(vs.55)Daardoorishijookeenzaam.Enin delaatstescène,debelangri
jkeslotscène,komtdieeenzaamheiddanook duidelijknaar
Voren:

5:lk zoek,metkaaleJan,voortaanweêrmyn geluk.''
En dusm etniemand anders.

ad f.Totbi
jnaaan 'teind toebli
jfthi
jtrouw aan Lodewyk.Eigenli
jklaat
Lodewykhem indesteek(vs.2172).
ad g.Lodewyk raaktgelukkig getrouwd,tenm instedaarziethetwelnaar

uit,enza1misschienookweleenfatsoenli
jkeleefwijzeambiëren.Hi
jisdus
geen echtepicaro.Uithetlaatstetoneelm enen we tekunnen opm aken dat

Jannietmetdezelfde(goede)voornemensbezieldis.
Tenslotte:HetWederzydsHuwel
yksbedrogisgeengedram atiseerdeschelmenroman,datniet.M aarelem enten van depicaresquekunnen wein het
spelterugvinden.Daarm eeisook verklaard,datde sympathievan detoe-

schouwer/lezeruitgaatnaarJan,zoals ook de picaro in de schelmenroman de sym pathievan delezeropwekt.

OfLangendi
jk dezelfde gevoelenshad t.a.v.de maatschappij a1sde
auteurs van Lazarillo de Tormes, La Celestina, Guzm an d'Alfarache,

volgensVan Praag (23)gedoopte Joden en a1szodanig doorde maatschappijnimmertenvollegeaccepteerd,lijktmi
jtevergezocht.
W è1kunnen wezeggen dathetin Het Wederzyds Huwelyksbedrog niet
gaatom de moraal,m aar- evenalsin de schelmenroman - om de handeling en dathettevensgaatom ,,Unepersonne,réelle ou imaginaire,qui
n'im portecom ment,s'efforce de gagner sa vie etqui,touten relatantses

aventures dans differentes classes de la societe, signale les bassesses et les
ridicules qu'elle a su observer." (24)
5. De drukken van Het Wederzyds Huwelyksbedrog
Van Het Wederzyds Huwelvksbedrog zijn de volgende uitgaven bekend.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

1714 Bij Hendrik van de Gaete, Boekverkoper, opden hoek van de
Warmoes-straat en den Vygendam. kl. 8°; vignet met de
spreuk: Turbant sed extollunt. Amsterdam.
1720 Bij Joannes Oosterwyk, Boekverkoper op den Dam. kl. 8°;
vignet met de spreuk: vigilanter et quiete. "De laatste druk
door den Dichter van veele drukfouten gezuiverd". A'dam.
1721 In Pieter Langendijks Gedichten, Tweede Deel, page 134. Bij
de Wed: van B. Visscher, Boekverkoopster in de Dirk van
Hasselt.steeg, 1721. 4°; vignet met spreuk: vincent perseveranter scandendo. Amsterdam.
1754 Te Amsteldam bij Izaak Duim, Boekverkooper op den hoek
van den Voorburgwal en Stilsteeg. Met privilegie. 8°. Als
vignet een bijenkorf, met onderschrift: De Byen storten hier
het eelste dat zy' Leezen/ om de Oude stok te voen en de
Ouderloze Weezen.
1760 In Pro Langendyks Gedichten. Tweede deel. Tweede Druk.
By J. Bosch te Haarlem. Dit is een herdruk van 3.
1795 Bij J. Helders en A. Maris in de Nes. Amsterdam. Dit is een
herdruk van 4.
1829 In "Dichterlyke Werken van Pieter Langendyk" deel I, page
107-238. bij Coutze en Overbroek te Rotterdam. Dit is een
herdruk van 3.
1859 Bij H. A. M. Roelants te Schiedam, als no. 68 van Klassiek
Letterkundig Pantheon. Dit is een herdruk van 3. Tweede
druk 1883.
1890 Bij Tjeenk Willink, Zwolle. Met inleiding en woordenlijst
door dr. Jan te Winkel. Herdruk van 2, met varianten van 1,
3 en 4. Tweede herziene druk 1899, vierde druk 1922.
1894 Bij N.V. W. J. Thieme & Cie te Zutphen. Klassiek Letterkundig Pantheon no. 68; nieuwe bewerking van dr. F. A. Stoett.
Herdruk van 2 met varianten v"an 1, 3 en 4. Tweede druk
1899~ zesde druk 1967.
26

1n:P.Langendijk.3blijspelen.no.30vanKlassiek LetterkundigPantheonno.30bijH.A.M .RoelantsteSchiedam.
12. 1925 Verkorte uitgave in M almbergs schoolbibliotheek. Den

Bosch.BewerkingdoorH.C.M .Wijffels.
1950 Bi
jOnsLeekenspelte Bussum.Toegelicht en ingeleid door
PietOom es.
14. 1957 ln M almbergs schoolbibliotheek.Tweede druk ingeleid en
verzorgd doorEstherHagers.
16. 1969 ln Spectrum van de Nederlandse Letterkunde;uitgave Het

Spectrum,Utrecht. Deel 14 ,,Toneeldicht jokt somtijds''
pag.9evlg.annotatiedoordr.M .C.A.vanderHeijden.
Voordetwintigsteeeuw isdezeopgavenietvolledig;debelangri
jkstezi
jn
hiergenoemd.Bijdetoneelbibliothekenzi
jnb.v.nog(moeili
jkterubriceren)uitgaven.

W ijzevanuitgeven.
In onzeuitgavegaanweuitvan druk 2;devarianten van deoudste drukken,1,3en 4,worden telkensonderaandepaginakursiefvermeld.

TerwillevandeduidelijkheidgebruikenwehiervoorechterdelettersA,B,
C en D.Daarmeezi
jndanbedoeld dedrukken 1,2,3en4 uitresp.1714,
1720,1721en 1754.

Noten
1.Zie:PieterKops,Leeven van PieterLangendyk,pag.9.Achterin deelIV van
Pr.LangendyksGedichten.Haarlem,J.Bosch,1760.
2.KrelisLouwen,ofAlexanderdeGrooteop hetpoëetenm aal.Uitg.door dr.

C.H.Ph.Mei
jer.K.L.
P.no.128,pag.23.
3.Dr.C.H.Ph.Mei
jer:PieterLangendi
jk,zi
jnlevenenwerken.DenHaag,1891.
4.,,AandenLeezer'oppag.2van,,DonQuichotopdebruiloftvanKamancho'
'.
Zutphen 1931.K.L.P.50,tweededruk.

5.Vooreenkortelevensbeschri
jvingvanPieterLangendijkverwi
jzenwenaarde
inleidingbijonzeuitgavevan Xantippe,pag.6evlg.(Zutphen 1968,K.L.P.
41)
6.ZieMei
jersinleidingbijdeuitgavevanQuincampoix(enArlequynActionist)
oppag.12.(Zutphen1892).
7.ZieMei
jer.PieterLangendijk,zijnlevenenwerken,pag.212.
8.ZieF.Z.Mehler?PieterLangendi
jk,Culemborg1892,pag.53.

9.F.Z.M ehlerwilstt.a.v.ditgedeelte op overeenkom stm etdescènem etM onsieurDim anchein M olière's,,DonJuan''
10.ZieF.Z.M ehler,o.c.Pag.7.
11.Ziedeinleiding,pag.XXI,vandetweededrukvanTeW inkelsuitgave;Zwolle,
1899.
12. Dr.J.teW inkel:DeinvloedderSpaansche Letterkundeop deNederlandsche
in deXVlleeeuw.Tschr.voorNederl.Taal-en Letterkunde,1,1881,pag.65.
13.D r.J.ten Brink:D r.N icolaasH einsiusJunior.Eenestudieoverden Hollandschenschelmenromander17eeeuw.Rotterdam 1885.
14.DenHaag 1926.

15.VandeNovelasEjemplaresiseenNederlandsevertaling,getiteld:,,Miguelde
Cervantes Saavedra,Voorbeeldige novellen.''Vert.Eugène de Bock.A'dam
1966.

16.DeZwetser,kluchtspeldoorP.Langendi
jk;uitg.doorW.A.Ornéeen M.A.

Streng,Zutphen 1971,pag.17- 18.
17.Zie:Prof.m r.dr.J.A.van Praag:,,problem en om de Spaanse schelm enrom an'' Voordrachten en redevoeringen Centrale Opleidingscursussen te
Utrecht.no.7.1958,p.18.
18.Overde betekenisvan hetwoord ,,picaro''ziem en Van Praag o.c.pag.4 en
ook:AlexanderA.Parker:,,l-iteratureand the Delinquent''Edinburgh 1967,
pag.4.ln hetwerk van Parkerkan m en ook een sam envattingvinden van de
controverseoverhetmoralistisch karaktervan deschelm enrom an tussen Van
PraagenEnriqueM orenaBâez,ziepag.31evlg.
19.Zie:StuartM iller:,,Thepicaresquenovel''Cleveland,1967.
20.ZieStuartM iller,pag.49.evlg.
21.ZieStuartM iller,o.c.pag.81.
22.,,Rogue'sProgress,Studiesin thePicaresqueNovel.''bs RobertAlter.Cambridge-M assachusetts,1964,pag.33- 34.
23.ZieVan Praag,o.c.pag.14- 15.
24.Joseph Vles,o.c.pag.3.D itcitaatiseen weergave van:Fongersde Haan:
:5AnoutlineoftheHistoryoftheNovelapicarescainSpain''.Den Haag 1903.
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H ET
W E D E RZ Y D S

H U W ELY K S BED RO G .
B LY SP E L
DOOR

PR LA N G EN D Y K.
D e laafsfe druk
door den Dichter van veele drukfouten gezuiverd.

(Vignet J.W ANDELAAR i
nv.etfecit.
metde spreuk:Vigilanteretquiete).

Te A M ST E LD A M .

By JOANNES OOSTERW YK,Boekverkoper op den
Dam 1720.

O PD R A CH T,

aan den Heere

GOVERT vanM ATER.II)

Beroemdejonfling,dieinuwelentejaaren
Deletterwysheid volgt,in'tDuitsch,Latyn,en Fransch,
W aardooruw braavenaam m eteenen schoonen glans

Zalblinkennâa(2)waardy,tereerevanhetSpaarent3).
Hetzy uw Kruisgezang op 'troeren uwersnaaren
Den geestvandeaard verheft,totaan deshem elstrans;
Hetzyuw Herdersfluitdereiën leid ten dans,

Ofdatg'eenTreurtoonzingt;upassenDafnesblârent4).
10

DitHuwelyks-bedrog zietandermaalhetlicht,
Datkennersheeftgesmaakt,enniem antsoorontsticht

Doorsnoodets)boerteryofvuileonkuischereden.

Tooneeldichtjoktsomtyds;maarzeiseenreinemaagd,
Bescherm deN imf,myn Vriend'
,indien zyu behaagt
Zalzytem oedigerop Aem stelsschouwburgtreeden.
Pieteru ngendyk
DezeopdrachtkomtnognietinA,m aarwe1inB,C en D voor.

1lzweC uw; 12tooneeldichtD tooneelkunst.

1)GovertvanMater,eendichteruitHaarlem,hadinLangendijksti
jdenigenaam
gemaaktmetoorspronkeli
jkeenvertaaldetoneelstukken.,,Kruisgezang''invs.5
heeftbetrekkingopzi
jn .,Kruisgezangen ophetlijden...van JezusChristus''
(Haarlem 1718),,llerderfluit'in vs.7ophetherdersspel,,Filida''(1720)en ,,l-reurtoon''in vs.8op hettreurspel,,ArriaenPetrus'',doorVan M atervertaaldnaarhet
Fransvan M .A.Barbier(1719).
2) naâ:naar.
3) Spaaren'
.hetSpaarnealsaanduidingvan Haarlem.
4) ,yDafnesblaren'':lauwerbladen.
5) ..snoode''hiertevertalena1svuil.gemeen.

V O O RR EED E,

Ziehierm yn spelgenaamd Het WederzydsH uwelyksbedrog ten tweedemaalin'tlicht.van veeledrukfeilen gezuiverd.Boven alzyn de geslachten
dernaamwoorden naauwkeurigerwaargenomen.lndien 'er evenwelhier
ofdaarietsmochtemisgezien zyn,verzoek ik den Leezerhetzelve te verbétereren.Ik te1m ynietonderdie Dichterswelkewaanen datm en hunne

vaerzen voororakelsmoethouden,a1squamenzè uitden dryvoetvan

Apo1(1),
'neen ik hoorgaernhetoordeelvan allekunstkenners.Maarhoe
schaarszyn diehedentevinden!zwermen van Vaerzemaakers,diem eteen

ydelgesnortz),en woorden van een'halven vaam t3)den zangberg verveelen,komen genoegte voorschyn,en vertoonen de waereld watze zyù,
naam elyk zotten;vittersdie dezaaken over'thoofd zien,en aan dewoorden knabbelen zyn 'erook geen gebrek;m aarmannen die derNederduit-

schetaalkundig,detooneeldichtkunstzelfluisterbyzetten zi
jner,helaas!
weinige over.Boven alschynthetblyspélden geestte geeven.verdrukt
dooreen m enigtehistoriespelen,weinig dienende tot verbétering der zeden 'twelk de grootste eigenschap is,die hettooneelluisterbyzet.Hoe
weinigD ichterstrachten hetvoetspoorvan devoortreffelykemannen naa
tevolgen,die degierigaarts,verwaanden,ïotte Doktooren,beursschraa-

pendeAdvokaaten,jaloerscheknorrepotten,schynheili
gebedriegers,losse
minnaars,en m innaressen,koppige dwarsdryfsters,zwetzendepofhanzen,

doorsleepent4)vlei
jers,dommeboeren,geestigekniechts,hydigebuurlieden,raazendegeleerden,m allepoeëten,en meerandere eigenschappen,zo
leevendigten tooneelegevoerd hebben,dathunnen naam langdoorde nakomelingen za1geroem d worden.Som mige willen Vrankryk de eere toe-

schlyvendatM oliète onseerstdeoogen geopentheeft,in 'tverbeelden

van deaartgebrekents)dermenschen:maar zy zyn verdoold;Holland
heeftden roem,datde doorluchtige Drost Pieter Kornelisz:Hoofd een
spelvan datslag dichtte, naam elyk:W arenar met de pot,en de Gees-

1)ln detempelvan Apollo teDelphizatdepriesteresPythiaop een gouden drievoeten verkondigde in vlagen van geestverrukking degodsspraak. 2)onzinnige
praat.geleuter.

3)Horatiusspreektinzi
jnArsPoëticavanverbasesqui
pedalia,woorden,anderhalvevoetlang.

4) zedrgeslepen.
5)inbeeld brengen.voorstellen derkarakterfouten.

tige Bredero zynen Spaanschen Brabander,die we1haastgevolgd wierden
van verschei@deneonzerlandgenooten.W e1iswaardatdeschikking dezer

spelen in dezen tyd gebreklyk is:maarde natuurhunner Personaadjen
wyktnergensvan haarEigenschap,nochdoetzulke buitenspoorigesprongen a1smen in M oliérevind.lk breng ditnietby om dien D ichterte verachten,geenzins;wy houden hem in waardy,en geeven hem gaern de eer
dat hy de grootste blyspéldichter zyner eeuw is geweest.Onze Poeëten

zullen hem nietlichtop zydekomen,t6)tenzy datzederomanscheverbeeldingent7)verlaaten,en dekentékenen (Caracters)derondeugden OP
zyn spoorgade slaande,metkunstop '
ttooneelbespotlyk naaaken;waar
toe hen geene eigen vindingen noch vertaalingen ten voorbeeld ontbreeken.DeFranschen geeven onzen Landaertdeeer,datzy in boertige vaer-

zen (Burlesque)voor onze dichtersmoeten zwichten,en ook in hoogdraavenheidt8)derheldendichten,gelykin'tJoumalLiteraireopentlykis
teboek geslagentg).W atzou den Nederlanderdan beletten om hen in
'tblyspél,jaook inhettreurspélteboven testreeven,indien men in het
eerstedeongebondenheid,en in 'tlaatstedehoogdraavenheid watmaatigde,misgadersdeonkuische uitdrukkingen,en snorkeryën verbandde,die
niem antdan hetgraeuw,en de losbollen kunnen behaagen.HetTreur-

spélbegintgelukkigerteworden.lk za1debraavetlo)Dichtersnietnoemen die'ereen grooten stap in gedaan hebben,en m oedig voortgaan ten
luister van den Hollandschen naam :zy m aaken zig zelfgenoeg bekend.
W atin ditblyspélisten wegegebrachtlaatik aan hetoordeelderkunst-

verstandigen.Lees,en aanschouw het,totleering,en verfoeijing van een
gebrek datalteveelby onzen Landaartis ingekropen naamelyk:kaalen
grootstezyn,en hetlaatstedoorbedrog staandetehouden.
Vaarwel.

DezevoorredevindtmenookinC,maarhetbeginverschilt,nameli
jk:,,voorbericht.Kortsquam m yn spelgenaamd het Wederzyds Huwelyksbedrog ten tweede
m aalin 'tlicht,van veele drukfeilen gezuiverd.Boven alzyn de geslachten der
naamwoorden naauwkeuriger waargenomen, het welk m en in deezen derden
drukm eedezozalvinden.lndien'er,''enz.

6)evenaren.7)voorstellingen.

zoalszi
jinromanswordenaangetroflkn.8)verhevenheid.'9)teboekgesteld.Met

hetJournalLiteraireisbedoeld hetJournalIitérairedeIaHaye,waaraano.a.Justus
v.Fffenm eewerkte.

l0)voortreffeliike.

A heeftdevolgendevoorrede:
Aan den Leezer.Ziehiermyn derde Toneelspélin hetlicht,behelzendeeene
stoffedievolgensmyn oordeelnietonbehaaglyk op hetNederlands Tooneelzal
weezen:wantwybeschim pen gebreken inditSpél,dievan openhartige Hollanders
altyd verfoeid zyn,naamelyk:deverwaandheid,hovaerdy,en 't bedrog,die in
deezen Lande,naarhetschynd,doordevreem delingengebrachtzyn:wantdeeenvoudigheid,zedigheid en oprechtheid onzer Voorouderen,is van oudsher ver-

maardyjavanhunnegrootsteVyandengepreezen.lkvleimydan,datwyindeezen
hetoogwitvaneenBlyspélvoldaanhebben:temeerom datwym etdeezegebreken
tehekelen,niemandin'tbezonder(onzeswetens)hebbengequetst.

W atde schikking van hetSpélaangaat,hierin onderwerpen wy onsaan het
keurig oordeelvan ongeveinsdeliefhebbersderTooneelPoëzy,en verzoeken,dat
zy onzemisslagen verschoonen,dieligtin een Eigenvindingkunnen begaanwor.den.Dedrukfouten,hieren daaringesloopen,eisch ik geen verschooning voor;
dewylikmyzelvendaarovernietkanverschoonen;hebbendedeproeven tehaastig
nagezien,in eentyddatiknuttigerbezigheden had.M aariktroostmydat'ergeen
in zyn diede wezentlykheid van hetSpélkunnen quaad m aaken.Ondertusschen

kunnendedrekvliegenvanParnas(quaadaardigeennydigevitters)zich metdie
drukfoutenvermaaken,zymoetentocheenversnaaperingetjehebben.
Verwachtin'tkortdenderdenDrukvanmynBlyspél,DonQuichot,op deBruiIoftvanKamacho.Verbeterd,doortusschenvoegingenvanvcrxt'l
qt
-idt
xneTooneelen.Vaarwel.P.L.''
HetvoorberichtvoorD luidt:

Ditblyspel,het Wederzyds Huwel
yksbedrog,quam veertigjaaren geleden,
naamelijkindenjaare1714,deeerstemaalinhetlicht,enistotheden,gelykalle
m ynetooneelstukken,opdenAm sterdam schenSchouwburgvertoond.
Ikhebhetrecht,om dezelveinQuartobyelkandertelaatendrukken,altoosaan
m ybehouden;om datik voorgenomen had alle mynedichtwerken teverzamelen,
enin datForm aatuittegeeven;gelyk geschiedis.H ierdoorishetveroorzaaktdat

sommigemynerspeelenzonderPrivlegiegespeeldengedruktzi
jn;maarbygelegenheiddeezesherdruks,isbyverdragvastgesteld,tusschendeE.E.Heeren Regenten desAmsterdamschen Schouwburgs,en J.Bosch,boekverkooperte H aerlem,

dathyhetrechtza1hebben,om allemynetooneelstukkeninQuartoFormaatby

m ynedichtkundigewerken tedrukken,schoon dezelve metde Privilegievanden
schouwburgzyn uitgegeeven,en datzyook voortaan,alle ten diensten voordeel
vandenSchouwburg,m etPrivilegiein OctavoForm aatgedrukt,zullen uitgegeven
worden,zonderdevoorsz.J.Bosch zalverm ogen de zelfe 111Octavo te drukken.
Alduskom tditblyspéldeeerstemaalm etPrivilegiein hetlicht.lk heb hetopnieuw nagezien:m aargeen verande/ing daarin gem aakt,ofbehoeven tem aaken;
alzoinhetzelvevannauwkeurigeliefhebbersgeenmisslagengevondenzyn,vandat
gewicht,dat'ereenigeverandering in zoudenodig zyn.A lleen heb ik ditspélvan
letterfouten,diein deneerstendrukgeslopen waren,trachtentezuiveren.''
Haarlem den 24 in Febr.1754.
P.L.
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VER TO ON ER S

Lodewyk
Jan
een Waard
Charlotte
Klaar
een Bode
Konstance
Hans

een Edelm an,M innaarvan Charlotte.
een verloopen'Soldaat,Vriend van Lodewyk.

een AdelykeJuffer.
M eidvan Konstanceen Charlotte.
M oedervan Charlotte.
Vryërvan Klaar.

Lakei
jen.
Fop
Karel
Hendrik
Joris

Broedervan Klaar
een Kapitein,zoon van Konstance.
een W inkelier.
een Kleêrm aaker.

Sofy

Vrouw vanKarel.

ZW YG E R S
Een Knechtvan den Waard.

TweeLakeijenvanKarel.
TweeofdrieLakei
jenvanLodewykenJan.
Een Kruier.

D e eerste en derde Tooneelen vertoonen een'Straat,voorde huizen van
Konstance en den W aard,die tegens malkander overstaan; de tweede,
vierde en vyfde Tooneelen eene Kamer in het huis van Konstance, te
Uitrecht.

Degeschiedenisbegintvoorden M iddag,en eindigtdesAvonts
ten negen uuren.-

H ET
W ED ER ZYD S
H U W E LY K S B E D R O G
Blyspél
EERSTE BED RYF

EERSTE TOON EEL
Lodewyk,Jan
Jan.M yn heer,hoelangen tyd zalnogditwand'len duuren?
lk bidverander:wantdiemalleviezekuuren

Zynnergensnuttoe,enjemaaktmyschierontzind.
Lod.'k Za1zoeken,Jan,zo langtotik haarwooning vind.

Jan.W ienswooningzoekje?Lod.Jan,durfik 'tu we1vertrouwen?
Jan.lk ben een kaereldie eendingkan by myhoûwen,

Enzwygena1seenmof,daarkanjevastopgaan.
Zegvrywiendatjezoekt.Lod.Ach!Jan!deMalibaan
Jan.DeMalibaan?heihei!mynheer,watmoogjepraaten!
10 ZoekjydeMalibaan?enhebbenwealdestraaten
Van Uitrechtdaarom zo doorkruist?zoek dan nietmeer.

Isjougeboorteplaatsdanzoveranderd,heer?
DatjydeM alibaan,enjeeigenhuismoetzoeken?
Lod.Ach!Jan,de M alibaan!Jan.Ja wel,ik zou schier vloeken.
15 AchJan deM alibaan!hetlyktwelschiereen klucht.
lk heb datM alibaan,gevolgd van zuchtop zucht,
Den ganschen daggehoord.W athebben wygeloopen,
Alsofwy beenen om een daalderkonden koopen.
lk hadgedochtdathierwatwonderszou geschiên;
20 En nuis'tandersnietalsnadewolken zien,

Enoch!deM alibaan!Hethapeljeindezinnen.
Lod.Daarzag ik 'tvoorwerpdatik eeuwigza1beminnen.
20
2
3
7
1
4
18

nuA nou;alsD dan;naC naar
vieze:grillig,dwaas
ontzind:waanzinnig.do1
vastopgaan:vertrouwen
s
chier:bi
jna
a1sofwy beenen om een daalder konden koopen:alsofwe vooreen krats
nieuwebenenkondenkopen

Jan.Nuvatikeerstdekneep.Je zytmisschien verliefd?
25

'kHebdaarniettegen,maakvrydatjewordtgeriefd.
Kom,'kzaljegaerennadeMalibaanverzellen;

Jekuntm ydan dezaak te- ylin 'tbreed vehellen.
Lod.Jan,gyverstaatmy niet.Ik heb daarniettedoen.
Jan.Jawel,'kverlang alwatmyn heerhieruitza1broên:
Een windeydenk ik.Lod.Jan,hou op degek tescheeren.
30 Ik za1'tu zeggen.A1datwand'len,gaan en keeren
Isom dewoonplaatsvan een dameteverstaan,
Die'k gist'renm iddagin deM alibaan zag gaan,
Alwaarzein'tlieflyk groen zigzelven watvermaakte,
Ennaaeen korten tyd in haarkarosgeraekte,
35 M y laatendea1sverruktdoor'taangenaam gezigt

Dierschoonheid.Jan.Zomynheer,nuhebjemyverlicht.
Had ik '
erbygeweest'k hadm yterstond gestoken
In haargesprek,ennaardeFranschewysgesproken,

Gelykdejonkertjes:jesuisvôtserviteur,
40 Mabelledame,aanschouw alhierungrand seinjeur,
Dieupourpaslatempswatzoekttekonvojeeren
ln uw karos,om daarzyn harttereklameeren,
Datgyhem hebtontroofd.Lod.W atonbeschoftereên.

Jan.W asikinjou plaatsikhadindekoetsgetreeên.
45 Nouisdieschoonedameuitjougezichtgestreeken.
Lod.Hetzy zo'twil,ikzalen m oethaarzien en spreeken.

Jan.W atzou'tjehelpen,heer?jebeursisplatenschraal;
'tGeld datwy wonnen metdekaartisaltemaal
Jou rykdom .endem yne.Lod.Ach!'tvaltm y hard tehooren!

23nuA nou;zytA bent; 25naC naar; 28zaIA ze/,'34En A Doch; 38naarA na

47jeD u.

24 maakvrydatjewordtgeriefd:zorgergerustvoordatjeliefdebeantwoord
27
31
36
41

wordt
niettedoen:nietstem aken
teverstaan:tewetentekomen
verlicht:ingelicht
pourpasla tem ps:fr.pourpasse tem ps,voorti
jdverdri
jf5
-konvojeeren:fr.
convoyer,begeleiden,gezelschaphouden

48-49 isaltemaaljourykdom:isjehelerijkdom
38

50 lk barstvan spyt!datik zo edel,welgebooren,
Geen staatkanvoeren a1seenedelman betaamd.
'k Bennu in Uitrecht,myn geboortestad,beschaamd
Om datikand'ren ziein hunne koetzen ryèn.
Gediend!ha spyt!ik m ochtdebraafstedamevryën,
55 Ten opsichtvan myn rang.Jan.lk ook:m aarJan Contant
Lod.Ha spyt!ik voergeen staat!Jan.'tGaatbuiten m yn verstand.

Voerjygeenstaat?'kzeg,metverlof,datdatonwaaris;
Hoe,houjegeenlakkei?geenpagie,sekretaris,
Geen koknoch kamerling?en ookgeen trezorier?
60 Lod.Hoe,ishetscheeren?Jan.Neen.
H d.W aarzyn ze,gek?Jan.W e1hier:
W antaldieampten zyn in myn persoon tevinden.

Maakvanmewatjewilt,ikza1'tmyonderwinden.
Lod.'k W eetdatgy assurant,vo1leugens,fieltery,
En boevestukken zyt.Jan.M ynheerdiepassen my:
65 Hoezou ik,eerlyk borst aârsdoordewaereld raaken?
Lod.Ja,door een touw,Jan,aan een dwarsbalk op twee staaken.

Jan.Mynheer,ikbidjedatwyhiertochmetmalkaar
Geen questiem aaken;ei,laatdezezaakendaar,
W aarzou 'ttoedienen alsom allesom testooten?
70 Zyn wyvan 'tzelfdesop nietbeiden overgoten?

Wyzynhovaerdig,endaarbygeenkleintjekaal:
M aareerlyk in onshart.Hoezouden 'taltemaal
Juistschelm en zyn diemeteen abelheid in 'tspeelen
Hun voordeelzochten?neen.Lod.M aar,scheelthetveelvan steelen
75 W anneerm eniemant,op een valsçhewys,hetgeld
M etspeelenafwint?Jan.E1k moetzien hoedathy 'tstelt;

59nochC of 69vlg.A '
tZouonsnietdielutl
k zyn,wyIw'
.
pmalkanderkennen.
Envanhetzelfdesopbeideovergooten:e???e?1.
50 spyt:ergernis
54 gediend:alsheererkend,gediend;dus:eenm anvanstand

55 tenopsichtvan:Watbetreft,tenaanzienvan
59 knmerling:knm erdienaar;trezorier:schatbewaarder

60 ishetscheeren:maakjeereengrapvan

62 zichietsonderwinden:ietsondernemen,beproeven
63 assurant:brutaal
73 abelheid:behendigheid

Diespeelen wil,moetzichdaarweeten voortewachten;
Of speelen niet. H d. Het laatste is 't beste, zou ik achten.
M aarzegeens.Jan.hoestaan wynu metonzekas?
80 Jan.Jemeentdebeurs,nietwaar'
?diegistren zieklyk was,
En schierop 'tstervenlag?wel,die beginttezwellen.
Laatzienhoeveel?hoeveel?koom ,'k zalhetgeld eenstellen.
Lod.Datisnietnoodighierop straat;gy kunthetstrak

We1indeherbergkoen.Jan.lkhou'tdaninmynzak.
W yhebbennogaangoudschiervijftienhonderdgulden,
Ofdaaromtrent.Lod.Nietmeer?
Jan.W e1neen,m yn heer:'k heb schulden
Daarvan betaald.Lod.Zeg op,watschulden?Jan.Aan den W aard
Daaronzekofferstaat.Had ik geen geld beschaard,
Die schoftzou alonsgoed fraaihebben doen verkoopen,

90 Gelykjeweet.Lod.Hadgydatgoedmaarlaatenloopen,
Hetwaszo veelnietwaard alsonzeschuld bedroeg:
Dekoffer.Jan.wasleeg.Jan.Jaleeg.diekofferwoeg
Zozwaara1slood,daarwaswat111,lllyn heer,zou 'k meenen.

Lod.Jaoudekleêren,engeenkleintjekeizelsteenen

95 Jan.Dedroesdatspytme,foei!had onzewaard,dieschoft,
Dielom perekel,nu de koffermaarverkoft.

Maar'kbidjezegmetoch,mynheer,watisdereden
Datjydiekofferhoudt?enmêvoertdoordesteden,
Metzoveelkosten;wantjehebtzevanParys
100 TotUitrechttoegebracht.Lod.HoeJan,gyzytzo wys
ln schelm eryen,en moetiku datnog zeggen?
W anneereenvreem d'lingin een Herberg t'huiswilleggen,
Is'tnodig dathywe1voorzien isvan krediet
W ant'teerstedaarm onsieurdehospesstrak na ziet
105 lsdeequipagie,en bagagie,en dekleêren;
Hetspreekwoord zegt:men kentden vogelaanzyn vêren.
Jan.lk heb hetalverstaan.myn heér.en ik beken,
90goedC geld; l04strakA starkC stl.ak.
N

88 beschaard:(opbedriegeli
jkewiize)biielkaargekregen
92 woeg:woog
95 drœ s:duivel

l02 t'
huiswilleyjen:willogeren
l04 strak:dadelllk
105 equipage:uitrusting

40

Datik,a1sand'ren,doordien trek bedrogen ben.

Maarapropô,jehebtgezeiddatjealjevrinden
110 ln Uitrechthad.Lod.o Ja:m aar'k kan niemantvinden.
'k Heb nog een moederen een zuster,waarzyzyn
lsmeonbekend.Om haaris'tdatikhierverschyn.
M yn zoeken isvergeefs,helaas!zyzyn vertrokken.
Jan.lk heb hetwelgedocht,myn heer,m etFaroosbokken,
115 Nietwaar?ik heb hetteParysualgespeld.
Lod.Ach Jan gyweetniethoem yn hartnu isbekneld
M aargistren schootmy iets.van grootbelang,tebinnen;
Datkan ik doorditgeld nu metfatzoen beginnen.
Jan.W atza1datzyn?Lod.Ik meen my a1seen heervan staat
120 En grootverm ogen tevertoonen.Jan.Dat'snietquaad.
Lod.En huuren knechten,en een koetsom in te ryên.

Jan.lkvathet,om aldusdatdametjetevryën,
Daarjyverliefdopzyt;datjouzoheeftbekoord.
En allesmethetgeld daarmy dehelftvan hoort.
125 M aarwatzalik dan doen?Lod.lkm eenvoorgraaftespeelen,
Gy zultbaronzyn,en wy zullen allesdeelen,
Zo wy ietswinnen a1svoorheenen metdekaart,
En and'rekneepen.M aar,wym oeten van den waard

Daarwylozjeeren,nuvertrekkennaeenander.
130 Jan.Dan ishetnodig datik ook myn kleed verander.
Lod.Gy kuntm aaraanstondsnaeen kleerverkoopergaan,
Enloopen danm eteen byonzen hospesaan,
Om debagagie.lk za1u terwylhierwagten
ln dezeherberg:dieisbeter,zou ik achten.
135 Jan.Datdenk ik ook datdieveelbeterweezen zal.
W athangt'eruit?laetzien,deGoudem uizeval.
M aarapropô,myn heer,wy dienen ook lakkeiën

112haarA heur; 116nuA tans; 123zytA bent; 125voorA den; l29 na C naar
133deC m yn.
108 trek:streek,list
109 vrinden:bloedverwanten
114 Vertrekkenm etFaroosbokken:m etdenoorderzonvertrekken
115 gespeld:voorspeld,gezegd

41

Tehebben.W i1ik ook diekaerelsm etm eleiën,
Die'kdezen m orgen vroeg,in onzeHerberg sprak?

140 Lod.geeftJaneensleutel.Ja,geefhenuitdekiste1keen
Lakkeiëpak.

TW EED E TOONEEL
H dewyk,alleen
W atm oeteen edelman aldoorden nood verdraagen!
Hetspytmedatik my van dien lakkeilaatplaagen,
En nietdurfspreeken,om dathygeheimen weet
D ieniem antweeten mag.'k Heb menigmaalgereed,
145 En op hetpuntgeweest,den rekeltekasseeren,
En hoehetgaan zal,za1detyd my verderleeren;
'k M oetzwygen;wanthykan mydienen in ditstuk.
'tZynongelukkigen,die'treek'nen voorgeluk
Van edelbloed tezyn,ontblootvan geld en schatten;
150 M aarniemand kan hetwel,dan die'tbevind,bevatten.
Ik za1'tgeluk nog eensbeproeven,metditgeld,
En zo hetop raakt,zoek ik myn geluk teveld.
H dewyk gaatnadeherberg en roept.
Hei!holla!hospes!hei!
DERD E TOONEEL
H dewyk,Waard
Waard.W atism yn heersbelieven?

Lod.Hebtgyhierlozjement?Waard.lkkanjehiergerieven:
155 'k Akkom medeerde1uihieriedernaarzyn 1yf.

'kBentotjedienst,mynheer,enzoisookmynwyf.
Lod.Zeerwel,gym oetterstond deplaatzen dan bereiên
Vooreenen graaf,baron,en tweeofdrielakkeien.
W aard.M ynheer'k bedien de1uivooreen civieleprys.
160 Lod.Ik weetwel,hospes,datisteUitrechtzo dewys.
139 Jezen A van de
142 Hetspytmy:hetergertm e

145 kasseeren:zijncongégeven,afdanken
150 bevindt:ondervindt
154 gerieven:bedienen
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VIERDE TOONEEL
Lodewyk,Waard,Charlotte,Klaar

Lodewyk spreektstilmetden W aard,terwylCharlotte
en Klaarvoordedeurkom en.
Charl.spreekthard.Haal,alsikheb belast,een haas,m et
driekalkoenen,

En(zozevetzyn)brengdanookeenpaarkapoenen.
Klaar,zacht.5ymeenteenkoevoet,endrieminflenkarrepap,
M ettwee kop gort.Charl.hard.En loop meteen dan m eteen snap
165 By onzen slaager,om een harst.Klaar, zacht.W e zellen sm ullen;
Dat's nuchter kalfsvleisch. Charl.hard. Laat die groote pot ook
vullen
M etverscheaugurken,byPierreKarm olyn.
Klaar,zacht.5ymeentgraauweerten.Charl.'k Zalterstond hier
wederzyn.
Klaar.'tlswelJuffrouw,m aar'k dien m yn kap dan eerstte zetten.

170 Charl.'kM oetbydenjuweliereenszienofdeorlietten
Alklaarzyn.Klaar.Goed,Juffrouw.
VYFDE TOON EEL
Lodewyk,de Waard,Klaar

Klaar.,,Jawel,datiswatraars,
Jou orlietten!zie,hoedraaitzemethaarnaars.
Diearmesloofismetden adelzobezeten,
Datzyhaararm oêschieruitgrootsheid zouvergeeten.
55Zy praatvan harsten,en kalkoenen,maarik zweer,
5sD atzy'talleen maardoetom datdiegintscheheer
165zellenC zullen..167verscheA var%e

ming'len:mengel,a1swi
jn-,bier-enoliemaat=1.21liter,alsbrandewi
jnmaat

164
l65
170
171

1.231.ena1sm elkmaat1.81liter;
karrepap:karnem elksepap
meteensnap:spoedig,vlug
harst:lendestukvaneenrund
orlietten:oorringen
watraars:watm oois

172 aars(metvoorgevoegden):achterste

''Hethooren zou.Zy spanthem zeker.minnestrikken;
lndien 'tzo is,za1ik haartrouw zyn,nietverklikken.
Lod.tegen den W aard.Doea1sik heb gezegt,en maak driekaamers
klaar,
180 Eenvoordeknechts,en tweevoorons,maarnaastmalkaâr.
W aard.'k Za1zyn genade,naarzyn staat,akkom odeeren:

W yzynwe1meergewendhiergraaventelozjeeren.
ZESDE TOONEEL
Lodewyk,Klaar
Lod.Uw dienaar,zoetekind.Klaar,Uw dienares,m yn heer.
Lod.Gy neem tnietqualyk datik u ietsprezenteer?
185 Hetiseen kleinegift.Klaar.W atza1my hierontm oeten?

Lod.Nu,neem het,zoetekind.Klaar.Mynheerikwiljegroeten.
Lod.Nu,neem maaraan.Klaar.M yn heer,myn heer,ik ben
beschaanad.

Lod.Zeg,zoetemeisje,hoediejufferisgenaamd
Dieflushierwas?m ydunktik heb nog van myn dagen

190 Geenschoonerbeeldgezien.Klaar.Zyschyntjetebehaagen?
Hetisgeenwonder:zeishetpuikjevandestad.
En haarvrouwm oederheefteenheelegrooteschat.
Aan elkenvingerkan zywe1eenvryerkrygen.
Zeishoogvan adel.M aar,myn heer,laatik maarzwygen:
195 Zeishiergenoegbekend.Vraagm aaraan iedereen.
Lod.Bezitzyzulken schat?Klaar.Ja,datisongem een
Haarkapitaalisgroot,,,maarwatbezwaard metschulden.

Hetruktmynjuffrouw aangeenhonderdduizendgulden:
Zeze% en dat'erschiergeen end isaan haargoed,
En zeis,gelyk ik zeg,van heeloudaad'lyk bloed.

178zaIikC ikzaI
185 ontm oeten:gebeuren,overkom en
189 ius:zoeven

192 vrouwmoeder:mevrouw,haarmoeder;vgl.ook 'heervader'(vs.585),en

thansnog'heeroom ';vroegerwerd ditvrouw en heermeestalgeplaatstvoor
verwantschapsnam en
196 ongem een:buitengewoon

198 Hetruktmynjuffrouw ...etc.:hetkomterbi
jmijnjuffrouw nietopaan

Entegenjougezeit,zezouheelgaerentrouwen,
lk kan 'twe1merken.M aarlaatik myn m ond m aarhouwen.
Lod.Gyzegtmy veel,m aar'k heb haarnaam nognietgehoord.
Klaar.ZyheetCharlotte.Lod.En haarstamnaam?
Klaar.Adelpoort.
205 Gyvraagtzo naauw,m yn heer,watwiltgy tog beginnen?

Lod.Uwjuffer,tothetend mynsleevens,trouw beminnen.
Klaar.Hebtgy haarmeergezien?Lod.lk zaghaargistren gaan
M etnog een Dame.Klaar.W aar?Lod.'k W asin deM alibaan
En stond gereedom haarmyn'diensten aan tebieden;
210 M aarzy ontweek my inhaarkoets,en scheen tevlieden

Voormyngezicht,jareedteviervoetsindestad;
Zo datik gantsgeen tyd om haartevolgen had.
Klaar.Datkan welweezen:wantzeisgisfrenuitgereden
M ethaarvrouwmoeder,om zichzelfswattevertreeden.
215 De M alibaan geeftgrootvermaak aan diehierwoont.

Lod.lkbidu,meisje,datgymyeengunstbetoont.
Klaar.W atgunst?Lod.Datgymy,a1szyt'huisis,
eenskoom tspreeken.

Klaar.Spreekjymynjuffrouw zelf:ik durfme'ernietin steeken.
Lod.Hoeisuw naam?Klaar.Mynnaam isKlaartje.
Lodewyk,Klaargeldgeevehde.Klaartje,daar,
220 Koop daarwatm ooisvoor.Nu,wy zullen haastmalkaâr
W atbeterkennen.Hoor,indiengyweettemaaken,
Datik haarspreek,zultgein hetkortaan ietsgeraaken
Van meerwaardy.Klaar.Datisonnodig geld verspild.

Lod.Nuneem maaraan.Klaar.Mynheer!mynheer!jezyttemild.
225 Lod.Datismyn aard.Klaar.W el,ik belo'ofje,a1smeid meteeren,
Dat'
k allesdoen za1watgyvan my zultbegeeren.
lk za1haarzeggen,datmyn heerhaarvierig mint,

Enjoudanallesweervertellen,zoik'tvind.
M aar,'khoordaarjuffrouwsstem.

214ze# Czelti
'224zy/A bent
205 nauw:nauwkeurig,precies
211 teviervoets:vlug,snel
228 vind:bevind

ZEVEND E TOON EEL
H dewyk,Klaar,Charlotte

Charl.Och dieven!dieven!guiten!
230 Och!och!myn paerelsnoer!och buuren kom eensbuiten!
Klaor.W atis'rJuffrouw?Charl.Och m yn paerelsnoer.
Klaar.,,Die'svals.
W aarisdie?Charl.Och!dieisgestoolenvan mynhals!

Deschelmenzyn,hunbest,datstraatjedoorgeloopen!
ACHTSTE TOON EEL
Lodewyk,Klaar,Charlotte,de W aard meteen bezem,
deknechtvanden W aard m eteen stok.
Waard.He!houd den dief!hyzalhetmetden halsbekoopen!

235 Waarishy? Charl.Die straatin.Waard.Alon,datgaatje voor.
He!houddendief!he!houddendief!datstraatjedoor.
NEGENDE TOONEEL
Charlotte,Lodewyk,Klaar
Charl.Zy loopen daarverkeerd,'k heb in diestraatgeweezen.

Lod.lkslaadiestraatdanin,M ejuffer,wi1nietvreezen:
'k Hoop datik hen doorvlytwe1achterhaalen zal.
240 ,,o Hemeldit'svoormy een zonderling geval!

Hoewaarenzegekleed,Mejuffer?Charl.Och!zywaaren!
Zywaaren!beidein 'tblaauw!och ik kan nietbedaaren!

Lod.Geefaanmejuffergaauw tedrinken,meisje,ikgaa,
En zetdeschelmen metgezwindheidachterna,
Enbrengu voortbescheid.
230kom C kom t

233 hunbest:zohardzi
jmaarkonden
234 m etdenhals:metz'nleven
235 Alon,datgaatjevoor:vooruit,(fra:allons)ikzaljemaarvoorgaan;vooruit
dan.

TIENDE TO ONEEL
Charlotte,Klaar
Charlotte,lachende
Klaar.Nu lachen?en flusschreien?
W at'sdattezeggen?Charl.Klaar,wym oeten hierverbeiên,
En nietin huisgaan,voordatwyhem wederzien.
lk heb myn snoernog.Klaar.Ho,dan is'teen listm isschien?
Charl.Voorzeeker'
,'k hoop dien heerin '
tm innenettetrekken,
250 En meteen schyn van staattotliefdeteverwekken;
Datwasderedendatikvan kapoenen sprak.
lk heb daarginderin eenhoek gestaan,en strak
Heelklaargezien dathym etu ietsheeftgesproken,
En tweemaaluitzyn beursgeld in dehand gestoken.
255 Toendachtmywashettyd om methem in gesprek
Teraaken,dooreen list;ikwistgeen betertrek
Dan dezen;wanthem zelfsaanspreeken zou nietvoegen.

W atsprakhymetuKlaar?Klaar.lkzaljevergenoegen.
Hy gafm e,eerhy begon tespreeken,een dukaat;

260 Toenvroeghynajenaam,geslachtenstam,en staat;
Dieheb ik hem gezeid'
,m aar'k heb,en 'thad ook reden,
Van aluw geld engoed zodanig opgesneeden
Dathyversteld stond,en datkosthem een pistool,
M aar'k moestdaarwatvoordoen.Charl.W at?.
Klaar.Klappen uitde school.
265 Charl.o Hem el!'k hoop nietdatgeonzearm oede openbaarde?
Klaar.Heteerstedatik in oprechtigheidverklaarde,

W as,datmeninjehuisgortuithetwaterat.
Charl.Ha spyt!Klaar.Hettweede,dat'k nooithuur en heb gehad.
Charl.Ha!spyt!Klaar.Hetderde,dat'tzo slechthierisgeschapen,
270 D atJuffrouw en M evrouw enm eid op één bed slaapen,

Datjoujuweelenvalsch,jekleêren onbetaald,
En allezo ikdenk zyn op kredietgehaald.
257dan A ak 268dat'knooithuuren A datik ?1t?t?s
'/geen huurel1C dat'
k nooit
huurgeld
245 flus:zonet,zoeven

250 meteenschynvanstaat:welstand,doormi
jri
jkvoortedoen

256 trek:streek,list
259 eengoudendukaathaddewaardevan ongeveerf5.59.
,eenzilverenf2.50
263 pistool:eenSpaansegoudenm unt,terwaardevanongeveerf12.-

Charl.o Valschepry!'k za1u verscheuren metmyn tanden!

Klaar.Zachtjuffrouw,wordtnietboos,welfoei!welfoei!
'tiqschanden:

Jyzyt'
talleenniet.Hoor,hebjygeengeld nochgoed,
Jekentwelleevenvanjououdenaad'lykbloed.
Charl.M yn adel,myn fatzoen,aldusteschand'lizeeren!
Gymy verwyten datweinhuiswatdeklineeren?
lkzalgevoelig zyn van zulken grootaffront.
280 Ik zalM evrouw diezaak . .Klaar.H oor!hoor!'tismaar
een vond

Dieikbedachtheb,omjewattedoenontstellen:
lkzagwe1datjeflusmaarveinsde,enumoestquellen
Om rechtverschrikttezyn,'tgeen nu natuurlyk is.
A1shy nu wederkoom t,dathaastzalzyn,na'k gis,
285 Kenjyjerolwatnet.enongeveinsderspeel
en.

Enhynietmerkendatjezoektzynharttesteelen.
Charl.Gy spotmetm y.o feeks!en hebtmy zo ontsteld.

Klaar.Zytmaargerust,juffrouw:ikhebhem nietsgemeld
A1s'tgeenjedienstigisom hem in'tnettebrengen.
290 W atvoordeelzou'tm yzyn?Charl.Detyd kan nietgehengen
Hierlang tepraaten.Zeg wathy aan uverzocht.
Klaar.lk heb doorleugenshem heelfraaiin '
tnetgebrocht.

Hydenktnietandersa1somjougetrouw teminnen;

.

Jezytvan nu afaan meestressevan zyn zinnen.

295 Charl.MaarKlaartjemagikmyverlaatenopuw trouw?
Klaar.Daar'snietsdatiknietvooruoverheb,juffrouw.
Jekendmyimmers:watbehoefjedattevraagen?
Charl.'k Verzoek dan vrindlyk,ofgy myvoordrievierdagen
Datgeld wiltleenen,datdieheeru heeftvereerd.

300 Klaar.Eijuffrouw,'kbid!mynstaatisookgedeklineerd:

275z#/A bent; 279zu/kenC zulk een.
.282 tznu moestquellen C ikmoestu quel/en,'293tekstdenkC.D denkt:294zylA ??t,???
273 pry:scheldwoord,eig.bet.:kreng,aas

278 dekllneren:(fr.déclin)indéclinezi
jnsachteruitgaan.invervalzi
jn
279 gevoelig:boos
290 gehengen:toestaan
299 vereerd:geKhonken

Wanteerikbyjequam hadiknoghonderdgulden,
Dieikjeleenenmoest,om daarjekleinsteschulden,
Die'tm eestschreeuwden mêtestoppen,en ditgeld

lsalmynrykdom.Eizielieverhoeje'tsteld.
305 Eijuffrouw,'k bid
Charl.'tIsnietde pyne waard,mamaatje
W eergeldafteeischen.Klaar.W el,ikzeg,hetiseenquaadje
Den kaalen adeltebedienen.Charl.W iltgy Klaar?

Klaar.Jajuffrouw,'kma:enietverlegenlaaten,daar.
Jekunthetmy,a1sjegetrouwdzyt,weêrbetaalen.
310 Charl.Ja,ja,gyweetwelwaargy'
twederom zulthaalen.
Ikhebjuistgeenkleingeld,enwi1nietwiss'len,kind.
Klaar.Ikweetwarentignietsmejuffrouw,hoeje'tvindt.
lsgoudkleingeld?enwiljegrootszyn,bydieweeten,
Datjeuitgebrekvangeldinlangniethebtgegeeten,
315 A1spotjebeuling,en. Charl.Zwyg.W ieheeftooit gehoord,
Datgyzo stout

nRaar@

ELFD E TOON EEL
Charlotte,Klaar,Bode
Bode.W oontmevrouw van Adelpoort

Hier,juffrouw?Charl.Jamynvrind.
Bode.Ditgeld m oethierdan weezen.
'tKoom tuithetleger.Charl.Laathetopschriftmy eensleezen.
Gyzytterecht,mynvrind.Blyfhiereen weinigstaan.

320 Klaar,haalmevrouw.Vaar'kziezykomtdaarzelfsalaan.
TW AALFD E TOONEEL
Charlotte,Klaar,Bode,Konstance
Charl.Daariseen zak metgeld.Konst.,,voorons,myn kind?
wy droomen.
Van waarzoudatgelukzoschielyk byonskoomen?
Tegen den Bode.Laatmy den briefeenszien.Ja.Hoeveelis
devracht?
309zyfA bent;318koomtA komt

305 pyne:moeite,fr.peine
306 quaadje:eenlastlgbaantje,onaangenpmebetrekking
315 potjebeuling:meelpapmetboter
49

Bode.Vyfgulden.Konst.Zo veelgeld? Bode.Het is niet minder.
Konst.W acht
325 Datik hetopen doe.M aar'kzie'k hoefnietstegeeven'
.
'tlsim mersgefrankeert,ziedaar,'tstaatdaargeschreeven.

Bode.W aarstaathet?jaikzie't,ikhebhetnietbelet!
M aar'tiserook teflaauw en duisteropgezet.
'k Verzoekexkuus,en m oetdan nietalsvoor'tbestellen,
330 D riestuivershebben.Konst.Kind,wiltgy zehem maartellen?

Charl.lkhebjuistgeenkleingeld.HebtgyhetKlaar,zogeef.
Klaar.'kHebookjuistgeenkleingeld,zowaarnieta1sikleef.
Charl.'k Heb we1dukaatenen pistoolen. Klaar.'k Za1eenszoeken.

Ja'kvindnoggeld,Juffrouw,hetzatjuistindehoeken
335 Geschotenvanmynzak.Daarvrienddaarisjegeld.
DA RTIEND E TOONEEL
Charlotte,Klaar,Konstance

Konst.denbriefgeopendhebbende.Diebriefkomtvanmynzoon,
Charlotte,ik ben ontsteld.
Charl.Van broeder?ach M evrouw !ishynogin hetleeven!
O onverwagtevreugd!Konst.Hy heefthem zelfsgeschreeven
UitBrussel:ach!myn kind,watism yn hartverheugd!
340 Hy za1onsaad'lyk huisherstellen doorzyn deugd.
Charlotte leest.
Frouw moeder,enm aseur,'
k neem deeervan u tegroeten,

Enuwcdroefheidmetditgf/.
k teverzoeten.
'tFortuinheeftt'zederdikvanugescheidenben
M y ietsgediend;'k toon dan datik mynplichterken,
345 Voor'
tgoed,datikvan u,en by u,hebgenoten.
'
k Zend duizendguldens,en ik hoop hettevergrooten,
In 'tkort,zo '
tmooglyk is.'k Benkapitein tevoet

327C '
khebdaarnietopgelet;342gfeCenD gflje;343t'zederdCsederd
327 ik hebhetnietbelet:ik heb ernietopgelet

328 te:heel,erg;duister:onduideli
jk
329 niet:niets
338 zelfs:zelf
341 m aseur:zuster

5()

Geworden,en ik heb gelegenheiden m oed

Om toteenhoogertrap enmeerfortuinteraaken.
350 'k Kan ook nietIaaten,om aan u bekend tem aaken,

Datikgetrouwdben,meteenjufferwelkerstam
In Uitrecht,zoaIsonze,een'aad'lyk oorsprongknam .
'k Bereimy totdereis,diem orgenzalgeschieden
Om u myn gem alin,5b.#l,aantebieden.

355 'kBreekaf doorhaast.Vaarwel.
Uw KarelAdelpoort.
Hy schryfthaarstam naam niet,veelm in repthy een woord
Vanhaargeslacht,dat'sraar,datdoetm yzeerverlangen.
Konst.Na'kaan den datum zie,za1ik hen haastontfangen.
Charlotte,ik za1ditgeld terstond in onzekist
360 W egsluiten:wantindien een krediteurditwist,
M enquam onsop den hals.En Klaarmaak gy tezwygen.
Klaar.Neen,neen,daarza1doormy geen mensch deluchtvan
krygen.
VEERTIEND E TOONEEL
Charlotte,Klaar
Charl.lk wenschte,Klaar.datnu dieHeerhierwederwas.
365 lkm aaktealzwaarigheid:wantzulkegrooteHeeren,

Gelykjeweet,moetm'inhetvryënbraaftrakteeren.
Charl.Zwyg stil,daar koomthy weer,en schyntnietwe1te vreên.
VYFTIEND E TOONEEL
Charlotte,Klaar,Lodewyk
Charl.Zyn zeachterhaald myn Heer?Lod.'tM oeitmy

mejuffer,neen.
'k Heb allesaangewend;maarach!hetisverlooren;
370 Zyzyn tevervooruit,en nietwe1op tespooren.
Debesteraad isdatmen overalberigt
357datdoetC ditdoet;370verA veer
354 aantebieden:voortestellen,zievs.2066

361 maaktgytezwygen:zorgervoordatjejemondhoudt
366 braaf:royaal
368 'tmoeytmy:'tspi
jtme

Byjuwelierslaatdoen,dedievenzullenlicht
De snoerten eersten aan den een ofd'aârverkoopen.
Klaar.En ik zalmet9erhaasteensnadeLomm erd..1
popen,
En zien . . Charl.Zwygstil.M yn Heer,'tismaareen bagatel,
Nietwaardig datik m yom zulken zaak onstel.
De schrikwas'tallerm eest.lk zalwelordergeeven
Aaniemand van myn volk.Klaar.'tDientin dek'rant
geschreeven.
Charl.lkben myn Heer,voorzo veelm oeite,geobligeert.
380 Lod.Neen schooneJuffer,'k hou mydaardoorzo geëerd,
Datuw beveelenm yvoorwetten zullen strekken.
Uwe oogen,diemyn harttotzuiv're liefdewekken,
D oorhunneaanlokkigheid,zyn van zo'n grote kragt,
D atik m oetbuigen voordemin,en haaremagt.
385 'k W illieverduizendm aalvooru,o schoone!sterven,
A1s'tzoetgenoegen,van m euw slaeftenoemen,derven.

Charl.M yn Heer,devleijeryisnuzoalgemeen,
D at'tdwaasheidweezen zoude,op uw beleefdereên,

Myzelftevleijenmetdieydelegedachten,
390 D atik ietsschoonsbezit:m aar'k konnietanderswachten
Van u;want'k zieu aan vooreenen hoveling,

Dien'tvlei
jeneigenis,mynschoonheidisgering.
Lod.Ik beneen hoveling,'tiswaar;maarzeerverscheiên

Vanaarta1sanderen'
.ikhebdewalgvan'tvlei
jen,
395 En zytverzekerd,datal'tgeen ik zeg nietspruit
A1suiteen zuivrem in.Hetliefelyk geluid
Van uwen lieven m ond kan myzozeerbekooren,
Datikden Hem elbid om dataltoostehooren.
Charl.M ynheer!hetloopttehoog.Zoudtgein zo korten tyd

400 Verlieven?'k denk datniet.Klaar.,,'k Geloofook dat'tjespyt.
JaJuffrouw,'tkan we1zyn:'k heb in deAstreegelezen,
386a1%D Dan:396 d1%D Dan

373 teneersten:dadeli
jk,zospoedigmogeli
jk
378 mynvolk:mi
jnpersoneel
401 Langendi
jkspothiermetdetoenterti
jdveelgelezenvertaaldeFranseherderromans,n.1.AstréevanHonoréd'Urfé,Devri
jagievanLysanderenCaliste,
vertaaldnaarhetFransvand'Audiguier.Ibrahim oul'illustreBassavanM adeleinedeScudéry(in hetNederlandsvertaald onderdetitelBassalbrahim),
en CleopatraenCassgndrevanG autierdeCostesdelaCalprenède.
Vandeavontuurli
jkeEustacheLenobleisderomanMylordCourtenay,met
a1sthem aeenam ourettevankoninginElisabethvanEngeland.

Dat'tby deHerdersook altyd zo wasvoordezen.
LeesmaarLyzandersen Kalistesvryery,
OfBassaIbrahim ofM ilord Koerteny,
405 Kl
eopatra,Kassandre,enduizendfraaijedingen;

'tls'touweliedjedatdedichtersaltydzingen;
Een boeremeidword ligtdoorhen eenkoningin,

Eenherderkoning.W e1steektdaarjuistzoveelin?
Hoemenigprinsdoen zy in boereklêren dwaalen,

410 Om Filisjes,diehenontvlugten,teachterhaalen;
Endunktjeditnuraar?jeleesthetaldendag.
Charl.o M allem eid,hou op.Klaar.'
tlszekerwaar.Charl.lklach..
Lod.Gy lacht,myn schoone,en geeftmy stof,helaes!tottreuren.
Charl.Hetisgenoeg,mynheer.Lod.Ach,m ogtmy deeergebeuren,
415 Datik uw'dienaerwierde,en datik wederm in
Van u verwachten m ogt,ik zou myn engelin
Betoonen,datmyn staathaarschoonheid evenaarde.
Charl.Gy zytmy onbekend.Lod.lk ben een Graef,van waarde
En machtin Poolen;doch in'skeizershofgevoed,
420 Eerstheer,en nu een slaaf,om datik u ontmoet,
Een slaaf,geketend in uw'straffeminnebanden,
Diezyn geluk geheelgesteld heeftin uw'handen.
Charl.Heergraaf,hoewelik my nietongevoelig ken,
W eetechter,datik zo onnozelook nietben,
425 Om niette zien,datwyteveelvan staatverscheelen;
En dat'tu lustmetmyn eenvoudigheid tespeelen;
lk beneen Juffer,welvan adel,maarmyngoed
En rykdom zyn gering,ten aenzien vanm yn bloed.
Klaar.,,D atliegtzy niet,diepry.zyheefthem nu albinnen.
430 Lod.'
kM oestvolgensmynenstaat,eenhoofschejufferminnen.
M aargyhebtmybekoord,dooruw volmaaktgezicht,
W aarvoordeschoonste,dieik ooitgezien heb,zwicht.
Charl.Detydvereischt,heerGraaf,deesreden aftebreeken.
411 aldenA alle;415wierdeA wierdtD wierd432 deA het

410 Filisjes:Phylliswas een bekende naam voor herderinnetjesin deherderrom ans

419 gevoed:opgevoed
430 hoofsche:vanhethof
433 deesreden:ditgesprek

Lod.'k H oop deeerte hebben,schoone,om metu meerte spreeken
435 En zal,metuw verlof,verzoekenaan M evrouw
Uw M oeder,datik u som tydswatonderhouw.
Charl. M yn heer. . . H d. lk hoop dat zy daar niet za1 tegen
W CCZCn .

Charl.HeerGraaf,ik bid .

H d.Helaas!uw weigring doetm y
Vreezen .

Charl.Uw dienares,mynheer.Klaar.,,lleerGraaf,komjymaar
flus.
440 Lod.Gedoog,myn Engelin;datik uw'handen kuss''.
Charl.M yn Heer!ik hoordaarvolk.Lod.lk ken ze,'tzynm yn
vrinden,
Endienaars.
ZESTIEND E TOONEEL
Charlotte,Klaar,Lodewyk,Jan in een Edelm ansgewaad,

tweeu kkeien,eenKruqermeteenkof/'
erop denKruqwagen
Jan.Dit'sdestraat,nu za1ik hetwe1vinden.
Ha!ha!hierishet.Volgm emetden gantschen trein.
M aak plaats!m aak plaats!voorden Baron van Schraalenstein'
,

445 Endatbenikkanaalje!A 'tza!hiermoetikweezen.
Vataan,heerKruijer.Ha,watbreekje?jemoogtvreezen,
Daar'ssteenewaarin.Zo,dekoffermoethierin.

Jangeeftgeldaandenkruqer,diewegkru##,
terwylLodewykdeJuffernadedeurleid.
Daarisjegeld.
ZEVENTIEND E TOON EEL

Lodewyk,Jan,falkkefln

Jan.Hoebenjealbezigindemin?
Lod.lk heb haar,dieik in de M alibaan zagwand'len,

450 Gevonden.Jan.Laatzezicheenbeetjemaklykhand'len?
Lod.lk benniethoopeloos:dezaak schyntwe1te staan.
'kZa1'tuverhaalen.Laatonsin deH erberg gaan.

EindevanheteersteBedryf.
434om metumeerCom weêrmetu;445kanaaljeAkanaille
446 watbreekje'
?:vermoedelijkisbrekenhiergebruiktindebetekenisvan:bezwl
lken,doordeknieëngaan.ZieW NT 11A -6-b.

TW EEDE BED RYF

EERSTE TOONEEL

Charlotte,Klaar
Klaar.M enza1derestvan 'tgoed we1uitdeLommerd haalen,

Wanneerjebroêrkoomt;wantdiekanhetwe1betaalen.
455 Charl.ZwygKlaartje,repuwat.M aakallesaaneenkant.
Klaar.Nubenjeeerstopgeschikt,Juffrouw;weluw,Galand
Verliefd nu dubbeld. Charl.Zeg,hoe hangen myn'mansjetten?
Klaar.Zo wel,enfraay,datik zehou voorminnenetten.

Charl.Hoestaanmynmoesjes?Klaar.W e1Charl.Enhoeis
myn koleur?

460 Klaar.Bezonderfraaij.Charl.Hoeruiktmynadem?
Klaar.Zoetvan geur,

Nâmuskus.Charl.Neen,hetiskatsjoedatwygebruiken.
Klaar.Goed;andersm ogtdeGraafdielekk'rezuurkoolruiken,
Die gy gegeeten hebt. Charl.W atzegtgy? Klaar. Niets Juffrouw.
Charl.M aarben ik we1gehuld?Klaar.Ja,alsik u aanschouw,
465 M oeti
kbekennen,datjeuzoweetopteschikken,

Datdezeminnaarvoortza1valleninjestrikken:
W antwiezoudenken,diejouindeeskleed'renziet,
Datjyzokaalwaart,ennogminderhada1sniet.
Charl.'k Verzoek datgy uw tong wiltsnoeren,'k kan dierede

470 Vanunietveelen,meid.Klaar.'tlswel,ikbentevreede.
M aarJuffrouw,ziemy ooknu eensm etaandachtaan;
Ben ik nietfraaygehuld? Charl.JaKlaar,datkan welgaan.

Klaar.Hoestaanmynmoesjes?Charl.W el.Klaar.Enruikt
myn adem lekker?

468fraayAnet
456 nubenjeeerstopgeschikt:nuziejeerpasmooiuit
457 mansjetten:kantenmanchetten?dieuitdemouwenhangen
459 moesjes:kleinezwartepleistertles,diededamesop'tgezichtplakten,om het
gelaatwatsprekendertemaken;
hoeism ynkoleur:dezevraagslaatophetblanketten

katsjoe:fr.cachou,ballet
jesvangomachti
g deeg,diemenin demond liet
sm elten,endieeenprettigegeuraandeadem gaven
464 benikwe1gehuld:hoeismi
jnkapsel?

Charl.Hoe ishetscheeren,m eid? gy wordt hoe langs hoe gekker.

475 Klaar.Nietgekkeralsjemeent,ikdenk ooknogtotstaat
Tekomen,zoalsjy,Juffrouw;mynschoongelaat
lsoorzaakdatikRuseenkusjehebgekreegen
Van zekerPotentaat.Charl.Hei!meid,hoeis'tgelegen?
Gy zyteenspotster,foei,'tstaatqualyk,wen dataf.
480 'tKoomtdoorgoedaardigheid datiku nietbestraf.

Menvindtweljuffersdiezichzonietlaatenquellen.
Klaar.Jadeoorzaek isalleen uitvrees,dat'k zouvertellen
Hoe'tmetuw staatis.Charl.Klaar,watpreveltge?
Klaar.lk,Juffrouw?

Zegniemendalalsdatikheelveelvanjehou.
485 En dathetm ogelyk in 'tkortzou kunnen weezen

Datikjenichtwierd.Charl.Meid,zwygstil,ofgymoogtvreezen.
Klaar.Alsjygravinwordt,wordtikvasteen Baronnes.
Charl.Ja,lichteen koningin,op allerminstprinces.
Klaar.W atweetik watgeluk my over'thoofd mag hangen.
490 Maarom jelangerni
ettehoudeninverlangen,
W eetdan,datalsik flusden graafdiebootschap bracht,
DatdeBaronm y kuste,en schoon ik almyn macht
Gebruiken moest,om dievrypostigheid tekeeren,

Hetwasonmooflykinmynmagtmyteverweeren:
495 Hyzeide,in 'tbyzyn van denGraaf,dathyverliefd
Op my geworden was;diesa1s'tJuffrouw belieft
M y wattehelpen,zieik kansom 'tzotemaaken
Datik nog Baronneszalworden.Charl.Schoonezaaken,
Gy Baronnes?ha!ha!watbeeldtgyu alin.

500 Klaar.Jalachniet,wantdatiswe1mooflykinmynzin.
DeheerBaron,Juffrouw,krygtdikwylsm allevlagen,
Dieik,a1sBarones,heelgaernewilverdraagen.
Dezaak za1heelwelgaan.A1ben ik maareen meid,
M en kan nietweten waardatmyngeluk nogleid.
483uw A u; 502gaerneA gaeren

474 ishetscheeren:maakjegekheid?

475 totstaattekom en:een''dam e''teworden
477 flus:zoeven

478 hoeis'tgelegen:hoeis'
tmetje?hoehebikhetmetje?
488 op allerminst:op z'n allerminst

56

505 Ei,laatik mydan ookwatJufferlyk opschikken.
Charl.W eg,weg!Klaar.Jeweigerthet?'tiswel,'k zalallesklikken,
Hoe'thiergelegen is.Charl.Aan wien?Klaar.W el,aan den Graaf.
Charl.ô Hemel!Klaar.Ja,Juffrouw,dieheerisalte braaf;
'tlsslechtdatwy hem zo betoverendoorliegen,
510 En m eteen schyn van staataan allen kantbedriegen;
Hetiskontsientiewerk maar'k stap'eroverheen,

Alsjymehelpenwilt.Charl.'tlswel,ikbentevreên.
M aar'theeftgeen schyqzou dieBaron op uverlieven?
Klaar.Hyispuurstapelgek.Charl.Hoeweetgy 't?
Klaar.Vastebrieven:
515 JeM innaarheefthetmegeluisterd in hetoor.
W eesmaargerust,Juffrouw ikvolg den haasop 'tspoor.
Charl.,,W atheeftdeinbeelding op denm ensch een grootvermogen!

Klaar.W atzegje,Juffrouw?Charl.'k Za1uw toeleg dan gedoogen.
M aarhebtgyFop,uw broer,van allesonderrecht?
520 Klaar.oJa,zeergrondig,m aar,daarishy zelf,deknecht,
M etHans,mynvryër;en .
TW EED E TOONEEL

Charlotte,Klaar,Konstanse,Hans,Fop
Charl.Hans,langerniettedraalen,
Daarisdevalschering.Hans.Jepraatvan koeterwaalen?

'kKandatnatuurli
jka1seenpovreSavojaard.
lkhebdiekunsjes,alsjeweet,we1meergeklaard.

516denA de;522JepraatvanA Ikken :t'd/523'k AW/?datA eltzo

5l0 staat:welstand

51l hetiskontsientiewerk:instri
jdmethetgeweten

513 'theeftyeenschyn:hetisalteonwaarschi
jnli
jk

514 vastebrleven:Klaarwi1zeggendatzi
jhetzekerweet;zijheefthetals'
tware
opeenbrieje,eenonweerlegbaar(vast)stuk(brief)
515 geluisterd:gefluisterd
516 ikvolgdenhaasop'tspoor:ikza1mijndoelwelbereiken
520 knecht:jongen,man
521 langerniettedralen:draalnietlanger
524 geklaard:klaargespeeld

525 M aarwanneerkoomtdeGraao Klaar.Hy za1hieraanstonds
W eezen.

Konst.M aar,doeuw'dingen wel.Hans.M evrouw heeftnietste
Vreezen.

Hansgaatuitdedeur.

DERDE TO ONEEL
Charlotte,Konstanse,Klaar,Fop

Klaar.MaarFopbroer,doevooraljedingenmetverstand.
Fop.lk za1my houden a1sdeplom psteboervan 'tland.
Om geld tewinnen laatik my geen ding verveelen,
530 A1moestik vooreen droesin plaatsvan kinkel,speelen.
Fop gaatuitdedeur
VIERD E TOON EEL
Charlotte,Konstanse,Klaar
Konst.Ach!dochter,'k misbynam ynzinnen,doordevreugd!
Datgeld van broederdoetaan onseengrootedeugd!
Gykuntuw'M innaarnu meteeren doen verschynen;
Ook doeteen dubb'levreugdin my dezorgverdwynen.
535 Datisdatik van daagm yn zoon nog hoop tezien,
M etzynegem alin.Charl.'k Hoop dathetzalgeschiên;

Zyntegenwoordigheid,gemistzoveelejaaren,
Za1onuitspreekbrevreugd in onzeharten baaren.
Ook za1myn Graafa1shyzich by zyn aankomstvind,
540 M eerindruk krygen van myn staat.Konst.o Ja,myn kind:
DehoffelykezwierisKarelaangebooren.
Charl.Zyn zeden zullen vastmyn'waarden Graafbekooren.
Konst.M aaris'talzeker,kind,'tgeen hy tekennen geeft?
Heefthy u algezegtwaarhyzyn Graafschap heeft?

525ht
jA die;hieraanstondsC terstondhier

529 laatikmygeendingverveelen'
.isgeendingmi
jteveel
530 droes:duivel
539 vind:bevindt
542 zeden:manieren

Charl.Nog niet,Mevrouw'
,hy zal'tnietweifren te openbaaren,
A1swy 'them vergen,om hetaan onsteverklaaren:
M aarzoveelweetik,hy'saan 'sKeizershofgevoed,
En 'k merk hem aanvoorheus,en aadlykvan gem oed.
Konst.'tBedrogishedendaagszodanig in demenschen,
550 Datik,alsM omus,van deGoden we1m ogtwenschen,
Datiederin deborsteen glaazen vensterhad,
Om dustezien of'thartm etvalsheid waarbeklad
Charl.M evrouw vergeet ons zelfs,met haar verlof,'k zou denken
DatM om usook zo deed.Konst.Kan deachterdochtons krenken?
555 Charl.Nieteervoordatmen dielaatblykenaan elkâar.
Konst.Dan ishetveinzen goed.Charl.M evrouw dat laatik daar.
Ten minstedienthetons,a1sik ietsgrootsza1hoopen.

Hierwordtgescheld.

Daarza1deGraaflichtzyn,rasKlaartje,doeeensopen.
Charl.lk hebna hem verlangd,M evrouw,en nu hy koomt,
560 Voelik m yzeerontroerd,ik vrees. . . Konst.Zytnietbeschroom d.

VYFD E TOONEEL
Lodewyk,Konstance,Charlotte,Klaar
Lod.'k Heb de eer,M evrouw,van u te kom en zien,en spreeken.
Konst.Deeerisaan onsm yn H eer,ik hou hetvooreen teken
Van achtingtotons,datgeu zelfszo veelverneêrd.
Lod.M evrouw,ik zag my nooitzo veela1snu geëerd,
565 Dewylikzienm ag die'k myn hartreetsheb gegeeven,

Eninwiensschoonheidikuw eerstejeugdzieleeven.
Konst.GyvleijtmyGraaf.Lod.oNeen,ikspreekmyn hartregtuit.
563 zelfsCzelf
546 vergen:vragen

548 heus:hoffeli
jk
550 Momus,despotteronderdeGrieksegoden,verweetHephaestos,erbi
jhet
552
553
554
558

maken dermensengeen zorgvoorgedragentehebben,datereen vensterin
hunborstwas,waardoormen konzien,waterinhunhartom ging.
beklad:bezoedeld
zelfs:zelf
krenken:benadelen
licht:wellicht

Konst.Hetzy hetwaarheid is,ofuitbeleeftheid spruit,
Gy toontuw hpRykheiddoor'tslypenvan uw zinnen,
570 Om myvan uw kantm etbeleefdheid teoverwinnen.
M ynagting hebtgyreetsgewonnen.Lod.Ach!M evrouw!
Vergun my dan datik deesschoonheid onderhouw'
M etwoorden diedem in my afperst:'kben verwonnen;
Geen hoofscheJufferheeftmy ooitbehaagen konnen.
575 Ik hebdemin gehaat;nu dwingtzy myin 'tend.
Konst.Gyzegtonsveel,myn heer;m aaronsisnietbekend
W iediebetuigingdoet.Lod.M evrouw gelieftteweeten,
W aardatmynGraafschap is,enhoehetword geheeten?
Ik za1hetzeggen,schoon ik 'tliefstverhoolen hou;
580 Hetlegtin Polen,en denaam isHabislouw.

Mynvaderheeftmyjongnaar'sKeizershofgezonden,
W anneerdeTurken na'tbezitvan Polen stonden.
En,zonderroem gezegt,ik wierd daarzeergeëerd.
'k Had m ogelyk nu nog in 'tDuitseHofverkeerd,
585 lndien Heervaderin hetleeven waargebleeven;
Zyn dood dwong me,om my namyn erfland tebegeeven,
En kortskreeg ik eenslusttereizen metmyn neef,
Dien ikdeschoonheid vandeeslandstreek zo beschreef,
Datikhem overhaaldeom reisgezelteweezen.
590 Klaar.Gy meentdeHeerBaron?
Konst.tegenKlaar.,,Zwyg stil,ofgym oogtvreezen.
Lod.Dereisism eesttotzyn verlugtingaangeleid,
W ylhy zwaarm oedig isen vo1dofgeestigheid,
Ja buitenspoorig;dochnietaltyd:m aarbyvlaagen.
Hyheeftvernuftsgenoeg:maara1shem deezeplaagen
595 Bekruipen,schorthethem ten vollen in 'tverstand;

577wïeA wien; 579hetC '/u,.582naC naar; 584DuitseA duitseC D duitsche;
586naC naar;590GymeentA Isdat;deC den

572 onderhouw:opaangenamewi
jzebezighoud.
580 Habislouw zalweleengrappigesamenstellingzi
jn methethebr.lau,louw:
niets
587 korts:kortgeleden
591 verlugting:ontspanning
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'tGeheugen gaatdan weg;dan weethyvaderland,
Noch staatnoch a& omst,noch zyn eigen naam te noemen,
M aarandersis'teen heervolmoedsen waard te roemen,
Diedoormanhaftigekrygsdaaden isberucht.
Konst.Dan ishywaard beklaagt.Lod.M evrouw,'k heb groote
zucht
Voorzyn persoon;hywaar'volmaaktom tebeminnen,
lndien hymeestera1svoorheen waar'van zynzinnen.
Daarwordtgescheld en Klaardoetopen.
Konst.W atisdaarvoorgeraas?wiestoortonshieralweer?
ZESD E TOONEEL

Fop inboerengewaad,metdriezakjesgeld,Lodewyk,
Charlotte,Konstanse,Klaar

Fop.Dagjuffrouw,dagmevrouw,dagKlaartje,dagmynheer.
605 Mevrouw,verzinjewel,noukom ikjebetaelen.
lsdatjezeun?jawel,hylyktnietvandeschraelen,
Enpovrejonkers,neen,verzinjewel;obloed!
W athethyaleen goud en zulveraan zen goed!

Howelkom heerschip,'khietjewelkom om eenkoekje,
610 Verzinjewel.Klaar.Hyismynheerniet,gek.Fop.Jazoekje
Mewattepieren?neen,dat'smis,verzinjewel.
Konst.Hy ism yn zoon niet,Kœ s.Fop.Hoeofditweezen zel?

Verzinjewel,menheer,laatikjouiensbekyken.
Nouzie'k'teerst,jadaar'smeereigenasgelyken.
615 Vergeef'tme.Jonker:wantik wasverabbezeerd.

Medogt,om datjezobekantwasengeveerd,
Datjeonzejonkerwaert.Klaar.Datmaakjyaartig,baasje.
Fop.A1bin ikm aareen boer,ik hou myn rippretasie.
lk,en mynwyf,diegaen metaldiegroote1ui
602waar'A was:618rippretasieC repretasie

600 zucht:genegenheid

609 koekje:fooit
je(?);eenkoekwasookeenklompzilver
611 pieren:G etnemen
615 verabbezeerd:abuis
616 geveerd:metkanten verenversierd

617 datmaakjyaartigbaasje:dathebjeslim bedacht

620 Van'tsteeom.Klaar.Jy?Fop.W elja,ikbreng'eraltydhui
En zoetem elk en kaes.lk mag mete1kverkeeren.

Klaar.Zodoende,Keesje,kanjygoêmanierenleeren.
Charl.Hoeis'top onzeplaats?Fop.Daarstaethetalleswel.

'kLoofdathetmet'tgewasditjaerwe1slaegenzel:
625 Deboomenbloei
jenuitdekunst,enin'tbezonder
Is'topjouHofsteeschoon,verzinje,'tisgeenwonder,
Datkomtdatjoffrouw opgeenschuitjemistenziet.
'tlsallemaelgienschâhetgeenjuistschaedehiet.
Jou Tuinman Jaep verstaet'em schierop allezaeken.
630 Nou ishybezig om een bloem perk optem aeken,

Vlakvoorhethuis.Datmoetjehaestienskomenzien:
De zoetetyd kom t'an.Charl.'k D enkin een dag oftien
Tekomen,ligtnog eer,datkuntgyJaap welzeggen.

Fop.Danzelje'tbloemperkdaeralopgemaektzienleggen.
635 Konst.Koom ,laatonsreeknen,Kees,ik heb nietlangertyd.

Fop.Goed,a1sjewilt,mevrouw'
,danraekik'tvra:equyt.
Jelooptdiekamerin?ikmienjenatetreden.
ZEVEN DE TOONEEL
Lodewyk,Charlotte.binnen wordtgeldgeteld.
Lod.O schoone,diemyn hartmetuweaanloklykheden
D oetbuigen voordem in,gy hebtmyn staatgehoord;
640 Nu hangthetm aaraan u;ei,laateen troosflyk woord,
Uituwen lieven mond,myn quynend hartverquikken!
Charl.Zo haastig niet myn heer.Lod.lk te1 al de oogenblikken,

Mynallerwaardste.Achtroostuw'minnaar,jauw'slaaf.
Charl.Hetgeen gy eischt,myn heer,iszulken grooten gaaf,
645 Datik myhonderdm aal,enm eerder,moetbedenken,
Eerdatmyn plichtvereischtmynhartaan u teschenken.
'k Heb uw'stantvastigheid in 'tminnen nooitgezien.

620 WeljaA Welja '
k;626IsA staet;633IigtA Iicht;636aI
sA as
620
621
627
631
637

hui:taptem elk
m ag:kan
m ist:mest
haest:spoedig
ik mien:ik benvanplan

Byand'reJuffersspreektdeGraafook zom isschien.
Lod.lk zweeru,schooneziel,by 'tbloozenvan uw'kaaken,
650 Dieroozegloed,diem yin zuiv'remin doetblaaken,
Diegloed,die'tschitfrend viervan Tiruspurpertart,
Enm etzyn straalen schietin 'tallerkilstehart;
By'tdiamantelichtvan uwetwelingzonnen,
W ierstraalen allereerstmyn m innend hartverwonnen;
Bylevendigalbastvan uw'volmaakteleên,
Dat'kniem antmin a1su,noch heb bemind,voorheen.
Charl.Gy ciertuw reden op,en schynttepoëzeeren.
Lod.Ach!watkan onsdem in doorhaarekrachtnietleeren?
M yn lief,'k ben onbequaam teschild'ren metwatkragt
660 Van schoonheidgymyn hartgebragthebtin uw magt.
Aldieaanloklikheid!aldiebevalligheden!
Zyn machtigmyn verstand van 'tregtespoorderreden
Teleiden,zo gy nietuw'strafheid watverzoet.

Charl.Gyvlei
jtmy,Graaf.Lod.oNeen,ziewienuvalttevoet:
665 Eendiezigonderwerptwatvonnisgy zultgeeven.
Aan u,o schoone!hangtm yn dood nu,ofmyn leeven;
M aakdatditoogenblikvoorm ygelukkig zy.
Charl.Staaop,myn heer,en heb watmeerderheerschappy
Op uwedriften,poog dievlam in tydstedooven;
670 Uw adeldom ,en staat,gaatonzeverteboven;
En kreegtgy eensberouw van deezekeur,zou 'tlicht
Telaatzyn datgy wistwatzaak gyhadtverricht.
Lod.Diekeur,myn schoone,zalmy nim mermeerberouwen.
Charl.M agik'tgelooven?Lod.'k Zweer,datgymy moogt
vertrouwen.

Charl.Gyzyteen edelm an,'k geloofu opuw woord,

650dieroozeC dienrooze; 651di
egloed C diengloed; 657ciertA siert;664vleijt
A vleit;67QgaatC gaan; 671kreegtC krygt;674my ontbreektinA
651 Tiruspurper:purperuitTyrusinPhoenicië
653 twelingzonnen:ogen

663 strafheid:onvermurwbaarheid;Langendi
jkdri
jfthierinLodewyksliefdesverklaringduidelijkdespotmetdeoverdrevenpetrarkistischesonnettendichters.
672 dat:als,indien

Enik beken datuw'beleeftheid my bekoort;
M yn hartkanlangerdan nietonverschillig weezen;
Doch van vrouwm oederskan hebtgylichtmeertevreezen;
Schoon ik 'tbezitu van mynhartaltoewou staan,
680 'tM oestm ethaarwi1zynendatza1bezwaarlyk gaan;
Zyheeftgeen dochtersm eer,a1smyalleen,in 'tleeven;
Gyzyteen vreem dling,dien zymy nietgraagza1geeven,
Om datzydanteveelm yn byzyn missen zou.
Lod.'k Za1haarenu,myn lief,in 'tGraafschap Habislouw
685 Geleiden,daargyzultalsmyn Gravin regeeren,
Ditland vergeeten,en u zienvan iedereeren.
Charl.lk za1my schikken naarvrouwm oedersraad,myn heer.
Gy kuntmydeeerdoen .

daarwordtgescheld.
m aarwat'sdat?wie scheltdaarweer?

HeeKlaartje,Klaartje!
ACHTSTE TOONEEL
Klaar,Lodewyk,Charlotte
Klaar.W atbelieftJuffrouw?Charl.Doeopen:
690 Gy hoortweldat'er wordtgescheld.Klaar.lk za1gaauw loopen.
Charl.M ynheer,hetm oeitmydatwein ditonvryvertrek

Gebleevenzyn;ikwistjuistnietdatonsgesprek
Zo langzou duuren.lk za1voortaan deeergenieten
Om in 'tzalet
Lod.M yn lief,hoe zeer 'tmy moetverdrieten
695 Onsstaaggestoord tezien in ditvertrek,ik hou
Hetvoorhetbestevan ditadelykgebouw,
Om dat ik de eer heb .. Charl.'t ls een koopman i
njuweelen,
M onsieurlePoerlaron.

677 overschillig C onverschillig; 682 vreem dling A vreemdeling;692 Gebleeven

zyn:ikwistjuistnietC zoo I
anggeblevenzi
jn;'
kwistniet;

682 dien:hier3enaamval;âânwien

691 moeit'
.spi
jt
692 juist'
.volstrekt
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N EGEND E TOONEEL
Hans,in koopmansgewaad,Klaar,Lodewyk,Charlotte

Hans,onderden naam van Poerlaron.zeze1hiernietverveelen,
Datzeaan madam oizelservicepresenteer?

700 Ze'ebdeezendakkehoordatjoujuweelbegeer.
Charl.Brengtgyietsmede?Hans.Oui,jou'ep aanmaboetike
Vandaakkeweestvergeefs.M onfrientwasjuist'eelzieke;

Dienwaszegaan bezoek.Zebid,m adam oizel,
Exkusemoi!Charl.Gy zytgeëxkuzeert,'tiswel.
lsuvan daageen snoermetpaerelsvoorgekoom en?
Hans.Un paerelsnoere?non.Charl.Ze is van m yn'hals genomen
D oordieven op destraat;zo zeu wordtaangebracht,
Neem vry de snoer,en hou dedieven in uw'macht.
Hans.Datzelzedoen.Charl.W athebtgym êgebracht?
Hans.Juweelen,
710 Zo zuivrepoerdekieke,un diefdiezou hum steelen.

W âtdunkjouis'tnietbon?Charl.W aarvoorisdattekoop?
Hans.Akt'ondertkulde'tm inst.Charl.Datisteveel,loop,loop.
Hans.Beziezewelterdeek,hum 'eb nieteene foute.
715

Hum
A1sjy'aende
enf
lout
veul
evi
me
ndt
tj,
ou,
makjou voorniethum oute.
zeweetjou'epverstand
Vandejuweel,veelbetrealsaldedaam van'tland.
Joukoopaltydkoetkoop.Ze'ebeensvanjoukehatte
Cinq'millEkuusgelyk.Keen klantin deezestatte

Diezoveelkoop,alsjou.Charl.Hetisgeenquaadjuweel:
720 M aar,M onsieurPourlaron,deprysisveelteveel.
Zeshondertgulden isgenoeg;'k zou nietmeergeeven.
Hans.Zemoetnietdingen Charl.Niet?Hans.M adam',zo waar
zeleeven,

Zezouverlies,mafoi.Lod.M agik'tjuweeleenszien?

Charl.Heergraaf,'tistotuw dienst.Hans.Jou m oetzo slektniet
bièn.
725 Bezieson Exelense.lk 'eb nok A:tnmyn leeven

703zegaanC zygaan;725SonA z#n

698
707
710
718

ze:fraje:ik
aangebracht:(tekoop)aangeboden
poerdekieke:om naarteki
jken
Ekuus:fr.écu:eengeldstukterwaardevaneenri
jksdaalder

Zo weinig nietkewon.Lod.lk zalnogvyftig geeven.
Charl.Zo valtgyin myn bod,myn heer?Lod.Gy biedttemin.
Charl.Geefhem zyn'vollen eisch,heerGraaf,is'tzo uw zin.
Lod.Gy kuntals'tu belieft,m onsieur.uw geld dan haalen;
730 'k Za1inm yn logementu deezen dag betaalen.

Hans.Bon,waarlogeerjou?Lod.lndegoudemuizeval.
Hans.Son Exelensezek hoehum daarnoemen zal.
Lod.DeGraafvan Habislouw!Hans.De Kraafvan Kabeltouwen?
Je suisvôtserviteur.Zekan datwe1onthouwen.

735

740

745

750

TIENDE TOONEEL
Lodewyk,Charlotte,Klaar
Lod.M yn lief,'k verzoek datgymy deeerdoet,ditprezent
Van myteontfangen.Charl.'k Ziedatgymyn'aard nietkent.
Lod.M yn schoone,ik bid datgy'tprezentnietafwiltwyzen,
Alishetwatgering;gyzult'tm isschien m ispryzen,
Datik mytegensu in 'tbiedenheb gekant?
'tZa1m yeen eerzyn,om 'tin zulken lievehand
Temoogen zien.En heb ik daardoorietsmisdreeven,
Gym oetdem odevan hethofdeschultdan geeven.
lk bidu neemthetaan.Charl.'k Bedank u dan,heerGraaf.
Lod.M yn lief'tiszulksnietwaard;'tisalteslechtegaaf.
lk wasbynain toorn op deezen W aalontsteeken,
Om dathy onzereên zo schielyk afquam breeken.
Charl.Daarwasnietoverig.Gyhebtmyn wi1gehoord.
Gym oetbelooven,aan vrouw moedernieteenwoord
Van'tgeengyop myn hartgewonnen hebttezeggen;
lk zalhet,op zyn tyd,haarzelftevoorele> en;
Gykuntmym idlerwylbezoeken alsgaland.

726vùfti
gA/z
g//ï
g732sonAz#n,
'740zulkenC zulke;742deschuldD denschult.
743neem tA enC neem ;750vooreC vooren
726 kewon:verdiend
744 slechte:geringe
746 reên:gesprek
747 daarwasnietoverig:erwasnietsmeertebespreken
750 tevooreleggen:voorleggen meedelen
751 galand:minnaar
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Lod.o!Lastiguitstelvooreen hartvolm innebrand!

daarwordtgescheld

Charl.DoeopenKlaartjt.W ieofdaaralweerza1koomen?
Lod.lkhoordestem van myn koezyn!Charl.W atdoetu
schroom en?
Lod.HetisdeheerBaron,diedoorzyn zotterny
M y overalbeschaam t.M yn hart,ikvreesdathy
letsaan za1vangen datuligtlyk za1mishaagen.
Charl.Een dieverstand heeftkanwe1zotterny verdraagen.

DeheerBaronza1numisschiennietspoorlooszijn.
ELFDE TOONEEL
Jan,Lodewyk,Charlolte,Klaar

760 Jan.Jesuisvôtserviteur,m adame,en mon koezyn.

Vergeefmydatikjougezelschapkom verstooren.
ZynExelentieza1een'blyden tyding hooren.

Kentgydenschri
jvervanhetopschriftvandienbrieo
Lod.H oe,hebtgybrievenheerBaron?datismyn lief.
765 Hebtgy 'ergeenvooru?Jan.Ik heb 'ervyfgekreegen.

Entegenjougezeid,ikwasalwatverleegen
Om geld.Dewisselkomtnoujuistheelnetvanpas:
lk denkdatalmyngeldgeenduizendGinjeswas,
Endatisniet:wantwatkanduizendGinjesmaken?
770 Charl.terwyl& #.Ieest.,,Datiseengrootesom .

Klaar.,,Jakonjedaaraanraken
Datzou onsdienen in onskraam .Charl.,,Zwyg,hyisgek.

,,

Jan.M ejuffer,ditisaleenkostelykvertrek.
Charl.M yn heer,zopasselyk.Jan.oNeen:hetiszeeraartig.
lsdattapytnietweleenduizendguldenswaardig?

762 bl
ydenCgoeden; 764mynA C my; 768denkA Ioof 773aartlkA aardk
752 lastig:zwaar,moeili
jk
759 spoorloos:buiten hetspoorderrede,buitensporig,buitenzinnen

766
768
769
773

Entegenjougezegd:enonderonsgezegd
ginje(guinje):gouden munt,zogenoemd,omdathi
jgeslagenwerdvanhet
goud uitGuinea.W aardeongeveerf12,50
watkanduizendguinjesmaken:watbetekenenduizendguinjes
passelyk:tamelijk

775 Charl.Datweetik niet,myn heer:dewyl'tby erfenis
Van iemantvan 'tgeslacht,aan onsgekom en is.

Jan.Mejuffer,jykomtmyzoaangenaam tevooren,
Datjymynhartbynatotliefdezoudtbekooren:
JazodeGraaf,mynNeef,jouminnaarnietenwaar,
780 W ywierden zekerlyk in korten tyd een paar.

'kHeboveralgeweest,inSpanje,inHongaryen,
M ezopotamiën,en ook in Pikardyen;

lnZweden,Persiën,jainLuilekkerland'
.
MaarnergensJuffertjeszoschoon,envo1verstand,
785 A1sjy bent,ooitgezien.Lod.,,Ha schelm,wiekan'tverdraagen!
Mejufferikverzoek.Charl.Zwygmaar,'tzynmallevlaagen.
Jan.ln Etiopiën heb ik 'ereen gevryd,

Dielyktjouopeendraad,'tisofjezusterszyt.
ZywasdedochtervanPaapJan,dievoortweejaaren
790 Getroud ismetden Cham ,ofKeizerderTartaaren'
,
lk was'eraan verloofd,zewasalreetsmyn Bruid'
,

MaardieverbrusteCham heeftjuistmyntrouw gestuit.
lk meen dien beestwelhaastdatschelm stuk tebetaalen.
Lod.,,Hou op m etliegen!of. . .Jan.Dedrom melze1hem haalen!
795 DeCham ze1weeten wien hyheeftgeâffronteerd.
Lod.n,zwygzeg ik of
Jan.Op 'tminstdienthy watafgesmeerd.
Hoe,zou dieventm yn Bruid,dieik zo liefhad,houwen?
Zou hy,totspytvan my,Paap Jan zyn dochtertrouwen?
'kW ou lieverdathyop een heetehekelzat,

787gevrydA gekend; 788zy/A bent;794en795zeIC zaI
778 bekooren:verleiden
789 Sindsdem iddeleeuwen bestond hetgeloofdaterergensin hetOosten een

christenvorstJohannesregeerde.Sommige kroniekschri
jversnoemen deze
vorst'Indorum rex'.LatermeendemendatEthiopiëhetri
jkvandezevorst
geweestwas;mennoemdeditrijkin dezeventiendeeeuw daarom ook wel
Regnum PresbyteriJohannis.

W iedie'
verbrusteCham'is.ishelaasnietduideliik.Eriswe1een verhaalin
omloopdateen Tartaarsevorstomstreeks 1200huwdemeteen dochtervan
deChristenvorstJohannes;maarditverhaalspeeltweerin Azië.

792 Verbruste:vervloekte;juist:dientterversterkingvandetegenstelling
793 betaalen:betaaldzetteh
796 afgesmeerd:afgeranseld

800 Ofdatdie Cham zyn broek vo1brandenetelshad.
Lod.Zwyglievervan dien Cham ,en spreek van and'rezaaken.
Jan.Koezyn,ik voelmyn hartzoin deliefdeblaaken,
Nu ik dieJufferzie,datik nietlaaten kan
Tespreeken van myn Bruid,deDochtervan Paap Jan;
805 Om haarza1ik altyd deez'schooneJufferm innen,
En ook myn bestdoen om haartotmynbruid tewinnen.

Doejyjebestalme,enziewien'tha:ekrygt.
Lod.,,lkzweeru,HeerBaron!Jan.JaGraaf,ofjymedreigt,
D atbruitmenietmendal.lk wi1deesJuffervryën.
810 Doejyjebestookmaar,i
kmaghetheelwellyên.

Lod.Mejuffer,'kbidvergeefdeezonbescheidenheid
Van myn koezyn:gy weet . Jan.M yn schoone,ik ben bereid
Om utetoonen datik hiernietsheb misdreeven,
Hetgeen hem redenen kan totm isnoegengeeven.
815 Charl.M ynheer,weesvrygerust,dewyl'tmaarkortswylis.
Jan.Maar,datikjoubemin,dat'szekeren gewis.

W atmeenje,Graaf,datjouheervadertoezoulaaten
Datjyzoudttrouwen?neen,hyzoujoudood'lykhaaten.
Jevaderiseen man die staatnaqualiteit.
820 HyheeftjeeenHartogin,voor'
tminste,toegeleid.

Hetisdewaarheid,jebehoeftmeniettewenken.
Lod.M yn heer,hoespreektgy dus?watzultgyalbedenken
Om mytequellen?myn heervaderislang dood.

lkheb'thaarwysjemaakt.Jan.Mynminisreetszogroot,
825 Datik warentig schierdewaarheid heb vergeeten;

Maarnoubedenkikmy.Hy'sdood,jawelteweeten,
Zodoodgelykeenpier;hijstorfgeheelteonpas,
Toenik de Bruigom metPaap Jan zyn dochterwas.
Klaar.Opwatwyssturfhy?hoeheefthy den geestgegeeven?

807meA mêD mee;wienC wie; 808dreigtA lryg/y
'818jou Cje; 819na C naar;
827stoçfh stur
f

807 ha:e:voordeeltje,buitenkansje
809
811
815
820

bruit:raakt
onbescheidenheid:ongepastheid
kortswyl:gekheid
toegeleid:toegedacht

830 Jan.W e1kind,hysturfom dathy langernietkon leeven.
Lod.,,O Fielt,gyzoudtmydooruw losheid schierverraân.
M yn heer,hetwordtaltyd,koom laatonst'sam en gaan.
Jan.Laatonsdeesschoonenogeen weinig onderhouwen;

Ofwiljygaan?ikblyf.Lod. Haschelm!hetza1urouwen.
835 Jan.Dewylje'tzobegeert,ikzalgehoorzaam zyn,
Eninonslogementeenhelderglaasjewyn
Op haar'gezontheiddoormyn edelkeelgatgieten.
Lod.Vaar wel,m yn schoone. lk hoop 't geluk steets te genieten
Van u tedienen,zo gy my zulkswaardig kent.

Janlaateenbriefvallen.
840 lk meen hetook zo,m etditzelfdekompliment.
Charl.D eeerisaan m y,en'tismy leetdatik deheeren
Nietbeternaarhunn'waardeen staatkan regaleeren.
TW AA LFD E TOON EEL

Charlotte,Klaar,Konstance,Fop
Charl.W atdunktmevrouw,heb ik myn ro1nietwe1gespeeld?

Fop.Enhebiknadekunstnietfraaijeen8oerverbeeld?
845 Konst.Totnog toe gaathetwel,myn kind;nu m oetmen maaken,
Dathygelegenheidverkrygeom u teschaaken.
Charl.M evrouw,datdunktmy vreemd.Hoe durfik zulksbestaan?
W atreden hebtgeom my totzulken zaak teraân,
Diezo uitsporig is,en strydigmet'twelleven?
850 Konst.Dusdoendehoefik u geen huwlyksgoed tegeeven.
lk doe'tuitnood:wantwierd gym etmyn wi1debruid,
Dan quam gewisterstond onsonvermogenuit.
Daarwordtveelgeldsvereischttotalde om standigheden

831tekstverraan;841deheeren A myn'heeren; 844naC naar;848zulken C zulk
een;852onverm ogenA overm ogen
831 losheid:onbedachtzaam heid,dwaa heid
836 helder:zuiver,fris
842 regaleren:onthalen
844 verbeeld:voorgesteld
849 uitsporig:ongewoon
852 onverm ogen:arm oede
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Van zulken bruiloft;meteen'Graafin d'echttetreeden
855 D atisietsongemeens.A1waar'teen Edelman
Van minderstaat,weetdatik '
tnietuitvoeren kan.
Klaar. M evrouw heeft groot gelyk,'t is wonder we1 verzonnen;
D iezaak dientnietversloft,m aarmet'erhaastbegonnen.

Charl.lk durfhetnietbestaan.Klaar.Verliesje 'erook iets by?
860 Charl.M yn reputatie.Klaar.Ja,zetdiemaaraan een zy.

Laatjoueenvogel,diezovetisnietontslippen.
Konst.Hy mint u teder,kind. Charl.Ja mooglyk m et de lippen.
Kan ik een hovelingbetrouwen?Konst.Neen,nietveel.

M aarzoueendienietmint,uzulkenschoonjuweel
865 Zo 1osvereeren?neen,hetblyktdatzynezinnen
Geneigtzyn te uwaarts.W iltmaarvrydezaak beginnen.
W eesnietbeschroomt,m yn kind,'tmoetwelvooronsbeslaan.
Charl.M evrouw,ik moetmy op diezaak terdeegberaên.
Klaar.lk vind een brief.Dien heeftde Graafm isschien vergeeten.
870 Charl.Klaar,hy isopen?Klaar.Ja.Charl.Dan moetik d'inhoud
weeten.

Charlotteleest.
'
k Neem deeervan u tekontenteeren,
Genadig heer,op uw begeeren,
En zendtweewisselbrieven op

DenheerKristoffelOssekop,
875

& grand Banquierderheeren Deenen;
Zy zyn op zicht,en reetsverscheenen,
Grootiedervan tweeduizendpond,

Dieng#koerantontvangenkond.

866vr#C voort;868terdeeg C nogcezzN;869dienA die;870:#isA C D i
s/l#
855 ongemeens:buitengewoon
856 uitvoeren:bekostigen

860 aaneenzy:opzi
j
865
867
876
877
878

zolos:zom aar
beslaan:aflopen
verscheenen:opvertoonbetaalbaar
eenpondVlaam swasf6.- ,een Engelspondf12.koerant:ingeld

Hy woontte Brussel,in dengrooten
880

885

Kristoffel,naastdekallefspooten.
Hy ishetwiss'len Iang gewend,
En by deD eenen we1bekend.
Voortsvaltvooronsnietmeerteschryven,
Alsdatwy uwendienaarblyven.
Engroetgenadig l/w koezyn,
Den heerBaronvan Schraalenstein,
Wiensquaalikhoop datnu nietzwaaris.

HansYzerfresser,Sekretaris.
Charl.Klaar,breng dien briefvoortnadegoudemuizeval.
890 Hy za1verleegen zyn.Klaar.'tlswel,Juffrouw,ik zal.
Kon ik den heerBaron ooktotmyn min beleezen,

EnmochtikBaronnes,alsjygravinne,weezen,
lkwas'erboven op.Charl.Eizwyg diemallepraat'
,
Hy iseen Edelman,en gyvan slechten staat.
895 Hoekan diemalligheid u kom en in dezinnen?
Klaar.ln oùwetyên was'tdemodeom zo teminnen:
ln Catsstaatimm ersvan de schoone Aspazia,
Daarkeuning Cirusop verliefde,en haarzo dra
Niethad gezien ofliethaardoorzyn'dienaarsschaaken,
900 En toteen koningin,ten spytvan and'ren,maaken.

Benikzoschoonjuistnieta1sdeezeharderin,
Hetscheeltalevenwelheelweinig,in myn zin.
lk za1myn bestdoen om den karelteverleiën:

Enhyisgek,hyze1we1luist'rennamynvleijen.
905 Charl.ls'ternstofboert?Klaar.'tlsernst.K011st.HoeKlaartje,
wordtgyzot?
Charl.M evrouw,gyzietdatzy metdeezezaaken spot.

880kallefsC kalver;886DenA De; 887quaalD quaad;889naC naar;891den
A de;896deontbreektinC;904j'I
eijen A j'
Ieien

889
890
894
900

voort:dadeli
jk,onmiddelli
jk
verleegenzijn:,,
erom verlegenzitten''
slechten:eenvoudige
Langendi
jkdoelthieropCats'bly-eyndigspelAspasia.ln hettweededeel

vandeProefsteenop den Trou-ringbehandeltCatshetzelfdeonderwerp onderdetitelvan ,,spookliefdebeslotenmethetHouwelick van CyrusenAspasia.

W antzy heefttrouwbelofteaan onzen Hansgegeeven.
Klaar.'tlsimm ersbetermeteen Edelm an teleeven,
En weezen Baronnes,a1sm eteen'armen knecht

910 EenOrdinaarisjeoptezetten?Fop.5yhebtrecht,
M ynzuster.Doejebest,jezeltdengekbepraaten.
Charl.Dan zultgy Hans,daar ge aan verlooftzyt,dus verlaaten?
Klaar.Diekoop ikaf,indien ik rykwordt,metwatgeld.
Charl.'tlswel,doevry uw best,en ziehoedatgy'tstelt;
915 Verbrod onswerkm aarnietdoordieuitsporigheden.
Klaar.lk za1myn zaaken we1beleggen,en myn reden.
Za1ik nu metden briefvoortna zyn herberg gaan?
Konst.N og niet;ikm oetu eerstterdeegen doenverstaan,
Op welken wysgym etdieheeren dienttespreeken,
920 Op dataan d'aanslag die'k bedacht,nietsmoog'ontbreeken.
Charl.M enzy zo schielyk niet.Dezaak isvangewicht.
Klaar. Dat's raar!in m yn zin is de zaak niet zwaar:m aar licht.

EindevanhetTweedeBedryf

913D ieC dien; 917na C naar; 918terdeegen A terdege; 920 m oog'C m ochte;
921zp/A C bent
909 knecht:kerel

910 ordinaarisie:eethuis;hebtrecht:hebtgeli
jk
915 uitsporigbeden:gekheden
916 beleggen:overleggen;m ynreden:woorden
920 aanslag:plan,onderneming

D ERD E BEDRIJF

EERSTE TOONEEL

H dewyk,Jan,Tweefwkke#en
Jan.Achthonderd guldens,heer,in één reisweg tegeeven

AaneeneJufferdiejytweemaalvanjeleeven
925 Aanschouwdhebt,ikbekenjezytvrykordiaal;
Maarondertusschenwordtdebeurs'geenkleintjeschraal.
Lod.M etspeelen kan menweêraan and'reschyvenraaken.
'tW asnodig,en hethielpbezonderinm ynzaaken,

IkhebdeJufferweg.Jan.Jazylichtjou,mynHeer.
930 Lod. Het is geklonken.'k Za1 haar trouwen,Jan.Jan.lk zweer,
Datik m y nietverlaatop Juffers,diehaarzinnen
Zo schielykbuigen,om een'vreem deling teminnen:
Daar schuilt watachter.Lod.Neen,ik hou hem voorgeen man,
DieeeneJuffernietterstontbepraaten kan;
935 M en kan deweêrmin haastbespeuren aan haareoogen.
Jan.Zie toe,myn heer,zie toe,een mensch wordt licht bedrogen.
Diewedermin kom tmy te schielyk;naarik merk

Spruitzyuîtkaalheid;ishetmaargeenhoerenwerk.
Lod.Ha schelm !wat zegt gy daar? Jan.Ik bid wi1u betoomen.
940 Hebtgy na haargedrag en staatalwe1vernoomen?
Lod.Jan,ikvertrouw m yop haarstam ,en ad'lyk huis.
Jan.Haarstam kangoed zyn,en zyzelfsnochtansnietpluis.
Lod.Gy lasterthaar.Jan.o Neen,ikheb my zelfsgequeten.

DaarkomtdeWaard,dieza1haarzaakenmoflykweeten.
TW EED E TOONEEL

H dewyk,Jan,deWaard.Tweefwkketjen
Lodewyk w#J/op hethuisvan Konstance
945 Kentgy dieJuffer,daarik flusin praatmeêwas?

939wiIA wilt;942zelfsA Czelf.943zelfjAzel
f
925 kordiaal:m ild,royaal
929 lkhebdeJufferweg:ikhebhaargewonnen;licht:wellicht

943 myzelfsgequeten:mi
jvanmi
jnplichtgekweten

Waard.Welzouikniet?oja,zyiseenwakk'retas;
Zeleeftheelzuinig,enik hoorzy hetveelplaaten

Geërft,verstaaje,diehaarOom hetnagelaaten
DieinOost-indjenisgesturven,datje'tvat,
950 Verstaajewe1heerGraao noudeuzegrooteschat,
Veurschreeven en veurzeid.m oetdezeJuffererven.

Gelykjeweet,wanneerdemoederkomttesterven;
W ant,asjeweet,dezeunisstilletjesuit'thuis
Vertrokken,asjeweet;ômy!'twaszulkenkruis
955 Voordeoudevrouw,verstaaje,ochzykonnietbedaaren.
Lod.Hou op,ik heb genoeg,wiltdeand'rehelftmaarspaaren

Totmorgen,datje'tvat,heerhospes,gôegezel,
lkbenjedankbaar,alsjeweetverstaajewel?
Waard.HeerGraaf,verstaajewel,'k za1eeten klaardoen maaken;
960 W atlustjet'avond?Lod.Gykuntdatvoordeestydstaaken:
W yzyn opzek'replaatsgenodigd,datje'tvat.
DERDE TOON EEL

H dewyk,Jan,TweeLakkeqen
Lod.W atzegtgynu?Jan.lk hoorzy heefteen'grooten schat;

DeJufferlyktjevanhethoofdtotaandevoeten.
En pozito,zewaswatlicht;tut,tut,wy moeten
965 Zo naauw nietzien;wantgeld wordttog bye1kgeacht.
Lod.'k Verzoek datgyuw'plichtvoortaan watm eerbetracht.
Spreekm eteerbiedigheid van haar,of'k wi1uzweeren .

Jan.Hoewordtjequaadmynheer?ikzoekjemaarteleeren
Datschyn geen waarheid is.Lod.W el,leerdan ook van m y,

946z#A dat;947hetC heit;948hetC heit;949oost-in4en;A oost-indien;954

my A myn 955 VoordeoudeA voorouwe; 956wiltC wil;961genodigd A genodigtC genoodigdD genodigd
946 wakk'retas:flinkem eid
947 hetveelplaten:heeftveel'geld

949 datje'tvat:moetjeweten

964 pozito:gesteld
967 of'kwi1uzweeren:ofikzweeru

970 DatgybyJuffersvanverstand geen zotterny
Beginnen moet.W atbrachtgyflusalvreemdegrillen
Enleugensop debaan;'k had werk om u testillen.

Datpraatjevan PaapJanhadschieronswerkverbrod.
'tlsmyn gelukdatzy uaanzietvooreèn'zot.
975Jan.M y dunkthetstaatzo braafbyJuffersop tesnyën

Vangrootezaaken,heer;hetisdezjeuvan'tvryën.
Lod.'tM oetmetverstand geschièn.Jan.Verstand ontbreektmy
niet.
Lodewyk zietCharlotte,welkeuithetvensterkykt.
ZachtJan,m edunktdatdaarmyn liefuit'tvensterziet;
Laatonsnu veinzen datwy metmalkaêrkrakkeelen.
Jan Lodewyk slaande.

980 Jeliegthet!hebje'thartmyneeraldustesteelen?
Lodewyken Jan trekken dedegens.

'kZegdathetwaaris.Ja.Jan.Graaf,haalhetinjehals!
Lod.Baron,beken hetdan!Jan.Ik zeg nogeens,'tisvalsch

Enjyzultsterven!Lod.Ha!Baron,ikza1mywreeken!
VIERDE TOONEEL

Klaar,Waard,Tweefwkkefjen,Jan,Lodewyk

Jan.Ikzalnietrustenvoordatikjehebdoorsteeken.
Z#wordengescheiden
985 Waard.HeerGraaf,verstaajewel,waar komtde questiedeur?
Jan.Dequestie,datje'tvat,diekomtmaardooreenleur
Van duizend guldens,die'km etwedden hebgewonnen.
Lod.'tlsom hetgeld niet:wantdatzou m engeeven konnen
M aarom hetpointvaneer.W atgeefik om datgeld.

973hadA hadt;983zultA zelt988
'/Isom hetC Hetisom 't
e

976 zjeu:aardiyheid(tekstBgeefteig.'zien')
981 haalhetinlehals:neem hetweerterug, trekjewoordenin
986 leur:kleinigheid

990

Jan.lkzegnogeens,kozyn,datjymyaanstondsmeldt
W iedathetzegt.Lod.Baron,datkuntgyzelfswe1denken.
W aard.Ei,heer Baron en Graaf,wilt tog m alkaar niet krenken,

Verstaaje,zegwieis't?Jan.Datraaktjeniet,JanGat.
Zojyje'erinsteekt,krygjevuistlook,vatjedat?
995 Kozyn,ikvraagnogeensofjydenmanwi
ltzeggen.
Daerleitmyndegen.Lod.'
k Za1demyne ook nederleggen.

LodewykfluistertJanwJ/in
Jan.lkwasin misverstand.Kozyn,ik hebden schuld:
'kVerzoekexkuus.Lod.'k Heb m yn beloftenu vervuld.
- Ja
n.lk za1'tbetaalen.Lod.Hou hetgeld,'tkan my nietscheelen.
1000 Om duizend gulden,zulken bagatel,krakkeelen?
Tegen Klaar
'tlsmisverstand . *maarhoe!zytgydaarzoetekind!
Hetm oeitmy datgy onstesanm in questievindt.

Klaar.IkwoualleengraagmetzijnExelentiespreeken.
Lod.VertrekdanHospes,enLakkei
jen.Waard.Selleweeken!
1005 lsduizend guldensby datvolk een bagatel!

lkza1heursnyênvandebeurs,verstaajewel.
Jan.HeerGraafikza1umethetmeisjealleeniglaaten.
Klaar.Neen,heerBaron,jymoogtwe1hoorenwatwypraaten.
VYFDE TOONEEL
Lodewyk,Jan,Klaar

Lod.W elKlaartje,zegmy,isuw bootschapquaad,ofgoed?
1010 Klaar.D aarismyn Juffrouw fluseen raargevalontm oet:

Derhalveheeftzymyintydsbyjougezonden.
Lod.W atraargeval?Klaar.DatwyM evrouw haarm oedervonden

991datkuntgyC gy kunthet; 997den schuld A deschuld; 1002saam A zaam;
1006heurC haar
994 vuistlook:slagen
1006 snyênvandebeurs:goed laten betalen
1010 ontm oet:overkomen

ln zulken quaad heum eur,datzynietshooren wou,

'tGeentotjevoordeelis.Zyza1naarikvertrouw,
1015 Haardochterergensin een kloosterop doen sluiten.
Lod.W atreden heeftM evrouw om onzem in te stuiten?

Klaar.Zyheeftjevryeryeentydlangaangehoord,
Waardoorzyweetdatjyhaardochterhebtbekoord;
Zynoemthaardartel,wulps,ontblootvan goedezeden,
1020 Een schandvlek van 'tgeslacht,die tegenallereden
Zich zelfsvertrouwen durftaan eenen vreemdeling;
M aarboven alverfoeitzyhaar,om datzeeen ring,
Diengy gekochthebt,uituw'handen dorstontfangen.
Hoe,zegtze,gym oetzeerna'thuwelyk verlangen,
1025 Datgyeen vreem den Graafterstontin dearm en valt,
Diezekerlyk metu totzynverm aakwatmalt.
ln 'tkort,M evrouw heefthaarverboôn um eertespreeken.

Jan.Zoudandejuffrouw zichin'tkloosterlaatensteeken?
Klaar.Nietandersa1sdoordwang.Lod.Zwyg stil,ik hoorteveel.
1030 Datvoorwerpzovolm aakt!datbeeldzo schoon en eêl,
Zo netgevormd van leên!zolief!zo zoet!zoaartig!
Demin van koningen engrootevorsten waardig,
Daarikm yn vryheid hebvooreeuwigaan verpand,
Zalik datmissen!ach!hetgaatmeaan myn verstand.
1035 Klaar.Uw liefheeftm ybelastu dezen brieftegeeven.
Lod.Lichtheeftzy 'tlaatstvaarwelin ditpapiergeschreeven!
Lodewyk leest.

MynHeer,hoegrootlfw liefdeweezenmag,
M endwingtmy doorhetm oederlyk ontzag,

Om myvanu,vooraltoos,aftescheiden;
Neem dan nietvreemd datik my moetbereiden,
Om my van u,die'
k achtingdraag,te ontslaan.

1013heumeurChumeur; 1017eentydIangA tezamen; 1021zelfsA zelf'1023
EIZ'I
'
Y'
A om udeezbrie
f
dien A die; 1024naC naar; 1029aIs D dan; 1031aartl
k A aardig;1035 udezen
1021 zelfs:zelf
1031 aartig:aardig
1040 neem dannietvreem d:vindhetdannietvreem d

Vaarwel,gy zultaltoosin myn'gedachten staan.
ls'tmoog'lyk?ism ydan datdroevig 1otbeschooren!
Na'tmy geluktis,om die schoonetebekooren!

1045 Jan.Tut,tut,watbruithetjou?jezyteenmanvanstaat,
lkwedjynogin'tkorteenKeuninginbepraat.
W atbruitjoudiemevrouw metalhaarviezegrillen?
Nu zouik ook,uitspyt,haarkind niethebben willen.
D evrouwluimeenen datdem annen gekken zyn.
1050 Lod.lk bid uzwyg,Baron;gykentdeminnepyn,
Diekrachtderliefdeniet,diem ynogza1doen sterven,
lndien ik langerm oetmyn zielsgenoegen derven.

Klaar.Hetisvergeefs,mynheer,datjyje1otbeklaagt.
lkkanwe1merkendatmynjuffrouw liefdedraagt
1055 Totu,en datiynooitdieliefdeza1vergeeten.
Jan,Ja koolmetkrenten,meid,datiseen smaak'lyk eeten.
Ofzy hem albem int,dathelpthem wat,nietwaar?

Ofweetjeraad?zomaakjeraadteneersteklaar.
Lod.Jameisje,weetgeietstotmynvoordeelteverzinnen,
1060 'tZa1unietschadelyk zyn.Klaar.Daarkomtmyietste binnen.

M aarjuffrouw za1'tnietdoen.

Lod.Ei,Klaartje,spreek

vryuit.
Klaar.M yn heerzyzal'tnietdoen.Lod.Eizeg my!'k bid,
besluit. . .
ve
e
l
doe
n
om
ui
t
de
n
dwa
ng
te raaken;
Klaar.Z(za1lichtheel
M aarneen,zyzou . . Lod.Spreek op!Klaar.Heergraaf,

jemoesthaarschaaken.

1065 Jan.lk m oeteen beestzyn,dochtik ook hetzelfdeniet.
Hetwaswarentig op myn tong,eerzy hetried;
Diem eid waswaardig datzy wierd in goud beslaagen.

1045zytA bent; 1048nu A nou; 1053beklaag A C D beklaagt; 1060 schadelyk
A C schaad'lyk 1066riedA riet
1044 na:nadat
1046 in 'tkort:binnenkort
1047 vieze:nukkig,dwaas

1048 spyt:ni
jdigheid
1056 koolm etkrenten:kletskoek
1058 maakjeraadteneersteklaar:verteldatmiddeldandadeli
jk
1065 m oet:m ag

Lod.Dieraadgevaltmy,en ikzou den aanslag waagen,
Indien ik wistdatzulksm yn liefbehaaglyk vondt.
1070 M aarneen,zyweetnogniethoem ydeliefdewondt;
Zy kentdekrachtnognietvan haareaantreklykheden.
Jan.Zy weetnognietwatdathetisind'echtte treeden
M etzulken grooten Graaf,den Graafvan Habislouw;
Zy weetnietdatm en haarGenadezeggen zou,

1075 Alsjyhaarmanwaart,endatzeineenkoetszouryên
Van klinkklaargoud,gevolgd vanagt'ren,en terzyên,
Doordienaars,elkzo bontgelyk een Arlekyn;
Bloed!wistzedat,ik wed zewe1geschaaktwou zyn.

Klaar.,,DeheerBaronis'thoofd geenkleintjeweerop schroeven.
1080 Jan.Hetklaagen,dunktm e,za1nu langernietbehoeven;
Smeed nuhetyzer,wy1hetheetis,maak besluit;
Jemoet'erschaaken,ofjedingenzynverbruid.
Lod.'k Zalnam yn kam ergaan,om voorteen briefteschryven.
Kozyn geliefzo lang op deezeplaatsteblyven

1085 MetKlaartje;'kkoom zorasa1s'tmooglykishierweêr.
ZESD E TOONEEL
Jan,Klaar
Klaar.DieGraaf,myn heerBaron,isaleen wakkerheer.
Jan.oJa,a1shynietslaaptdan ishyaltyd wakker.

lkkenjezeggendatiknooitgeenbetermakker
Gehad heb a1sm yn neef.Hyiseen dapp'revent;
1090 Alwaargevochtenwordtishyaltyd om trent.
Deslagvan Eekeren isdoorhem halfgewonnen;

1073grootengraafcgrootenheer;denA de; 1076ayt'ren A agterrn; 1084gflief
C geliqft; 1088kenC kan; 1089alsD dan;Hy isA En 'tis; 1091Eekeren A Eek'ren;doorhem JIJJ
/'Adoorhem weIhalfc halfdoorhem
1074 zeggen:noem en
1079 geenkleint
jeweerop schroeven'
.nietweinigindewar(oplosseschroeven)
1082 jedingenzynverbruid'
.'tlooptmis
1083 voort:dadeli
jk
1091 Alleindezeregelsgenoemdeveldslagen,belegeringen eninnamevan steden
hebben plaats gehad in de Spaanse Successie-oorlog van 1701-1714.De

RepubliekvochtmetDuitslandenEngelandtegenFrankri
jkenSpanje.

Hadthy 'ernietgeweest,men hadhem nietbegonnen.
Hy isgeweestvoorLuik,voorHoei,voorKeizerswaard.
Devyand vluchtterstontvoor'tbrieschen van zyn paerd.
1095 Hy deed den Schellenberg,terwylhystampte,drillen.
Roermond.en Stevenswaard.daarwy vanzwygenwillen.
W asknapkoekvoorhem .M aardeslagvan H ogstet,bloed!
D aartoondehy,zo wela1sik,zyn helden moed:
Daarzag men duizenden dooronsin 'twaterdringen.
1100 TeRamilliedeed hynog wonderlykerdingen;
Hyhad een ruiterdaarby 'thaargevat,uitklucht;
Engooiidehem.m et'tpaard.knaphandigin delucht.
Zo hoog,dathyvanverreeen vlieggeleek,en daalde
Nieteervoordatmen vanden veldslag zegepraalde.
1105 Klaar.M etuw verlof,m yn heer,daartwyffelik wataan.

Jan.W istjywatdingenhyhadhyTuringedaan,
Jezoudtniettwyffelen aan dievan Oudenaarde,
Daarhy dem insteluisnietin hetleeven spaarde.
TeM eenen,Dendermonde,en Doorhik,Ryssel,Aath,
1110 En honderd steeden,daardetyd niettoeen laat
Om van te spreeken,heefthy wonderen bedreeven.
Klaar.Ik heb nietveelverstand,heer,van'tsoldaaten leeven.
Jan.Ditalleswon hy metden slagvan M alplaket.
Klaar.Hoe kan datm ooglyk zyn?Jnn.Ja,m aar'twasin zyn bed;
1115 Hy hoordem yalleendiedingen maarverhaalen,

Enraaktevoortdoordjegevechtenaanhetmaalen.
Hy heeftnogm eergedroomd,datik vertellen zal.
Klaar.EiheerBaron,verhaalwatanders:'tistem al.
Jan.M yiswatraarsgebeurd byBergein Henegouwen;
1120 Ditiswe1waardig datwy 'tingedachten houwen;
Daarwierdtik dooreen myn gesmeeten naaromhoog,
M etzulken kracht,datik gelyk eenvogelvloog,

1104m en A wyz' 1106had by TurinC b.b'Turinhad; 1111onlvan teA om van 't,.
1120DitA Dat
1095 drillen:trillen
1097 wasknapkoekvoorhem :datwaseenkleinigheidvoorhem ;

bloed:(interjectie):Godnogaantoe!
81

En raakte boven wind, 'k wierd in een uur zes zeven,
M etgrootesnelligheid,doordeezenwindgedreven
Rontom dewaereld,die'tfatsoen heeftvan een ey.
Jekentwe1denken,ik wasschriklyk inde1y.
lk raakteaan 'tvallen;'k had hetleeven ook verlooren;

M aar'kbleefjuisthangenaaneenpostelynetoren
In Chinametm yn rok.E1kwasdaarop de been:
1130 Zyhadden my allangzienvliegen,zo ik meen.
ln'tkort,de kosterquam my helpen,en beleezen:

Hydochtdat'
kJoosjewas,deheiligderCineezen;
Zo datdekoningzelfsm yzeerveeleerbewees.

Toenikdatzag,speuldeikvoorJoosje,zondervrees,
1135 Eneischt
edatzemeeenscheepsladingmetjuweelen
Bezorgenm oesten,ofdedroeszou met'erspeelen;
Degekkendeeden 't,enik ging terstond tescheep
Na Poolen.ZegeensKlaar,wasdezegrap nietleep?
Klaar.'tKan nietgebeuren;wie heeftooitzo'n zaak vernomen?
1140 Jan. M yn suikerzoete Klaar, een mensch kan koddig droomen.
Klaar.Zohebje'tmaargedroomd?Jan.Datzeg ik imm ersm eid.

'tlsallesmaargedroomd,datikjouhebgezeid.
Klaar.Uw snaakzegeest,myn heer,iswonderlyk,en aartig.
Jan.Veeldamesachten my heurzoetgezelschap waardig;

1145 Maar'kachtzeniet,om datjoulieffelykgelaat
Demooistevan 'tzaletinglansteboven gaat.

1129 op debeen D op den been; 1132 Cineezen A sieneezen D Chlheezen; 1133

zelfsA Czelf'1138naCnaar;1140koddigAaardi
g;1143aartl
kA Caardlk;
1123 bovenwindzijn=voordewindzeilen
1125
1126
1128
1131

fatsoen:m odel
inde1y:ineenellendigetoestand
postelyne:porceleinen
beleezen:eig.eentoverform uleoveriemandlezen,bezweren

1132 deheiligderCineezen:Joosje,chindjoesiewerdbi
jschrijversuitde17een
18eeeuw vooreen Chineseafgod gehouden.Hetwoord werd doorm atrozenverbasterdtot'
joosje'engebruiktindezinvan'duivel'.HetNed.Wdb.
VlI,435zieterhetJavaanse'dajos',ontleend aan'tPortugees'Deos'in.

Jebentbeguteenmeiddiefikszytopjekooten,
Ennietongoelikjes,maargladvanmuilenpooten.
Klaar.Datlyktwe1scheeren.Jan.Neen ik ben verliefd op jou.
1150 Ikwouwe1datjemyeenzoentjegeevenwou.
Hy zoentKlaar
Klaar.Nou nou,het is zo wel,is dateen mensch ook drukken!
Eifoei!scheiuit,Baron!nietm eer,hoeze1hetlukken?

Gaalieverna'tzalet,enzoendaarjousgelyk.
Jan.Och och!medunktdatik van liefdeschierbezwyk.

1155 Klaar.Ei,ei,'tislanggenoeg,jezyteenhardezoender,
Jehebteen baard zo scharpgelyk een platteboender,

Mynwangisalaanbloed.Jan.'tKomtdatikjebemin.
lkhebjoulieveralsdegrootsteKoningin.
Klaar.Ikkan 'twe1denken.Jan.Meid,ik wi1hetjewe1zweeren.
1160 Klaar.'t ls lang genoeg myn heer;met myn de gek te scheeren
Isgantsonnodig.Jan.'k Zegnogeensdatik hetmeen.

lkhebjoualbemindtoenjymyeerstverscheen.
Ziedaar,ditgoudstukmeenikjouoptrouw tegeeven;
W yzellen metmalkaârin Poolen heerlyk leeven.
1165 Ziedaar,daarism ynhand,ik meen hetzeker,Klaar.
Klaar.Jezegthetwel,m yn heer;doch doethetm oog'lyk maar

Jan.Neen,neem maaraan,ikzweerwarentigjetetrouwen.
Klaar.Jamaar,ikvrees,Baron,jezeltjewoordniethouwen.
A1ben ikm aareen meid,'k pasnochtansop myn eer.
1170 En benik slechtvan staat,mynvaderwaseen heer
Van aanzien,daarhetdoorden tyd m ede isverloopen.

1147zy/A bent; 1150 my een A me eenseen; 1153naC naar; 1155 zy/A bent;
1157M ynA m e;1158aIsD dan; 1161isC '/is;1169nochtansA nogtalu

1147 kooten:benen;begut:waarachtig;(bijGod)
1148 glad:nietlelijk,maargezond,flink
1149
1152
1157
1163
1170

scheeren:gekheid,spot
hoeze1hetlukken:watzullenwenuhebben
al:helemltlll
optrouw:a1sbewilsvanmllntrouwbelofte
slecht:gering

Jan.Ja,zulke m enschen vindt men veel,m yn hart,by hoopen;
E1k m oetzig troosten,wanthetiseen slechten tyd.

Albenje'tgeld,jebentdenadelnognietquyt.

1175 Klaar.M yn adelyk geslachtwordtnog by elk geprezen.

Jan.JewoontinUitrecht,zoujenietvanadelweezen?
lkkonwelzien,mynhart,datjyvanadelwaart.
Ha!zo myn stnm zich m etuweeed'lestamme paart,

Watzoujouwapen,byhetmyne,heerlykpronken.
1180 Klaar.Wel,heerBaron,jezoudmeschierinminontfonken.
lk weetnietwatik deed,indien gy ernstig spraakt.
Jan.Demin heeftm yalreedsgezengd,gebrand,geblaakt,
Gebakken en gestoofd,ik ben bekwaam om teeeten.

Watdrommelwiljemeervanmyneliefdeweeten?
1185 Klaar.,,lk za1hetwaagen,wantdegek isalverward.

Jan.NuKlaarje,zegmaarja;ikmeen't,metalmynhart.
Klaar.W e1aan,myn heerBaron,ik laatmy dan bepraaten.

Jan.Mynlief,ikzweerdatikjenimmerza1verlaaten.
Ziedaar,ontfang myn trouw.Klaar.Daarisook ietsvan my.

1190 Jan.Eenkusje.Klaar.Zachtmynheer.'tlshieropstraatte
onvry .

DaarkomtdeGraafweêrom .
ZEVENDE TOONEEL
Lodewyk,Jan,Klaar
Lod.lk heb denbriefgeschreeven'
,
W ildien mynEngelin terstontinhandengeeven:
Opdatzyzie,hoemy mynram pterhartegaat.

Jan.M agiknietzien,kozyn,watinditbriefjestaat?
1195 Lod.Jaleeshetvry,m yn heer.

1173zi
gA zich;slechtenC slechte; 1176zoujeC zoujy; 1178lzwcA u,
.1i81gy

hjy; 1194ditA dat

1183 bekwaam om teeeten:geschiktom gegetenteworden
1189 m yntrouw:hetin 1163genoem degeldstuk

Jan leest

M yn hart!myn Uitverkooren!
Ik hebdooruw gezichtmyn vryheid reetsverlooren.

Indienikhoopenduf datgymywedermint,
mecçdan verzekerd datgeeen'm innaarinmy vindt,

Diemoedheeftom tendienstvanu'talop tezetten
,evaarzal?'
n.vbeletten
1200 Wath.vbezit.Ja.,zeen z
t?- u teredden.Vreesden haatz/w.
:moedersniet:
Diesl
ytlichtdoorden tyd.Vaarwel,'
k wachtmetverdriet

Na'toogenblikdatikz/w antwoordzalonéangen.
Klaar.Die briefispuik,ik za1hem juffrouw aanstondslangen,
1205 Enbrengenjezogaauw a1s'tmooflykisbescheid.
ACHTSTE TOONEEL
Lodewyk, Jan

Jan.Datiseenwakk'retas;watdunkjevandemeid?
W iezou geenziekebruid m etzulken hartbespaaren?

Enzeisalredelykverstandignahaarjaaren.
lk ben '
erboven op,a1sik haartrouw,m yn heer.
1210 o Bloed!watben ik bly!'k heb alwatik begeer!
Lod.Hoezo?Jan.W y hebbenreetsbeloofd malkaârtetrouwen.
Lod.Hoe wordtgy gek?'tls m aareen meid,het za1 u rouwen.
Jan.o Neen myn heer,zyiseen vrouwmensch naarmyn lyf,
M y dientgeen pim pelm ees.lk zogtmaarnaeen wyf,
1215 Dienaarmyn zin was.Lod.Jan,gy hebtu we1gequeeten.
H oeza1hetgaana1szyin 'tendeenskoom tteweeten
Datzy bedrogen is,en gygeen man van staat,
Gelykgyvoorgeeft,zyt.Jan.M yn heer,dan dagen raad.
1196uw A u; 1203NaC Naar; 1213zy A hetvrouwm ensch A vroum ensch;1214
mydientA het9,.naC naar; 1215DieA Dat
1196
1199
1204
1206

dooruw gezicht:dooru tezien
optezetten:op hetspeltezetten,tewagen
langen:aanlangen,geven
wnkk'retas:flinkemeid

1207 betekenisvandezinis:wiezounietzo'nliefjenemen,a1szi
jnbruidziekis?
1214 pimpelmees:teerzwakjuffertje,fi
jnpoppet
je
1218 dandagenraad:komttijdkomtraad

M aarzeg myeens,hoeza1Charlottestaan tekyken,

1220 AlsjygeenGraafbent?wantdatmoetin'tendookblyken.
Haarliefdeza1m isschiendan ook zo grootnietzyn;

Zymintjeuitredenenvanstaat;naarallenschyn.
Lod.'kZie op haarkapitaal.Daarkunnen wyvah leeven.
Jan.Jaa1shaarmoederhaardatkapitaalwi1geeven.
1225 Lod.Dezwaarigheidvoormy isklein,myn lieveJan,
A1sik Charlottetotdenvlugtbeweegen kan,
M evrouw van Adelpoortza1lichtelyk bedaaren;

Diehaat,hoegrootzyschynt,za1slytendoordejaaren.
Jan.Maarondertusschenmoetjezorgenhoeje'tstelt.
1230 Lod.Charlotteneemtgewisjuweelenmê,engeld.
Jan.M aarapropô,verneemjenognietsvanjevrinden?
Lod.Vrouwmoederisverhuist,ik kan haarnergensvinden.
lk heb geweestdaarzyhetlaatsteheeftgewoond.
'tW aarm y een vreugd wierdtmy haarwoonplaatseens getoond.
1235 Jan.Zyismisschien heelryk.Zeken lichtplaaten geeven.
Lod.Indien zy rykwaar,zou'k op deezewyz'nietleeven;
lk had nietweggegaan.Jan.'tSchorthaardan mêaan goed.

M ynheer,medunktdatjydannietmeerzoekenmoet:
Onsov'rigkapitaal.zou dan meeraanstootlyên;

1240 Achthonderdguldenszynalhappadeurjevryen.
Dat'smeerderalsjepart;hetov'rigresjehoord
Aanmy,gelykjeweetmynheer,dooronsakkoord.
Lod.Ik weetvan geen akkoord.Jan.W y zouden ummersdeelen,
A1watwy wonnen methetdobbelen en speelen?

1245 Lod.Goed,houmaarrekening,zokomjeniettekort.
Jan.M aaralsdierekeningdan nietbetaalten wordt?
Lod.Hebm aargeenzorg.lk za1uw diensten welbeloonen,

1226totden A totde; 1228schqntA schijn C is;zaIA zel; 1233tekstlaaste;1237
ikhadA '
khaddan;1241ov'rigA overl
ke

1222
1231
1235
1239

staat:stand;naarallenschyn:datisduideli
jk
plaaten:schi
jven.geld
aanstootlyen:schadeli
jden
vrinden:bloedverwanten

1240 happa:weg
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En u,zo lang ik leef,myn dankbaarheitbetoonen;
'tGeengytekortkomtu betaalen,en nog meer. . .
1250 Jan.'tIswel,maarwieza1daaruw borgvoorzyn,myn heer?
Lod.M yn ad'lyk woord.Jan.Daarzou delomm erd nietop
schieten.
Lod.EiJan,uw malleklap begintmeteverdrieten.
Betrouw u op mynwoord.Jan.'tlswel,ik ben tevreên,

Dewylikmoet.M aarzacht,'kzieKlaartjeherwaartstreên.
N EGEND E TOONEEL
Lodewyk,Jan,Klaar
1255 Klaar.HeerGraafzy heeftden briefalbeevendegeleezen.
lkm erktedatzy'tu zou toestaan,aan haarweezen;
M aarevenwel,zy isnog nietgerezolveert;
'tKoom thaarteschielyk voor,myn heer,maarzy begeert
Datgy haart'avond,voor'tbalkoh,zultkom en spreeken,
1260 Ten zeven uuren.Jan.Bloed!datiseen heerlyk teken!

LodewykgeeftgeldaanKlaar.
Zegaan mynliefdatik za1komen op dien tyd,
En prezenteertmyndienstaan haar.Dat'svooruw vlyt,
D iengy hebtaangewend.Klaar.M yn heer,metgeen gedachten
Zo veel,we1heer!Jan.Jem oetgeschenken nooitverachten.

1265 Klaar.lk dankjezeer,heerGraaf!'k durfhiernietlangerstaan.
Lod.Vaarwel,ik za1zo langin onzeherberggaan.

Jan.NouKlaar,jeweetwe1watwyhebbenafgesproken?
Klaar.Ja,weesgerust,Baron;diepraatdientafgebroken'
,
W antzo M evrouw myzagdan wasdezaakverbrust.

1270 Jan.Heelgoed,weesdantevreên,alwordtjenietgekust.
EindevanhetderdeBedryf
1262prezenteertA Cprezenteer; 1265'
kdur
fhierC ik dul
f 1270derdeBedryf
A dardeBedrùf
1251 nietopschieten:nietop voorschieten,geen geld op geven

1256 weezen:uiterli
jk

1257 gerezolveert:besloten
1269 verbrust:bedorven

VIERD E BED RYF

EERSTE TOONEEL
Charlotte,Konstance,Klaar,Fop en Hans

beideinIakeqekleeren
Klaar.Jedenktwel,Juffrouw,op deklokvan zeven uuren?
Charl.lk ben zeerongerust,en kan van angstpasduuren.
M evrouw,rechtuitgezegt,ik durfhetnietbestaan.
'tIsook teschand'lyk m eteen'minnaardoortegaan.
1275 Zo'tqualyk uitvalt,'tza1myalm yn leeven spyten.

Klaar.Tut,tut,geen mensch za1jou,hetgeen je doet,verwyten.
Charl.lk wagtnog wat,m isschien datBroederhierhaastkoomt;
M en hoorwathy onsraad:wykunnen onbeschroom d
Aan hem verklaaren,hoedezaaken zyn gelegen;
1280 Hykan onshelpen doorveeleerelykerwegen.
Konst.Gy hebtalwatgelyk,datheb ik nietbedacht;
Detyd van Broederskomstdienteerstnogafgewacht.
lndien hygeld heeftom debruiloftuittevoeren,
lsalleswel.lkwi1uw hartnietm eerontroeren.
1285 'k Zou ook niettoestaandatgyweg gingt,zo 'k nietwist
Dat'tmy aan 'tgeld ontbrak;'kbedachtalleen deeslist,
Gelykgyweet,uitnood.Klaar.M evrouw 'tkon we1gebeuren,

Datjyjoudatbesluitvooraltooszoudtbetreuren;
DeGraafza1denkendathyvanjewordtbegekt.
1290 En moog'lyk dathy dan om dataffrontvertrekt.
Konst.lndien hy haarbemintza1hy zo lichtniètscheiden,
W antandersblykthetdathyonszoekttemisleiden.

D aarwordgescheld.
W ieofdaarschelt?Klaar.Datza1misschien deSnyërzyn,
1295 OfLakenkooperom temaanen.'tZyngezellen

1284uw A u; 1286aan 'tgeld C aan geld;1292In C volgtKlaar:M isleiden?neen
mevrouw,datheeftin'tm instgeenschyn.
1271 op:aan

1272 pasduuren:hetnauweli
jksuithouden
1280 eerelyker:gepaster,behoorlijker

Dieiknietlangerweetmetpraatjesuittestellen.
Konst.Zeg datwy uitzyn.Speldatvolk watop dem ouw.
Klaar.lndienzy 'tzyn,za1ik myn bestwe1doen,M evrouw.
Charl.LichtdathetBroederis,diekan hiernu alweezen.
1300 Konst.'t Kan zyn;doch ik heb reên om 't tegendeelte VFCCZCn.
'k Ben bangvoorkrediteurs,zo dra 'erwordtgescheld.
TW EEDE TOONEEL
Karel,Charlotte,Konstance,Klaar,Hans,

eenLakkeqvanKarel
Konst.Hetisuw Broederach!ik ben van vreugd ontsteld!
Zyt welkom, waarde Zoon! Charl. Zyt welkom , lieve Broeder.
Karel.W atis'tmeeen vreugd,datik u zien m ag!ach!Vrouw
M oeder!

1305 W athebikumisdaan,misleiddoormynejeugd!
Vergeefm yn losheid!Konst.Ach!m yn waarde Zoon!de vreugd
Verhindertmy,ik kanvanblydschap naauwlyksspreeken!
Om helsm y!

KarelomhelstKonstance
'k Heb misdaan!Konst.O neen,myn Zoon,ik reken
Datgydooruw verirek,den grondvan onsgeluk
1310 Gelegthebt.Ach watvreugd nazo veelramp en druk!
W iehadtgedachtdatik u in myn oudedagen
Nogwederzienzoude!almyn tegenspoed en plaagen
En droefheid zalik nuvergeeten!Koom myn kind,
Omhelsuw'Broeder,dien gein 'tleevenwedervindt.
Karelom helstCharlotte
1315 M yn zuster!Charl.Broêr!K laar.'tlshierbyzonderdruk m et
kussen,
En ik krygnieteen brui,van '
tbystaan,ondertussen.

Karel.Wel,Klaartje,leefje nog!Klaar.Ja,zo 'k nietbeterweet.
Ochdatjewist,mynHeer,hoedeerlykdatikkreet,
1296 metpraatjesuittestellen'
.meteenkluit
je in hetrietsturen,van zich afschuiven
1312 plaagen'
.ellende

1316 nieteenbrui:niets;bystaan'
.erbijzijn

Toenjyzostilletjesenzondereenstespreeken
1320 Vertrokkenwaart,endatikvanjetaalnochteken
Konhoorenwaarjewaart,jezoudtmyookweleens.
Jeweetwe1watik m een.Karel.Dat'sligtwatongem eens!

Klaar.oNeen,nietongemeens,jehebthetvanjeleeven
W e1meergedaan.Karel.Enwat?Klaar.Een welkomzoen
gegeeven.

1325 Karel.GyzytnogdeoudeKlaar,eensnaakjevaneenmeid.
Daar'
sdan een zoen.Klaar.Enjou ook één totdankbaarheid.
Konst.Klaar,wi1diedartelheideenweini/ebetoomen.
M yn Zoon,waarisuw Liefste,ofzytgealleengekomen?
Karel.lk wagt m yn Lief haast.'k ben te paerd vooruit gereên:
1330 Zeisop den wagen.Konst.Hoe,lietgy haarzoalleen?
Karel.lk koom hierom tezien hoe'tstaatm etonzezaaken,
Om,zo hierietsontbrak,eerstop zynsteltèraaken;
M yn liefsteweetniethoehetby onsisgesteld.

Hebtgymynlaatstenbrief,en'tpakjemetdatgeld
1335 Ontfangen?Konst.Jamyn Zoon.'k Geloofdatuweleden

Vermoei
jdzynvandereis;gyhebtlichthardgereden?
Karel.O ja,ik ben vermoeid.Konst.H aronsdan binnen gaan.
'k Za1u een voorval,'tgeen onsvoorkom t,doen verstaan,
Vanzek'ren Graaf,diem etCharlottezoekttetrouwen.
1340 Karel.Een Graaf,M evrouw!Konst.Treed voort,'k za1udezaak
ontvouwen.

D ERDE TOONEEL
Klaar,H ans

Klaar.W e1Hansjestaajedaar,enspreekjenieteenwoord?
Hans.Datraaktjeniet.Klaar.Mynbloed!hoebenjezoverstoord?
Hans.W atbruitdatjou?Klaar.Jezytnochtansmyn uitgeleezen,

1330 denA de;1334laatstenA laatste;13* TreedA Tree; 1343zytA bent
1323 niet:niets
1332 opzynstel:inorde
1342 m ynbloed:arlllekerel

1343 watbruitdatjou:watgaatjoudataan
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Diehaastmyn bruidegom ,mynm an,envoogd zeltweezen.
1345 Hans.Datze1je li
egen.Klaar.Hoe? waarom myn lieve Hans?

Hans.Datweetjewel.Klaar.Mynhart,zeg,is'erdan geen kans,
Om joumettraanentevermurwen,nochmetsmeeken?
Mynlievemaatje,ikbid,wi1togeenwoordjespreeken;
Jeweethetimmersdatikjealtydhebbemind?
1350 Hetspytmedatikjeinzo'nquaadheumeurtjevind.
Hans.Datraaktmeniet.Klaar.'tIswel,wiljygeenreden
hooren?
Danishethuuwlyk of;datzeg ik van tevooren.
Ham'.'tKan my nietscheelen.Klaar.Goed:dan trouw ik m et
een aâr,

Totspytvanjou:jemoetmenietveulbruiën,vaâr.
1355 Datiseenhangbroek!dat'seenpuikjederportretten
Uitdealmenak!jawel,menhoordjebeeldtezetten,
Van klinklaargoud gem aakt,vlak op devulliskar.

Ham'.Datzouheelmooijzyn.Klaar.Ja,datzouheelmooijzyn,
nar.

Hans.M aarvrytjoudieBaron,zegKlaar?'kbegintevreezen.
1360 Klaar.Datraaktjeniet.Hans.HoorKlaar,jebentmyn
uitgeleezen.

lk meen 'tzo quaad niet,zeg,watzeitmynheerBaron?

Klaar.W atraaktdatjou?Hans.Eyhoor!mynpynxterblom,
myn zon,

W y zellen m etmalkaâr,gelyk gezeid,is,trouwen.

Klaar.Datzeljeliegen.Hans.Och!hoekenjejouzohouwen,
1365 Mynschepselt
je!jeweetdatikjezobemin,
Engist'renhadjeookinjouHansjegrootezin.
Hetisvoorjoudatikzozuinigweettespaaren.
Klaar.Dat'sgoedvoorjou.Hans.OchKlaar,wi1tochjezelfs

bewaaren,

W antdieBaronnen zyn zovolvanguitery,

1350heumeurtjeC D humeurtje'136lp.
vllxterblom C pynxterbloem
1344 voogd:meester

1345 datzeljeliegen:da.
tliegje
1354 bruiën:lastigvallen
1355 hangbroek:scheldwoord,syn.van'drasbroek':vuile,slordigevent
1362 pynxterblom :uitverkorene
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Jeweethetnietmyn kind.Klaar.Hans,zorgjynietvoormy:
Jehebtdepaspoort,endebons,'kwiljounietkennen.
Hans.Ziedaar,demortepaai
jmoetjouenmydanschennen,
Hebjyhethart,datjy,karonje,meverlaat;
lk za1diengekken ventwaarneem en op destraat,
1375 En kloppen hem zo plata1sstokvismetmyn handen.

D ekuitenze1ik hem afbyten metm yn tanden,

Envoortderestzokorta1spot
jebeulingslaan.
Klaar.Jamaar,m yn lievevaar,hy isalm edeeen haan,

Hyzoudan,opjoukop,zodanigvliegenvangen
1380 Datji
jzoudtwenschen,datjealzaligwaartgehangen,
Gelykjewelverdientvoorjoubedriegery.
HoorM onsieurPourlaron!

Hanshaaltdetrouwbelofteuitzynzak
Jebenteen vuilepry;

Eenlichtekooy.lkzweerjezelthetjebetreuren.
Ziedaar'sjetrouwbelofte;ikzalzeaanstukkenscheuren.
1385 lkkenjenounietmeer;ikwiljenietmeerzien.
Klaarhaaltzeook uit

ZieHans,datgaatjeveur;hetmoetgelykgeschièn.
Hans.Maarwachteen beetje,Klaar,is'ternst?ofishetscheeren?
Klaar.Datismyevenveel,zoalsjezeltbegeeren.
Hans.lkdoe'tmaarom tezienofjymenogbemint.
1390 Klaar.Ik meen hetook niet,Hans;ik wasalleengezind

Omjeeenstetoetsen,enhetgeenhierisbedreeven,
Datmoetenwym alkaêrvanharteweêrvergeeven.

1371depaspoortCjepaspoort; 1377voortC voor;1379jou C je;1392harte C
harten
1372 m ortepaay:duivel;m oet:moge

1373 karonje:kreng
1374 waarnemxen:bespieden,nagaan,oftepnkkennem en
1377 zokorta1spotjebeulingslaan:totpapslaan
1378
1379
1380
1382
1390

haan:vechtersbaas
vliegenvangen:ranselen,slaan
alzalig:goedenwe1
vuilepry:vuilkreng
gezind:vanplan

Ham'.Daarslaageluk toe,driepondvygen op de koop.
K laar.Viervaten wyn daarby;drieankersmeteen stoop.
1395 M aarzacht,daarisM evrouw.

VIERD E TOONEEL
Karel,Konstance,Charlotte,Klaar,Hans,
Fop,fwkkeïvan Karel
Karel.Gy zegtmy wond'retrekken,
En listen,maardetyd zalalleswelontdekken.
Diebriefismyverdacht,dewylik niemantkan
In Brussel,diezoo hietgelyk alsdezeman.
KristoffelOssekop,bankierderheeren Deenen!
't ls een verdichte naam .Charl.Zou dan myn broeder m eenen,
Datzulk een'graafbequaam zou weezen totbedrog?
Karel.Hetgeen men nu nietweetleertonsdetyd lichtnog.
'k Heb meerm essieursgekend,dieom fortuin temaaken,
Opsneden vanhun staat,en wonderlykezaaken
1405 Verzonnen,om een duiftelokken inhetnet.
Daariste Brusselkortseenkarelvastgezet,
D iezich een graafnoem de,en ook nietontzagtevryën
ByJufferen vanrang;hy had dieschelmeryen
A1langgepleegd,eerhy bekend wierdtvooreen guit;
1410 D erhalve,zuster,dientuw vryerygestuit,
Totdatmennazyn'staatterdegeheeftvernomen.
'k Za1hem verzoeken ofhy hierbeliefttekomen,
Zodra mynliefhieris,wy1ik nieuwsgierigben,
En nietgerustzalzyn voorik dien graaveken.
1415 Charl.Zyn deugdenkan men aan zyn omm egang bespeuren.
Karel.o Zuster,'k waarschouw u,men ziethet meer gebeuren;

'tKaneenbedriegerzijn;alzytgykloekvangeest.
1401zulk een'A zulken;1403messieursA m esseurs; 1410 Derhalve C Derhalven;

uw A u,
.1414graaveCgrae
fwel;1415Zyndeugden/
fJ?kmenC M enkanzyndeugden
1393 driepond vygen op dekoop:m oge datbesluitonsgeluk aanbrengen;a1s

schertswordterdanaantoegevoegd:driepondvijgenopdekooptoe.
1394 stoop:272hter

1401 bequaam:instaat
1406 korts:onlangs,kortgeleden

Daarzynwe1wyzerdoorden schyn bedotgeweest.
Klaar.Dathy een graafis,Heer,daarwi1ik we1op zweeren,
1420 W anthyvoertstaat,en 'tgaatnietaanzyn kouwekleêren,
A1douwthym eeen pistooluitvrindschap inm yn hand;
Daarisgeennobeldernoch beterheerin 'tland.
Karel. Dat is een schoon bewys!zulks kan genoeg geschieden,

Alishyjuistgeengraaf;menkanverachtelieden
1425 Nietonderscheiden van degrootste,indien hetgeld
Hun veinzerybedekt.'kZieveelhetgeen onsmeld
Datwy bedrogen zyn;detyd za1'
tbestontdekken.
Charl.M aarFrere,uw onderzoek mochthem totgram schap
wekken.
Karel.lk merk hy heeftu reetsalbinnen doordemin.
1430 'k Zoekm aartepeilen hoe hy 'tmetu heeftin 'tzin.
'k Zalhem beleefd,gelyk eenedelman,ontm oeten,
En inzynlogem ent,flusin passant,begroeten.
M aarlaatonsmetmalkaêrnu heengaan nadepoort,

Denwagenwachten.Konst.Goed.HoorKlaartje!hangeensvoort
1435 Teewaterop,wygaan myn dochtçrt'zam en haalen.
M aak allesop zyn stel,'tzawakker,niettedraalen!
W y kom en,denk ik,in een kleinhalfuurweêrhier.
lndien degraafhierkomt,zogeefhem ditpapier
Van StoffelOssekop,'tgeen hy hierheeftverlooren.
1440 Karel.Alsgyhem spreekt,zo laathem vry de tyding hooren,
Datikgekom en ben.Klaar.Datza1ik doen myn Heer.
Konst.Nu,a1sgezegtis,Klaar,wykomendaatlykweêr.
Enik belastu,dathetwaterdanm oetkooken.
Klaar.'t lswel,'k za1met'erhaastwat hoepelstokken stooken:

1445 Wyhebbenjuistgeenhouttotnogtoe,inonshuis.

1421douwtC duuwt;1433naC naar;1434Den A De
1421 pistool:goudenm unt

1432 inpassant:inhetvoorbi
jgaan
1436 opzynstel:inorde
14M hoepelstokken:latten,gebruiktvoorvatenentonnen
1445 totnogtoe:opditogenblik
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VYFDE TOONEEL
Charlotte,Klaar,Hans
Charl.M aarHans,ik hoordeflushierzulken grootgedruis;
W atwasdat?Hans.N iem endal.Charl.lk hoorde u nogtanskyven.
'tGeen hiergeschied m oesttogvooralverhoolen blyven.

Klaar.'tW asonderons,juffrouw,hetraaktjouzakenniet.
1450 Hanskeefopmy;maar'tisdoorjaloezygeschiet.
Ik hebhethem,uitgrond mynsharten,alvergeeven.
Hy dochtdatdieBaron . .

Charl.tegenHans.Hebjedaaronagekeeven?
Daarwordtgescheld en Klaardoetop

W athebjygrootverstand!zouzulkenedelman
Zynzinnenstellen op een meid?m ydunktdatkan
1455 Nietweezen.Hans.Hy isgek.Charl.DeGraafzou 'tnietgehengen.
H ans.Juffrouw,hy zou de m eid misschien in schande brengen.

Ikhebvooralgeenzininhorens,datje'tvat.
'k Praatvan den drom mel,endaarkom thy zelfop 'tm at.
Charl.Gym oetdien Edelman behoorlyk respekteeren,
1460 Gelyk 'tdenstaatvereischtvan zulkegroote Heeren.
ZESD E TOONEEL
Jan,Klaar,Charlotte,Hans

Jan.Vindikjet'huis,dat'sgoed,mynsuikerzoeteKlaar.
Klaar.JaHeerBaron,'kbentotjedienst,gebiedmymaar.
Jan.Juffrouw,m yn neefheeftlanghiervoordedeurstaan
wachten,
En tuuren na'tbalkon;maartegen zyn gedachten

1465 Quam eenaanzienlykheerhieruithethuis;Mevrouw
Verzeldehem;hy wistnietwathy denken zou.

Temeer,omdathyookeenstoetzagvanlakkei
jen;
En daarom kom ik hier.D ekaerelzou schierschreiën
1447nogtansA nochtans;14M naC naar
1455 gehengen:toestaan
1457 inhorens:indero1vanbedrogenminnaar
1458 kom top'tm at:kom tvoordedag

1464 tegenzyngedachten:terwi
jlhijdaarnietaandacht

Vandroefheid,om dathynietweetwatditbeduid.

1470 Hydenktaldatjebentveranderdvanbesluit,
En datditmooglykza1een medem inaarweezen.
Klaar.o Neen,de graafheeftdaarin 'tm instnietvoorte vreezen,
'tIsJuffrouwsBroeder,dieflust'huisgekomen is.
Jan.Dan za1dezaak nou nietgelukken,naarik gis.
1475 Charl.Degraafkan hier. .daarishyzelf,dedeurwasopen.
ZEVENDE TOONEEL
Lodewyk,Jan,.Charlotte,Klaar,Hans

Lod.M ejuffer,ach!hebiktevreezenoftehoopen?
lkwachthetvonnisvan myn leeven,ofmyn dood,
Uituwen lieven m ond.Ach wasuw'gunstzo groot,
D atgym yn wedermin
. .m aarneen 'k moetaltooszuchten,
ê
1480 Een nieuweminnaarzal. .Charl.M yn Heer,deminnaars
duchten
Altydhetzwaarste.Laatonsin 'tzaletwatgaan.
lk za1u zeggen hoewymetdezaaken staan.
De HeerBaron geliefonsbeideteverzellen.
Daarwordtgescheld,K laardoetop

HansW ieofdaaris?obloed!W atdunkjevanzulkschellen?
1485 D iebrengtvoorzekergeld,m aarbasta;dat'sabuis.
ACHTSTE TOONEEL
Hans,Klaar,Hendrik,Joris

Hendr.GoênavondKlaar,isnuM evrouw enjuffrouw t'huis?
Klaar.M evrouw isuitgegaan,hetkomtnou nietgelegen.

Geefmyjerekening,wyzellenzeterdegen
Bezien,en nazien.Hendr.Hoe?M evrouw heeftdieallang
1490 Gezien,ennagezien;datisweêrdeoudezang.

Klaar.Hoeraasjezo?Mevrouw zaljeimmerswelbetaalen?

1470bentC z#& 1480nieuweA nieuwen; 1488wyA we''1490oudeA ouwe
1473 flus:zojuist

Joris.Hoe?hebjenietgezeiddatik nugeldzouhaalen?
Klaar.D at'sgoed;maarkom dan a1szy t'
huisis,datisraar.

Hendr.Zescheertmetonsdegek,hetisalover'tjaar
1495 Datik geloöpenheb;ik za1heuraffronteeren:
Zedraagen aan haargatbegutdezelfdekleêren,
Hetzelfdestof,datik 'erheb verkoft,ikza1

Heur roepen.Klaar.M een je 'took? ei,Hendrik,ben je mal?
'tlsmaareenbagatel.H endr.Hetistweehonderd gulden.
1500 lsdateen bagatel?Klaar.Jawaarenaljeschulden.
'kW i1zeggenschuldenaars,zo goed a1sm yn M evrouw,

Danwasjewe1bewaart.Hendr.Hoor,weetjewat?metjou
W i1iknietpraaten'
,'k wi1M evrouw nu zelverspreeken.

Jehebtonslanggenoegbedrogenmetjestreeken.
1505 Nu isM evrouw niett'huis;dan leid zenogtebed;
Danzitzeaan tafel;en danheeftzeweêrbelet.

'tlsaltydditofdat.Klaar.Zezelje'tgeldwe1geeven.
Kom m orgen ochtend weêr.Joris.Ja,dan was 'tweêr om 'teven.

A1wisjewasjes!komtM evrouw niethaastweêrom?
1e51
0 Kl
aar.Isdanhetgeendatjymoethebbenzulkensom,
.
M yn heerde Snyër?datkan zekernietveelweezen.
Joris.Nietveel?hoortoe,ik za1m yn rekening eensleezen.

JorisIeest
M evrouw,M evrouw vanA delpoort

DébetaanJorisLubertsKoort.
1515 IkhebaanJuffrouwsrokgenaaid.
.Driegulden.
Item:'
toud rygelyj verjbaaid:Eenguld.tien st.
Item.
.eennieuw korsjetgemaakt.Tweegulden.
Klaar.,,Item:daarhebjetoengeenkleintjevangetaakt.
Jorisleest
Item .aanrechtdraat,en aan zei:tweegulden twee st.
1492 nuA myn

1493 datisraar:hetisvreemd(datjealti
jdkomta1smevrouw nietthuisis)
1495 affronteeren:harddewaarheidzeggen
1496 begut:verbasterduit:bi
jGod '
1512 leezen:oplezen

1518 geenkleint
jevangetaakt:nietweinigvangestolen
1519 rechtdraat:sti
jflinnen

1520 Item .een nieuweIeverei.vyfgulden één stuiver.
Item .aangaeren en aan lint:eeng1.twest.achtpen.

Klaar.,,ltem:joulappediefjemaaktmyschierontzind.
JorisIeest
Item .nogë/n,
Neenz.ykorchet:Tweegulden.
Item:bal
ynen ingezet.zesstuiversachtpenn.

1525 Item:een tabbert
jevoorKlaar:driegl.driest.vierpen.

Klaar.ltem:doenhaaldejemyn lappen deurdeschaar.
JorisIeest

Item:aanvoeringenaanbaaq.
.zesguldentweepen.

Item:aanmonsteringheelfraaq:sestienstuivers.
Item:eennacht
jakvoorM evrouw.
.eenguldesestienst.
1530 Item:aan Iootin elkem ouw:vyfstuiv.tien penn.

Item.
.ntzgaanM evrouwsjapon.tweegulden.
Klaar.Item:hou op!Joris.Datiszoo klaargelyk dezon.
'k M oethebben:Som ma dartigguldeneneen stuiver.

Klaar.oJa,ikweethetwel,jourekeningiszuiver.
1535 Kom morgenochtendweêr,jougeldisalgereed.
Hendr.lkhebdenbruidaarvan;ikze:edatikweet,
DatjouMevrouw hieris.Zelaatzichmaarverzaaken.
Klaar. ,,Hoe drom mel zalik het m etde quaâ geesten maaken?
Hendr.lszy in huisniet,ik zalblyven totzykoom t.
1540 Klaar.Eiraas zo niet,sus.sus! .,wat is m yn hart beschroomd!

Hoor,juffrouw iswe1t'huis;maar'tkomtnunietgeleegen.
Daariseenzekerheer.Zy heeftbeletgekreegen .
M aarzachtdaariszyzelf.

1523zy A zei
;korchetC korsjet
1520 leverei:livrei

1525 tabbert
je:eengladneerhangendkleedje(alsmorgenjapon)

1526 deurdeschaarhalen:gewoneuitdr.op kleermakerstoegepast,m etdebetekenisvanstelen
1528 monstering:garnering
1530 lootinelkem ouw:loodom dem ouw om laagtedoenhangen

1537 zelaatzichmaarverzaaken:zi
jlaatmaarzeggendatzeniet'
thuisis
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NEGEN DE TOONEEL
Charlotte,H dewyk,Jan,Klaar,Hans,Hendrik,Joris
Charl.,,ls'tmooglyk!watisdit?
Hendr.Juffrouw ik kom nu om ... Charl.'
k Verzoek u datgyzit.

1545 Geefstoelen Klaartje.'kZaldeheerenaanstondsspreeken.
Joris.Juffrouw dathoeftniet,'kkom ...detyd isreets
verstreeken.

KlaartegenJoris.Zitneer,jehoedop,wantjeluizen worden kout.
Hendr.M ejuffrouw 'k kom . Charl.Mynheerisonderdaags
getrouwd?
Hendr. o Ja.m etuw verlof . Charl.De Juffer is zeeraartig.
1550 M yn heerisook dem invanzulkeen'vrouw welwaardig.
Hendr.Dat'swaar,ik benvernoegd,maar. Charl.'k Heb haar
stem gehoord,

Zyzingtzeerfraaijmuziek;voorwaarhaarstem bekbort
Een ieder.Hendr.Jazykanm ym ethaarstem verm aaken.

M aara1s'tjuffrouw belieftte spreeken van myn zaaken
1555 Charl.Zy isbequaam totuw negotie.Hendr.'tKan we1gaan.
M aarapropôJuffrouw . Charl.Zyheeftallanggestaan

Instoffewinkels.ByRagoealtoostweejaaren.
H endr.oJa,m aarikverzoek

Charl.Gykond nietbeter
Paaren,
Alsmeteen Jufferdiezooveelbequanmheid heeft.
1560 Gyzultwelvaaren:zeisaanminnig,en beleefd.
'k Denk m orgen by uw vrouw een modensstoftekoopen.
Hendr.Ja,maarJuffrouw . . . Charl.Ik magnietop een ander
loopen.
Gydoetmywel.Schryfdanm eteen uw reek'ning uit.
Gywachtzo lang daarme,'k weetnietwatditbeduid.
1565 Hendr.Ikheb myn rekeningallangaan Klaargegeeven.

L544juffrouwAo
juFrou;1549aarti
gA aardig;1550zulkeen'A zulken
1548
1557
1562
1563

onderdaags:dezerdagen
altoos:tenm inste
op:naar
doet:behandelt,bedient
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Joris.lkhebmynrekeningooknetjesuitgeschreeven.
Charl.o Pry,waarom geeftgym ydaargeen kennisvan?
Klaar.Juffrouw ik heb 'tversloft,en zoalsik den man
Hierzie,begin ik om derekeningtedenken.
1570 Charl.Door zulke slofheid zoudtgy m yn krediethaast krenken.
W atdenken dezelièn?indienditweêrgeschied,
Za1iku leeren . Klaar.Och!Juffrouw,ik wisthetniet.
Hendr.Daarismyn rekening.Joris.Daarmyne.
Charl.Ik za1bezorgen
Datgy,M essieurs,uw geld ontfangen zult,op m orgen.

1575 Hendr.Uw dienaarjuffrouw.Joris.Enikblyfjeserviteur.
Charl.,,RasKlaartje,leimedatkanail
jenadedeur.
TIEND E TOONEEL
Lodewyk,Jan,Charlotte,Hans,Klaar
Lod.M yn lief,hetmoeitmydatik nu zo rasm oetscheid*en.
Charl.oJa,heergraaf,gydientnietlangerteverbeiden.
Gy weetdereden;want'tzou stryden metmyneeer,
Dewylmevrouw 'tverbied.W yzien malkanderweêr
Deez'avond:Broederzalu zekerlyk bezoeken.
Lod.Helaas!moetik dan . Charl.Ei,ik bid wi1u verkloeken.
Lod.W e1aan,ik wachthem dan in m yneherbergflus.
Charl.Vaarwelm yn heer.Lod.Vaarwel,m yn schoone,metdees
kus.

1585 Jan.lkvolgjezo,mynheer.'kM oetnogeenweinigpraaten
MetKlaart
je.Charl.lkza1mynheerdanwatalleeniglaaten.
Klaar'k gaawatleggen op derustbank;ik heb pyn
ln 'thoofd;m aarroep mea1shierdevrinden wederzyn,

Klaar.'tlsweljuffrouw,ikzal.

1571Iien A Iui; 1573rekening.D aarmyne.C rek'ning.Daardemyne; 1576na C
naer;A nalez/r; 1578dientnietlangerteC m oetnietlangerhier
1570 krenken:benadelen
1573 bezorgen:zorgdragen
1583 flus:aanstonds

l00

ELFD E TOONEEL
Klaar,Jan
Klaar.W iltgy nietm eêvertrekken

1590 Myn Heer?Jan.Neen,'k ze1jou totgezelschap watverstrekken.
Maarliefje,zegmy,isjouHeereenkapitein?
Klaar.Jatotuw'dienst,m yn hart,Baron van Schraalenstein.
.Jan.Zo hyin D uitsland diend zou ik hem m ooglyk kennen.
Hoewelmen doorden tydm alkanderkan ontwennen.
1595 Klaar. Hy komt uit Brabant.Jan. Neen dan is 't dezelfde niet.
Ikken eenkapiteinin Duitsland diezo hiet.
Hetismynhopman niet,nou hebik niettevreezen.

Ikhebeenvaersopjougerymd,meid,kanjeleezen?
Klaar.Heelwel,waar is het van? Jan Het handelt van de min.

1600 Klaar.Zobenjemêpoejeet?Jan.W elja,steektdaarwatin?
lkheb een heergediend in H olland,die'tmeleerde.
Klaar.Een heergediend?Jan.W e1neen,'kwi1zeggen,ik verkeerde
M etzekerheer.,,D edroes!'khad my daarschierverpraat!
Datis'ereen dienetdepoëzyverstaat.
1605 Hyrymeld op één dag ten minstezeven vellen;
Hyhoestzyn kluchten,en hyzweetgestadigspellen.
Hyweethetonderscheid van deen den heelnet.
PH.ismaareen beest,en m oetaan kantgezet.
Ae,die,zweerthy,ze1nogvanzynhanden sterven,
En'twoordquansuiszelhy inballingschap doen zwerven.

CK die'ta.b.c.veeljaarenheeftgebruid,
Krygtvanhem na de dood nog steeken in dehuid,

Enaldeprullevaars,diequalykconjugeeren,
Za1hymetknuppeldichtgeenkleintjedeklineeren.
1615 Klaar.Danisheta.b.c.tansin een grooten nood?

1590totjou Cjoutot; 1593zouC zal; 1600poejeetCpojeet; 1605minstensC

m inste; 1* 8en m oetaan kantA 'tm oetaan een kant; 1609, 1610 zeIC zal;
1612nadedoodC naarzyndood; 1615grootenA groote
1* 8 debet.vandezinis:phisflauwekul,enm oetafgeschaftworden

1613 prullevaars;prulschri
jvers;conjugeeren:vervoegen (van een werkwoord)
1614 knuppeldicht:hekeldicht;deklineeren:naarbenedenhalen
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Jan.'tLeitalopstervenija,hetisalruim halfdood.
Maarmeid,jemoestdekunsttenvollenmeesterweezen,
Eerjyditvaersje,naardenaard,zoudtkunnenleezen;
Madame,'kzal't,metjoupermissie,zelfseensdoen;
1620 Hetiseenrympjedatjouraakt,na'kzouvermoên.
Jan leest

Watisdeliefdegroot,
AIin dewereldplane!

Mynhartekenminjoot,
Jemoetmeàe/penzane.
.
Of'kstef debitt'redood.
O droefheidgrootl

1625

fae/eensop myn aanschyn,
O maagdeken verheven!
Dan zultgy haastcertyn
Bem erken daarbezeven,
D atdoordem in ik quyn,
Totmyn ruwyn.

1630

OorlofmynIieveken,ziet,
ffe/
r mynuuitdangieren!
Ik benderegeenen bandiet,
M aarvolkompleetemanieren.

1635

EiAe/pmyuitverdriet,
A lzonderverschiet!

Jan.Datiseerstkunst,nietwaar?Klaar.Hoekanje'tzo
bedenken?
1617vollenC volle; 1629cer/ynA sertyn; 1634nuA nou

1622 plane:groot,wijd.Ditenveleanderewoordenvanditminnedichtzi
jn ontleendaanderederijkerstaalinde16deeeuw.
1623 minjoot:lief
1624 zane:spoedig
1629 certyn:zeker

1630 bezeven:duideli
jk
1632 ruwyn:ruïne,ondergang
1634 dan/eren:ellendigetoestand
1636 kompleete:volm aakte
1638 verschiet:uitstel
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1640 Zozulkevaerzenjoudeharsenennietkrenken
In 'tmaaken,dan verstaaik meop hetrym en niet

M aarwaarisd'inhoudvandatrympjetochgeschied?
Jan.'tGeschied op deezeplaats,om aagdekenverheven.

Datheelevaersismaaropjoualleengeschreeven.
1645 Klaar.Zo,meenje 't nog in ernst?Jan.Voorzeeker,Engellief,
IkhoujevoormynBruid,jebentmynhartedief.
Klaar. M aar weetde graaf het we1 dat wy m alkaâr beminnen?
Hyza1'tbeletten.Jan.N een,datdurfthy nietbeginnen;

Ikzeljetrouwen,spytwiedathetjebenyd.
1650 Klaar.Maarheerikvreesjyzultverand'rendoorden tyd.
Jan.lk,'
tk verand'ren? datza1nim merm eergebeuren.
Eerza1deDom van 'thoofd totaan devoeten scheuren,
Eerza1een olifantverand'ren ineen luis,
Een kikvorsch in een paerd,ofin een haringbuis.

1655 Eerzaljeeenbaviaanineenkaroszienryên,
M etveertienuilen alstrouwanten van terzyên.

Klaar.,,Deventiszekergek.M aara1sikmetjetrouw,
M oestjymezeggenwaardatikbelandenzou.
Jan.Belanden?hooreenstoe:vooreerst,om niettedoolen,

1660 Ze1ikjebrengenineenkoetsrechtuitnaPoolen;
M aaronderwegenookwatpleisfren,datje'
tvat.
Nou,indatPoolen leiteenheelegrootestadt,
NoggrooteralsParys,m etAmsterdam,en Londen,
Konstantinopelen,en Rome,aaneen gebonden,
1665 M etUitrecht'
erop toe;en deezegrootestadt

Ze1ikjegeeventoteenbruidschat,vatjedat?
Jekentvan deinkomstvan diestadtgem ak'lyk leeven;

Zoniet,ikzeljeeenstadtnogopdekooptoegeeven.

Klaar.lk heb vanzulken stadtm yn leeven nietgehoord.

1642toch A C tog; 1652deDom A den Dom; 1654 EerC Een; 16* na C naar

1641 verstaaikmeophetrymenniet:hebikgeenverstandvanhetri
jmen
1646 bruid:verloofde
1649 spyt:inwee- ilvan

1650 doordentyd:mettertijd
1656 trouwanten:lijfwacht
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1670 Jan.Zyis'
erevenwel,mynhartje,rechtevoort.
Klaar.Datisonm ogelyk.Jan.'tlszo;tergoedertrouwen.

Degronddieis'er;maardehuizenmoetjebouwen.
Klaar.,,Datiseenraaregek.Jan.W atzegje,hartedieo
Klaar.MynheerBaron,ikhebjewaarlykalwatlief.
1675 Jan.M ynsmoddermuilt
je!Klaar.Maar,waarismynheergeboren?
Jan.M yn heer is hier . maar zacht,ze zeggen op een toren.
M aar. . 'k was'erzelfnietby,ten minste,'k weethetniet.

Klaar.Hoe?opeentoren?Jan.Jamynzieltje,datgeschied
ln Polen altyd zo;daarwordenaldegrooten
1680 Op torensvoortgebracht;dat'seensvooralbeslooten;
Diedatnietdoen wil,achtmen voorgeen edelm an;
M en dronk,m orbleu,metzulken ventnietuitéén kan;

W ystaanop'tpointd'honneur.Datzoujynietgelooven.
TW AALFDE TOONEEL
Hans,Jan,Klaar
Hans.HetwaterkooktalKlaar.Jan.W iekoom tmy daar
berooven

1685 Vanalmynvreugd?zegop,watbenjevooreenschoft?
H ans.'k Zeg handen van debank:hetvleisisalverkoft.

A1benjedeBaron,ikzel,deduivelhaalje,
Datzo ni
etlyên.Jan.Ha!watzegjedaar,kanail
je?
Hans.Datik geen schoftben,endiemeid isreetsm yn Bruid.
1690 Klaar.M ynheer,hy liegthet,'tiseen olyke schavuit.

Jan.'
kZe1metditentjestaaljezodelendensmeeren,
Datjeopeenandertydmymeerzeltextimeeren.
Hanj.D an haalik hierterstond de buuren in hethuis.

Jan.lkzegjekarel,maakmehiernietveelgedruis,
1695 Of'k steekjevoortaan'tspit.Hans.Jehoeftmeniettedreigen,
1670zy A hy;1680eem'A een; 1687zelC zal;duivelC pikken; 1692zeltC zult;
1695dreigenA drygen
1570 rechtevoort:nu,ophetogenblik
1671 tergoedertrouwen:voorwaar

1686 verkoft:Hanswi1zeggen:zi
jismijnliefje,enji
jmoeterafblijven
1691 delendensm eeren:afranselen
1692 extim eeren:achten
1695 aan'tspit:aandedegen
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Of'k ze1ten eersten ook een grooten degen krygen.
Klaar.,,llieris'ergeen in huis,Baron,weesvry gerust.

Jan.'kZegkarel,zojenietterstondmynrottingkust,
Datikzodanigmeenjeruggestuktemeeten,
1700 Datjydejaloezyteneerstenzultvergeeten. ,
Hans.Jedoetmyongelyk,'kzel'tjoubetaalen/Klaar,
Datzweerik;komtmynheer,mevrouw enjuffrouw maar.
Jan.Hoekarel,durfjyhaar,daarikben,affronteeren?
Hans.Morbleu!'kspringuitmynvel!Jan.'k Moetjou delenden
sm eeren;

1705 Wantjyverzoekt'erom.Bidaanstondsom genâ!
Hans.lk wi1niet!
Jan slaatHansmetderotting
Daar,daar,daar.D oeaanstonds'tgeen ik raâ.
Hans.Och!Och!vergeefm etoghetgeen ik heb gesprooken!
Dedroes,isdatook slaan!m yn ribben zyn gebroken.

JangeeftHansgeld
Daar,zalfzehierwatmee,'kvereerjedeesdukaat.
1710 M aakmeopeenandertyddoorjaloezynietquaad.
Hans.'kBedankjeheerBaron.Zoveel!oseldrementen!
Doetrottingolium in Polenzulkerenten,
Danishetgoed,naar'km erk,om daarlakkeitezyn.

Klaar.HoorHansje!Hans.W atbelieftMevrouw vanSchraalen'

stein?

1715 Jan.M evrouw van Schraalenstein?wel,daarmoetwatvoor
W eezen .

HoorHans!kom hiereens Hans!Hans.Och!ik begin tevreezen!
Jan.HoorHans!kom hiereensHans!kom hiereensby me staan:

Jezeltwathebben.Hans.M aarikvreesjezeltweerslaan.
Jan.M evrouw vanSchraalensteinvereertjetweedukaaten,
1720 M aarmitskonditie,datje'ermyzelttrouwen laaten;
EnwiljemetonsgaannaPolen,zelikjou
1696grootenA groote; 1699meenC m ien; 1720zeltC zult; 1721na C naar

1696 teneersten:dadelijk

1699 ruggestuktem eeten:afteranselen
1712 rottingolium :stokslagen,m eteenrotting.
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Hofm eestermaakenvanden graafvan Habislouw.

Hans.Jezegtlowat,t'iswel;ikzelmeeenreisbedenken.

'tKomtmynietqualykvoor,ikwi1zejouwelschenken.
1725 lk stap 'erdanvanaf;ziedaar,daarism yn hand;

Endaaris'tbrie:e,datikhebtotonderpand
VanKlaar;'kwi1zeggenvanmevrouwyjouuitverkoren.
Jan.Geefhier,dat'sgoed.W e1zo,welzo,datmagik hooren.
Klaar.Ziedaar,myn lief,daarishetschriftdatik van hem
1730 Gekreegenheb.

Janscheurtdetrouwbeloftenaanstukken
W e1zo,datgeeftdezaakwatklem .

'kZeljoutotBaronnes,joutotHofmeestermaaken;
Enmoog'lykzeljeluitothoogerstaatgeraaken;
W antdatbruitm yniet,weesttevreedezo ik'tschik;
Jezelthetallebeinethebben,zoa1sik.
1735 Hans.Zynexelentiedenktwe1om dietweedukaaten?
Jan.Hofmeester,zou ik niet?'kvergathetdoorhetpraaten.

Ziedaar,mynvriend,zezynvanhartejougegund.
Hans.'k Bedankje,heerBaron.Bloed!datisschoonemunt.
Jan.Nu dat'sgearresteerd,nietwaar,mynuitgeleezen?
1740 Jezeltvan nuvoortaan myn'Baronnesseweezen.

Klaar.Oja,myntweedeziel.Jan.Geefmydaayopeenzoen.
Hadie,ik gaa:'k heb in myn herbergietstedoen.

Klaar.M ynhart,ikheb'eenbrief,hebjydiehierverlooren?
Jan.LaatzienmynEngellief;ojamynuitverkooren.
1745 Vaarwel,totRusm yn hart,ik kom hierdaatlyk weêr.

Klaar.Ikblyfjedienaares,enwachtjedan,mynheer.

EindevanhetvierdeBedryf

1734z/e/C zult; 1735exelentieC exellentie; 1738isC 'seen; 1739'sA is

1730 zetdezaakklem:zetkrachtbi
j
1733 bruitmyniet:raaktmijniet
1739 gearresteerd:afgesproken
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VYFD E BEDRYF

EERSTE TOONEEL
Klaar,H ans
Klaarzingtonderhetschikken van 'thuisraad
/flnl.W atisdewaereld raar,en volveranderingen!
Klaar.Ja,d'een moethuilen,en den anderhoortmen zingen.

Hans.Mevrouw vanSchraalensteinisvrolykjesvangeest.
1750 Klaar.Zie daar,daar staat den brui:'t is lang genoeg geweest;
lkwerk nietmeer,o neen,'k za1by den selleweeken

M ynjuffershandjesnietmeerinkoudwatersteeken.
'k Ben nou togryk genoeg:waarom zou ik hetdoen?

Hans.JehebtgelykM evrouw:jouliefsteheefttogpoen.
1755 Noukenjyineenkoets,a1sand'rejuffersryën,
M etknechtenachterop,enpaasjesvanterzyën
Beneven dekoetsier.Heer!watza1dateenpracht

Enstaatsiezyn,mevrouw!watzaljyzyngeacht!
Enikhofmeester,ha!Klaar.W atkenjemooijvertellen.
Daarwordgescheld
l76oHofmeesterdoeeensop:ik hoordaariemantschellen.
TW EED E TOONEEL
Jan,Klaar,Hans

Jan.Mynsuikerbekje!kom iknounietgaauw weêrhier?
Klaar.Dathad ik nietgedacht.Jan.'k Heb zulken groot pleizier

lnjougezelschap,datiklangernietkonwachten.
Klaar.Zospeultjou beeldtenismyookinmyn'gedachten.
1765 Jan.Ikzaljouliefdeookwe1beloonen,dat'kwe1weet.
lklaatjoumaakenzulkenkostelykenkleed,

1750denC de;1752koudA kouwd; 1763gezelschap A gezeltschap; 1764beeldtenisA beeltenis
1751 bydenselleweeken:verbasterdevloek

1756 paasjes:page's
17*

op:open
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Datieder,die 'tza1zien,zyneoogenuitza1kyken.

Degrootstedamezalbyjoueendienstmeidlyken.
lkhebeenmodevoorjealleengepraktizeert.
1770 Klaar.Eennieuwemode,liefste?Jan.Ikzieweljebegeerd
Datik 'tbeduiënzal.Hoortoe:'tismyn begeeren,

Datjeeenbonnetdraagt,dieheelmooi
jmetpaauweveêren,
Inplaatsvanpluimenofseniel
je,isopgedaan;
Enrechtvoor'tvoorhoofdza1hetad'lyk wapen staan
VanSchraalenstein,op diem aniera1sdegranaaten,
Dieop demutzen zyngenaaid van de Soldaaten.
Klaar.M aardatisaltevreemd.Jan.Datlyktzoin heteerst.

M aaralsje'tvoordoet,zeljee1kvolgen,om hetzeerst.
Klaar.Diepaauweveêrenm etdatwapenzou nietvleien.

1780 Jan.Dat'som denadelvan'tkanaijeteonderscheiên;
W anthedendaagsisalteweinig onderscheid;

A1wateenjufferdraagt,durfttanseenkaalemeid
Ten eerstenadoen om een snoeshaante behaagen:

Endat'serdanbeletalsjufferswapensdraagen.
1785 Klaar.Ik zou beschaam d zyn,wech,zy lachten me uit op straat.
Jan.Neen:alwat de adeldraagt,hoekoddig,t'is nooit quaad.

Voortsmeenikjoueenkleedvangoudofzilverlaaken,
Fraai,op zyn oud rom eins,ofgrieks,telaaten maaken,
W aarvan desleep,op 'tminst,m oetdertig ellen zyn,
1790 Vo1wapensgeborduurd vangoud,nietvals,maarfyn;

Endezesleepza1ikvanpaasjeslaatendraagen;
Danzaljezittenopeen'grootenzegewagen,
Gelyk een Schipio,ofa1seen'Hanebal.

Daarwordtgescheld,enK l
aardoetopen
Hans.,,'kGeloofwarentig,dieBaron wordtdol,ofmal.

1795 Jan.Hoezegjebroertjelieo Hans.Niets:maarhetlyktwe1gekken.
Jan.Zwygstilvent,ofjyzultdenwagenmoetentrekken.
1773 senie#eA steniel
je; 1775manierA mannier;1793Schi
pioA Schi
po; 1796

denA de

1773 senielje:chenille,eensoortzi
jdenlint;opgedaan:opgesierd,opgemaakt
1779 vleien:passen,staan
1783 teneerste:dadelijk
1784 endat'serdanbelet:endatwordthundanverhinderd
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D ERDE TOONEEL

Karel,Sofy,Charlotte,Konstance,Jan,Klaar,
H ans,Fop.Tweeknechtsvan Karel

Kareltegen Sofy.M ynwaardelief,ikhietu welkoom inonshuis.
Jan ,,Deduvel!'k ken dien vent,'tishiervoormy nietpluis!

KonstancetegenSofy.M yndochterwelkoom.Charl.Enikmeen
hetookzo,zuster.

1800 Sofy.'kBedankualtemaal.Jan.,,1kwordnogongeruster.
Ishy't?ofishy'tniet?jaja,hetisdevent,
lk hoop dathymein ditBaronnen pak nietkent.
Karel.W atisditvooreenheer?'tza1den Baron ligtweezen.
Klaar.Ja 'tisdeheerBaron.Jan.,,Och!ik begin tevreezen!
1805 Kareltegen Jan.M ynheer,'kheb deeervan u *Jan.M yn heer,
exkuzemoy.

Ikhietjouwellekom;maarikvertrek,mafoi!
Hetzoumespytendatikjezoudiverteeren.
lkblyfjeserviteur.Karel.Mynheerza1onsvereeren
M etzyn gezelschap . .maar. .hoelyktdie heernaJan!
1810 Jan tegenalleelk bezonder.Jesuisvôtserviteur.
Karel.M yn heerBaron,ik kan
U zo nietlaaten gaan.lndien 'tu zou behaagen
Jan.M yn heer'k heb haast.Karel.lk heb u ééne zaak te vraagen.
Heb ik denheerBaron voordezen nooitgezien?

Jan.,,Daarhebjenou den brui.'tKon weezen,heer,misschien;
1815 Maarhebjemegezien,zois'
tgeweestinPoolen.
Karel.Baron,wat kan een m ensch raar in zyn m eening doolen!
'k Zou zweerendatgyeen vanmyn Soldaaten waart,
Dielaatstgedezerteertism etmyn bestepaerd.
Jan.Hoelangisdatgeleên?Karel.Zesm aanden is'tgeleden.

1798,,Deduvell'k C Och.!ochlikl; 1803den C de; 1810 serviteurA serveteur;
1817en vlg.luideninC:'k zag u gewisvooreen van myn soldaaten aan.Die met
myn bestepaerdonlangsisdoorgegaan
1807 diverteeren:ophouden,Janbedoelt:derangeren

1814 daarhebjenoudenbrui:daarhebjenuhetgedonder
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1820 Jan.Dien tyd is m yn Lakkei me ook met een paerd ontreeden.
Karel.,,Jawel,'k zou zweeren,datdeschurk dezelfdewas.
Jan.,,Hoeza1'thierm etm egaan . . . M yn heer,'tkom tniet
tepas,

Datjyeenman,vanmynkarakter,durftgelyken
Byzulkengaauwdief.'kZweer,ikzaljelaatenblyken
1825 W iedatik ben,a1swas'tmorbleu metditrapier.
Karel.M yn heervergeefhetmy,wyhebbengeenpleizier
Om heeren van fatsoen totvyandentem aaken.
Jan.,,Hoepikken za1ik uitdienventzyn klaauwen raaken?

Mynheer'kvergeefhetje,envertrekmetjouverlof.
1830 SofytegenKarel.,,M ynliefste,gyvergreeptuaandienheertegrof.
Karel.,,Hetisdezelfdeschurk,ik wil'erwe1op zweeren;
Hyisveranderd,doordiepruik,en dezekleêren.
Jan.Uw dienaardan,totflus.Karel.Baron,hoornog één woord.
Charl.,,lkbid u,datgy hem doorvraagen nietverstoord.
1835 Karel.Hoeisuw'titel?Jan.Die'sErnestus,M ouris,Stokski,
StarostLakkeiskie,en W aiwodevan deBokski,
Heervan pasmentengoud,en kroonslakkeivan 'tplein,
Baron en erfheervanhetlandvan Schraalenstein.
Karel.Dien titelhoeftdeheerBaronzich nietteschaam en.

1840 Jan.Ja,datisblind voorjou,wantdatzyn Poolsche naam en ,
Karel.,,1k za1hem evenwelbetrekken.Dat'seen guit!
Uw Serviteur,Baron.Klaar,1eidienheereensuit.

Jan.Kom zoeteKlaartje,kom mynschat,mynuitgeleezen;
Jyzeltm yn Baronnes,alsik beloofd heb,weezen.

AlsKlaaren Jan aan de deurzyn,roeptKarelschiel
yk
1845 Jan!Jan!hoorhiernogeens!
Jan antwoordschielyk
M yn heerik heb geen tyd!

1820DienA Die;1821dezelfdeA hetzelver; 1825aIsCa1; 1830inA enB staat
SofytegenKlaar;1840wantdatz#nA datbennen;1844JyCJe
1828 pikken:duivel
1840 blind:duister
1841 betxkken:erin latenlopen

ll0

Kareltrektzyn degen
Ha schelm !uw'naam isJan!gyzythetleeven quyt!
a Sa!geefuw geweer.Gykuntnu nietontkennen,
W iedatgyzyt.
Jan trektzyn degen

We1vent,dedrommelmoetjeschennen'
,
lkhebhetjegezeid.Karel.oDezerteur!odief!
.
1850 Sofy.Och!och!ikbenontsteld!houop!houop!mynlief!
Karel.Loopt'
zaam nabinnen,delakkeijenmoetenblyven.
VIERD E TOONEEL

Karel,Jan,tweeIakkeijen,Hans,Fop
Karel.'tZam annen,vathem aan.Jan.o Seldrement!gantsch
vyven!
Z.yneemenhem zynprui
kendegenaf
Karel.Beken goedwillig,waarmynpaerd gebleeven is,
En watgy voorhebt,schelm.

Jan knielende
Ik bid vergiffenis!
1855 lkza1hetaltem aal,gelyk hetis,verhaalen.
Jou paerd isdood;m aar'k wi1dewaardegraag betaalen.
Karel.H oekomthetdood?Jan.Kap'tein,ik heb hetdood gereên!
M aar'k hebwe1geld om tebetaalen,weestevreên.
Karel. Neen gy zult hangen, schurk, m essieurs die dezerteeren
1860 En paerden steelen,moetdehapscheerklimmen leeren.

Jan.Och!zobarmhertigheidnogwoontinjougemoed,
Verschoon mynjonkheid!Karel.Neen:datgafaan and'ren voet
Totschelmeryen.'k Geef'tdenkrygsraad voortin hande.

1848dedrommelmoetjeschennen hje weetwg datwy bennen; 1852gantsch A

gansch; 1855zaIA ze/,
'1863handeA handen
l847 geweer:degen,eig.:wapenterverdediging

1848 dedrommelmoetjeschennen:deduivelhaalje
1852 seldrement!gantschvyven:basterdvloeken
1860 hapscheer:spotnaam voorgerechtsdienaars;m et'klim men'wordtbedoeld:
tegendeladdervandegalgop

Jan.Och!goedeheerKaptein!behoed mevoordie schande;

1865 'kZaljouweêrdienenalseenbraafsoldaatmoetdoen.
Karel.Dieeenseen'schelm isza1men 'taltyd van vermoên.

Laataldejuffersvrygerusthierwederkeeren.
Hans.Kom hiervry weêr,hy za1geen mensch nu kunnen deeren.
VYFD E TOONEEL

Konstance,Sofy,Charlotte,Klaar,Jan
Karel,tweefwkkcfjcn,Hans,Fop
Jan.Och,och,verschoonme,wantikbenvangoejelui
M eteerevoortgebrocht.M ynvolk isalden brui
Bekend voordeugdzaam .Achkaptein,'k ben van devromen,

Gelykjeziet,enweet,enhoort,entast,gekoomen.
Karel.'kZa1mybedenken;steljeeenweini:etevreên.
Jan.M aarza1ik hangen?och!Kap'tein,eizeg .

Karel.Neen,
neen ,

1875 Gyzultniethangen,Jan,maardoorde spitsrôeloopen,
Zo gyeen paerd,zo goedals'tmynewas,kuntkoopen.

Jan.'kBedankjedankap'tein;maar'tkitt'lenopmyn'huid
Staatmeooknietaan;ikbidsteldateenjaartjenuit.
Karel.W yzullen zien.M aarzeg,oprecht,en zonderliegen,
1880 W iedatdiegraafis.Pasm eop nieuwsniettebedriegen.
Jan.Kap'tein,ik hebhem eerstgevonden teParys'
,
Hy iseenUitrechtsheer,van adel,braaf,enwys.
W ykreegen kennisin een herbergdoorhetspeelen;
'k W ierdzyn lakkei,m aarmetkonditievan tedeelen
1885 A1watwy wonnen doorknaphandigheiden kunst.
lk drongin'tkortzo in dien goeden heerzyn gunst,

18M behoed A behoe;schandeA schaAden; 1871kap'tein A kapitein;1874 kap'-

tein,eizeg,A kap'
teinfelief.1880opnieuwsA op'tnieuws;1882hyA het
1870 aldenbrui:geheelenal
1871 'kbenvandevromen:ikbenvankeurigekom af

1873 steljeeenweini:etevreen:houjemaarbedaard,kalm
1875 spitsroeloopen:eensoortvangeselstrafaandesoldatenvoltrokken,waarbi
j
zi
jdooreendubbeleri
jmetspitsroeden (dun puntigri
jshout)gewapende
collega'sm oestenlopen
1880 pasop:zorgervoor,denkeraan

Dat'kvan hem krygen konalwatikm aarbegeerde;
Zo datik,alseen prins,gestadig teerdeen smeerde;
Nu wasikeenslakkei,en daneensweêreen heer;
1890 'kBen munnik ook geweest;baron,en nogalmeer.
Karel.Dan hebtgyu geneerd,naar'k merk,m etbeurzesnyën?
Jan.Daarben ikteeerlyk toe,totzulkeschelm eryen;
Neen,neen,wywonnen 'tgeld heelzuivermetdekaart.
lk steelmyn leeven niet.Karel.Hoekreegtgy dan myn paerd?
1895 Jan.Datwasuithoogen nood,totbergingvan myn leeven.

Ikhebin'
tzingehadje'tpaardweêrom tegeeven,
Ofwe1dewaarde,ingoudofzilver,zojewilt.
Karel.Gy oppermeestervan hetvalsche dobb'laarsgild,
'k Begeergeengeld datmetbedriegen isgewonnen.
1900 M aarbiechtrechtop:zoudtgyaen onsnietzeggen konnen
Hoedatdenaam isvandien Graaf,uw'kammeraat?
Jan.Zyn naam isLodewyk:maar'
k weetnietvanzyn staat,
A1sdathy te Uitrecht,en van adel,isgebooren.

Alshyhierkomtzeljyderestwe1vanhem hooren.
1905 Karel.W atzegtCharlotte nu? Charlotte.H elaas!ik ben m isleid!
H oeheefthym ybekoord doorzynelistigheid!

KlaartegenJan.oSchelm!oVagebond,wathebjyalgelogen!
En my,onnoz'leduif,zo schandelyk bedrogen!

Hans.Mevrouw deBaronnes,datisjerechteloon.
1910 W atstaanjouzaakennoubezonderfraai
j,enschoon!

Noukenjeryênopeen'gouwenstaatsiewagen
NaPolen.Laatjesleepvandartigellendraagen
Vanpaasjes,jouBaronza1volgen;loopvooruit.
Klaar.Verwytjemydatnog!jebenthofmeester,guit.
1915 Jan.Kom laatmenou maargaan:ikza1hetgeldgaanhaalen.
Karel.Neen,hou hem vast;deschurk za1'tmetden halsbetaalen.

Jan.Och!nouweerhangen?och!jegafmefluspardon!
Karel.Hoe,dachtgy,datik u ook nietbedriegen kon?
Gyhebtzoveelbekend,m yn'grnm schapzoontsteeken,
1920 Datik geen woord meervangenâwi1hooren spreeken.
'tSa mannen,brengthem weg,en bindtdenschelm we1vast.
1889eenslakkeiC een Iakkei; 1895hoogen A hooge; 1910nou C nu;1912Na C
Naar;1917m eC m y;1921'/SaA Za
1888 teerdeensmeerde:lekkeratendronk
1891 geneerd:inuw onderhoud voorzien
1917 flus:zo net

Jan. Genade,heer kaptein!Karel.Volbrengx terstond myn last.
Jan.W atonbarmhartigheid!och!och!wiezou'tgelooven?
M yn heerkap'tein.Karel.Voost,voort!tsam annen brengthem
boven,
1925 Enzethem op dezaalgevangen,totdatik
Zyn kameraad ook heb,en zeallebeibeschik
ln handen van 'tGerecht,om hunnestrafte ontfangen.
Jan.Och!wiehad ooitgedachtdatik zou m oetenhangen!

OchKlaartje,spreekeenwoordtenbeste,zoetekind!
1930 Jeweethetimmersdatikjouzohebbemind.
Klaar.Bedrieger!schelm!schavuit!ikwi1nietvoorjespreeken;
lkhelpjelieverhals,enkopenbeenenbreeken.
ZESDE TOONEEL

Karel,Sofy Konstance,Charlotte,Klaar
Charl.Helaas!wiehad gedachtop zulk een rpm p,o spyt!
'k Ben doordatsnood bedrogbyna myn zinnen quyt!
1935 Konst.M yn kind,ontstelzo niet.Charl.Zou ik m y nietontstellen?
M en zalditsnood bedrog,ditschelm stuk vportvertellen,
Enmy bespotten om m ynealtelossem in!
Karel.lk bid u,zuster,steldiedroefheituituw'zin.
Charl.lk zal,zo langik leef,diedroevernmp betreuren
1940 Enligtgeloovigheid.o Hemel!kan'tgebeuren?

Hetschyntonmooflykdateenheer,zobraaf,beleefd,
Diezo veeltekensvan een'eed'lenafkomstgeeft,
Bequaam zou zyn om zulken schelm stuk teverzinnen!

Karel.M ynzusterprysthem,jazyschynthem nogteminnen?
1945 Charl.lk weetnietofik haatofm in;'k vloek zyn bedrog:
M aarmin,in weem ilvan my zelfs,hem echternog.

Klaar.Och!juffrouw!daarisnou vooronsnietmeertehoopen!
Mynheerza1mynbaron,gelykjeweet,opknoopen;
EnhoehetmetdengraK jouvryer,za1vergaan,
1922volbrengtA volbreng; 1924 Voort,voort,C weg,weg!brengtA bretlg;1947
nietA niets
1926 beschik:overlever

1930 datikjouzohebbemind:datikjouzobemin
1937 losse:onbedachtzam e
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1950 Datzullen we,a1shyhiergekom en is,verstaan;

Endaarom raadikjou,datwymaarmetonsbeiên
NaBrabantgaan,om in hetkloostertebeschreiën
A1'tgeeneonsisgebeurd.W y hebben ook watschuld;

W yzogten'tspulletje.Karel.Ikverlangmetongeduld,
1955 Omdathy nognietkoomt.Charlotte,ik m oetu vragen,
H ebtgywe1moedsgenoeg,om 'tschreien,en datklaagen
W atin tetoomen,a1sdiem innaarhierverschynt?
'tlsnodigdatgyu watkloek houd'en verpynt;
W anta1shy merktedatgy hem nietkostvergeeten,
1960 En nog beminde,zou hy
Charl.Ach!hoe kan ik 'tweeten?
M aarneen,'k kan zondermyte ontstellen,hem nietzien.
Karel.Danm oetgyweggaan,a1shy koom t.Charl.Hetza1
geschiên.

Klaar.Alsjyhem ziet,danzaljezeggenvandenkaerel:
Hoekom thy daartoe:'tiseen m an gelyk een paerel.

Daarwordgescheld,en Klaardoetop
1965 Charl.M evrouw,koom gaan wy;hy za1'tm ooglyk zyn,ach my!
Karel.W ees niet verschrikt. Gaa met malkaêr wat aan een zy,
Zogynieuwsgierigzytom onzereèn tehooren;
M aarwilvooral,eerik 'tgebiede,onsnietverstooren.

Klaar.Daarisdegraaf,juffrouw.W i1voortnabinnengaan.
1970 Karel.Gaatgynietmede?Klaar.oNeenikdurfwe1blyvenstaan.
Karel.Fluswaartgy zo ontsteld,nuschyntgy niettesc
-iroomen.
ZEVENDE TO ONEEL

Lbàewyk,Karel,Klaar
Lod.Heerkapitein,'k heb de eer,op uw verzoek te kom en . . . .
Karel.,,Gykoomtvan pas.'tlswaar,ik heb hetzo begeerd.
Lod.Om u tedienen . . . Karel.M aar,waarheeftmynheer
geleerd

1952NaC naar; 1969NaC naar; 1972uw A u
1958 verpynt:goedhoudt,uw smartverbergt1967;reên:gesprek

1975 M etmyzoonbeschaamdteschertsen,enraljeeren?

1980

1985

1990

1995

Doedatterplaatsdaargygewend zytteverkeeren.
Lod.Heerkapitein,ik ben zo'n groet'nisnietgewend,
Hetiseenteken datmynheerm y nog nietkent.
Van uw beleeftheid had ik anderegedachten.
Karel.M yn heerdatzyzo.M aarik bid u,zoudtgy achten
Datiemantschuldigis,wanneerhy wordtgehoond,
Den hoonereertedoen?Lod.Deheerkap'tein verschoont
Zich zelfsbezondervreemt;wantik kan nietbedenken
Datik u heb gehoond.Karel.M y in myn eertekrenken?
M yn stamhuissm aad tedoen?Lod.Datiseen duisfretaal.
W atzalik denken Man ditwonderlyk onthaal?
Zou hy ietsmerkenvan delist,die'k hebverzonnen?
Karel.Gy staatverzet,myn heer.M aar vindt men we1Baronnen
ln Polenvan dien naam gelyk uw neefheet?Jan,
Baronvan Schraalenstein?Lod.,,oJa,hyweet'ervan.
Neen,dat'seenm isslag;wantdatland leitnietin Polen.
Karel.lk hoorzo van uw'neef.Lod.Van hem?zyn'zinnen doolen.
Hetschorthem in 'tverstand.,,Nu merk ik datdeguit,
D iehondsvot,m ynlakkei,dezaek hierheeftverbruid.
M yn heerhetisgelyk . Karel.Hou op metm eerteliegen;

lkzweer,gyzultmy,alsdejuffers,nietbedriegen!
Lodewyk trektzyn degen
Nu hebtgym ygehoond,asa,datschelm saffront
Zultgeu beklaagen.Gyzultkloppen op den m ond;
Oftrek 'tgeweer.Klaar.Help!help!Karel.lk zalnietm etu
vechten,
2000 M aarlaateùdatden beulmetu,o schelm ,beslechten.

Sg7sschertsenA schersen; 1982hoonerA hoonder; 1989dienA die

1975 raljeeren:schertsen,spotten
1883
1888
1992
1998

zelfs:zelf
verzet:verbaasd
zo:dat
kloppen op den mond:uw woorden terug nemen,door uw halshalen,zie
vs.981
1999 geweer:degen,zievers1847

2005

2010

2015

2020

ACHTSTE TOONEEL
Hans,een lakkeivan Karelmetdedegensuit,
Karel,Lodewyk,Klaar
Karel.'tSa mannen,vathem aan!Lod.Zytgy een edelman,
Verweeru dan alleen;m aar.
naarik merken kan,
Zyt gy een bloodaard. Karel. Gy moet m yn gevangen W eezen .
Zogyonschuldig zyt,hebtgy geen straftevreezen.
Lod.Staaaf,gy rekels,ofik stootu in den huit.
Karel.Nu heb ik uw geweer;maaktaanstondsnu besluit,
Om in 'tgevangenhuisuw'zaak tedefendeeren.
Lod.Zoudtgy een edelman,a1sik ben,affronteeren?
'tZa1u berouwen,datgym ydusdwingtmetm acht.
Karel.Uw eigçn toeleg heeftuin dennood gebracht.
Beken nu wiegy zyt,'tkon u totvoordeelstrekken,
En wi1my verdertotgeengramschap meerverwekken.
Uw knecht,dieJanheet,heefthetganschewerk bekend;
Hyzegt,datgeedelenvangoedenhuizebent,
Enhiergebooren;zogy my datkuntbetoonen,
Geefikm yn woord,datik u verdernietza1hoonen.
Lod.Datisnogredelyk.M yn heer,gyspreektzeergoed.
W eet,datik nietontaarvan 'toud en aad'lyk bloed
Vanm yn geslacht,dateerin luisterplag teweezen
Doordapp'redaaden;doch,hoehoogintop gereezen,
ls'tdoordentydverarm d;enik benm aaralleen
Nogoverig,en zwerfm etveelrampzaligheên.

Geperstdoorarmoê,hebikjongonshuisverlaaten,
En my begeevenbyeenkompanjiesol
daten,
2025 Daarik mya1skadetveeljarenbybevond.
M aarlaas!'tfortuinheeftm yhaar'gavennietgegond!
lk wierd gevangen,zo datik in Vrankryk raakte,

2005inden A in deC in uw D door#cn,' 2006m aaktA en C m aak;2013heetC

hiet;Jlcd'
/D en;bekendD bel
ydt;2014HyzegtdatgeD Zegtdatgy;bentD zy/
2018 ontaar:ontaard,inaardverschil,verbasterdben

2021 doordentyd:indeloopderjaren
2025 kadet:vri
jwilliger
2026 fortuin:geluk

2030

2035

2040

2045

Daarmy detegenspoed nogverderm oed'loosm aakte.
M yn ov'rig leeven,heer,isvaneen'and'ren aart;
M aar'k heb dedeugt,in almyn tegenspoed,bewaard,
Zo veela1s'tdearmoede,en denoodheeftkonnen lydin.
Gy hebtverstand,en weet,datdeugd en armoed'stryden
ln'tzuiverstegem oed,wanneer'tgeen uitkom stziet.
'k Dagtmy dooLlistigheid tereddenuit'tverdriet;
M aarvind meop 'tonverwagtstin mynen waan bedrogen.
Karel.M yn heer,ik word metu doorditverhaalbewogen;
M aargy verzuimtaanm ytemeldenhoegyheet.
'k Ken hierald'adeldom ,zo ik nietbeterweet.
Lod.M yn heer,ik zou myn'naam niet graag aan u ontdekken.
Karel.M yn heergym oet.Lod.Hetkan u niettotvoordeel
strekken.
Karel.Dan blyftgy my verdagt.Lod. W e1aan,'k heet Lodewyk
Van Kaalenhuizen,maar. . Karel.W atzegtgy?ik bezwyk
Van schrik!is'tm ogelyk,zouditdewaarheid weezen?
Lod.Hoezytgy zo ontstelt?dat'sraar!watdoetu vreezen?
Karel.M yn heer,m isleimy niet.D atik m yzo ontstel,
lszonderreden niet.M aarzegm y,weetgy wel,
Datik demagtheb,om naauwkeurig uittevinden,
Ofgy dewaarheid spreekt?ik ken nualuw vrinden,

Zogydieheérzyt.Lod.'kBlyfvooraltoosuverplicht,
2050 lndien uw'goedheid myin dezezaak verlicht.
'k Liethier,toen ikvertrok,een'zusterm eteen'm oeder.

Karel.Enniemandmeer,a1sdie?Lod.oNeen:mynjongste
broeder

W askortsvoorm yn vertrek gestorven.Karel.,,Ja hyis't!

'tIsLodewyk,diezoveeljaarenisgemist.
2055 Lod.M ynheer,eizeg my,zyn zy beiden nogin 'tleeven?
Karel.Zytmaargerust:'k za1u terstontvoldoeninggeeven.

2048nuall/w A nuuwe;2052dieA hen;2056voldoeningA voldoenl
k

2938 zoiknietbeterweet:bijmijnweten

2048 vrinden:ve- anten
2056 voldoeninggeeven:tevreden,gertlststellen

ll8

NEGEND E TOONEEL
Lodewyk,Hans,fwkkcï
Lod.Hoe beeftmyn hartvan schrik!devreesontroertm yn bloed!
W atbaartditvoorvalm yverand'ring in 'tgem oed!
W atofhierza1geschiên?hygaatalleen naarbinnen.
2060 'k Kan nietbespeuren wathy metmy za1beginnen.
TIEN DE TOONEEL

Karel,Sofy,Lodewyk,u kkei,Hans
KareltegenSofy.M ynlief,beziedienheermetaandagt.
Sofy,Lodewykomhelzende
Ach,watvreugd!
slyn waarde Broeder,ach!Lnd. sfyn zuster! 'k ben verheugd,
Nu ik u wederzie!waarisM evrouw,mynm oeder?
Sofy.Diewoontte Brussel,daarze om u,myn'waardebroeder,
2065 Gestadigtreurt,om datzeu nooitdenktweêrtezien.
Zyza1verheugdzyn a1sik u haaraan koom biên.
Kareltegen deu kkei.HaalJan nuhier,en laatmyn zuster
ook vry kom en,
En . maarzyzyn daar,'kdenk zyhebben reetsvernomen
W athiergeschied is.
ELFD E TOONEEL
Konstance,Charlotte,Klaar,Jan,gebonden,
Fop,Hans,tweeu kkeien van Karel,

Sofy Klaar,Lodewyk
Jan,van deu kkeien vastgehouden wordende

Och,noumoetikhangen!ja.
2070 M yn heerkaptein,'k bid om pardon!genâ!genâ!
'k Ben zo onnozelin dezaak a1s'teerstgebooren

Kleinkindje.

Kareltegen Jan.Zwyg wat stil!men kan hier zien noch hooren.
2066koom C kom:
2066 aan kom biên:kom voorstellen
2071 onnozel:onschuldig
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Strak zultgy weeten ofgy hangen zult,ofniet.
Kareltegen Lod.M ynheer,'k omhelsu,en ik hoop datgy
'tverdriet,
2075 Datik uaandeed,my vanhart,ezultvergeeven;
W y moeten metm alkaârinzuiv'revriendschapleven.
'k Leefmetuw zusterin oprechteliefdeenm in.

Lod.Hoe,isdieheeruw man?Sofy.Ja,'kbenzyn'gemalin.
Lod.tegen Karel.Datik u dan omhels.Jan.5y hoeftnou niet
teVreezen;

2080 M etjouis'tblydschap,maarmetmyza1'thangenweezen!

Ochpompernikkel!och!och!och!mynpeerkap'tein!
Deduvelhaaldien naam ,Baronvan Schraalenstein!
Lod.A ch m yn Charlotte,dieik eeuwigzalbemfnnen,
W athebik almisdaan!'k bid,wilu zelfverwinnen;
2085 Enlaatuw gramschap m yniettreffen,schoonemaagd.
Zo ueen Edelman inplaatsvan Graafbehaagt,
M aak dan een einde van myn'alte droeve plaagen,
En laatm ydoorde min nietquynen almyn'dagen!
Charl.M yn heer,hoe kan ik?gyhebtonszo veelm isdaan.

2090 Sofy.Eizuster'kbidu,neem mynwaardenbroederaan;
Schoon hy geen rykdom heeft,watisdaaraangelegen?
Vrouw moeder,naik merk,isook tothem genegen,
En diebezitzo veel,en zulken grooten schat,
Datgy we1 leeven kunt
Charl. M evrouw, hoe vat ik dat?
2095 Van welken kantzou datgeluk onsoverkomen?

Sofy.Vanuw'kant,zuster.Klaar.,,Ja,ja,datzynyd'ledroomen,
Noudenkik,datSofymêfraai
jbedrogenis.
Konst.Sofia,meentgym y?ik heb nietveel.Klaar.Dat'smis.

SofytegenKarel.Hebtgymynietgezegt,mynKarel,datzy
schatten

2100 En grooteinkomsten heeft?hoekanik ditnu vatten?
Lod.M evrouw wilveinzen,en zytoetstu m aar,Sofy.

2076 vriendschap A vrindschap;2081pompernikkel hpimpernlkkel: 2084 u A
uw'2089onsA my; 2092naC naar
2081 pompernikkel:duivel,een soortkrachtterm

2094 hoevatikdat:hoemoetikdatbegri
jpen
2101 toetst:steltuopdeproef
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Jan.Och!moetikhangen?och!kapteintjelief!ochmy!
Karel.Hetmoet 'ertoch eens uit.M yn lief,wil 'tmy vergeeven,
Gyzytm isleid;en ik heb hierinwatmisdreeven,
2105 Hetisinweerwilvan m yn eigen zelfgeschied.
Ik hoop onsaltemaaltehelpen uit'tverdriet.
Hetamptdatik beklêe doetmy op beterhoopen.

Jan.Och!och!ikbidjedatjemynietopwiltknoopen!
Genadevoorden heerBaronvan Schraalenstein!

tegen Jan,Kareltegen Lodewyk
2110 Zwygzeg ik.Broederweetik beneen kapitein.
A1s'them gelieftkanhy metmy na Brusseltrekken;
'k Zaldaarmynvrinden voortdeganschezaak ontdekken,
En maaken dathyhaasteen officiersplaatskryg'.
Jan.En ikza1hangen?Lod.Hou den mond toe.Jan.Och ik zwyg!
2115 M aar'k voelmyn hartvanschrikalin myn schoenen zygen.
Lod.Heerbroeder,'k neem hetaan;m aarechter'k kan niet
zwygen,
D atikverwonderd ben van'tgeenm evrouw onszegt.
Heeftzygeen hofstede,en zagikgeen boereknecht

Verscheiden'zakjesgeldnogdeezendaghierbrengen?
2120 M en spotnu metons?Karel.Neendatzou ik nietgehengen.

Fop.Ikspeeldevoordienboer,jyrooknietwat'erschool;
En aldatvraagen deed men m ymaarom dekool.

Lod.Maarkortdaaraanquam hiereenwaal,dieveeljuweelen
Heeftaan myn liefverkoft.Hans.Un dief,hum zou zesteelen,

2125 Zomooiwasdejuweel,dieikjouhebverkoft.
lk wasdewaal,m ynheer.Lod.Zozytgym edeeen'schoft.
W y hebben dan malkaêr,nâ'k merken kan,bedrogen?

Klaar.Jagraaf,ikheb '
ermegeenkleintjebygelogen.
frA M aarevenwel,alsik bedenk,watmym yn waard

2130 VAnzekereerfnisuitOostinjeheeftverklaard,

2103wil'tA wil;2111naC naar;2112ganscheA gantsche;2114den A de; 2120 ik

ontbreektinC;2127naC naar;2130OostilfeC Oostinâ'
e
2122 om dekool:voordegrap

Gaatalleswatikziemyn klein verstand teboven.
Klaar.Dathebbenwyaan aldewaereld doen gelooven.
M evrouw heeftbuiten 'shuisdenadelgebraveerd;

M aaraltydhebbenwyheelsobertjesgeteerd

2135 ln onzekeuken,om derestweergoed te maaken;
Op hoop datJuffrouw aan een man van staatzou raaken.
lk heb schieralmyn geldvoorhaarreetsopgezet:

Endaarom zochtikjoutelokkeninhetnet,
Opdatik m yn verschotdaardoorzou wederkrygen.
M yn broêr,en vryërook . .Lod.Gy kuntde restmaarzwygen.
Heerbroeder,ik moetm ynu schikken naaruw raad.
Karel.Gym oetniettrouwen,wantgyzytnog nietin staat,
Om zustera1s'tbehoord tekunnen maintineeren.
W y zullenm etmalkaêrnaerBrusselwederkeeren.

2145 Klaar.Kom Hansje,laatenwymaartrouwen:'khebberouw.
Hans.Neen,neen,jyBaronnesvanSchraalenstein,mevrouw
'kBegeerjouniet.lkbenjaloers,enma1vanzinnen
Jekuntdien kaerel,dienou hangen m oet,bem innen.
Charl.HeerLodewyk,ga meênaBrussel,blyfonsby.
2150 Lod.Datza1ik doen,m yn lief,zo 'tu behaaglyk zy.
Hetsmertm yzeerdatik den trouwdaguitmoetstellen.
Kareltegen deu kkeien.'k W ildatgy deezezaak aanniemand zult
vertellen
Tegen deanderen.M en spoeldezwarigheid eensafm etheld'ren
Wyn.
Klaar.'k Vrees,dathetwaternu allang verkooktzalzyn.

2155 Hoestaaje'erme,Baron?Beginjealdorsttekrygen?
Jan.M ynheerkap'tein,ziedaar,nou ken ik nietm eerzwygen.

Zojymehangenlaat,zalikhetaldenbrui,
W athiergebeurd is,voortvertellen aan delui!

Klaar.A1sjygehangenbent?Jan.A1sjyge..han. gen?neenik.
2148dienA die;2149naC naar;2153heldkenA held're
2133 denadelgebraveerd:prachtig,weelderiggeleefd
2136 staat:aanzien
2137 opgezet:gewaagd,op hetspelgezet

2139 verschot:mijnuitgeleendegeld
2143 maintineeren:onderhouden
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2160 lkwachtzo lang niet,pry;maareerik dood ben meenik.
Lod.VergeefhetJan,m yn heer.KarelIk geefudan pardon.

Jan wordtontbonden

lkdanyjehartelyk.Klaar.Datluktjouwel,baron.
Konst.M aarhoeza1ik hetmetmyn krediteuren stellen?
lk ben vo1schrik wanneerik iemantaanhoorschellen.
2165 Karel.Betaaldieuithetgeld datik uzond,m evrouw.
Konst.'k % 1zien,hoewelik danheelweinigoverhou.

TW AALFDE TOONEEL
Lodewyk,Jan
Jan.Vaartwe1myn titelsvanErnestus,M ouris,Stokski,
StarostLakeiski,en W aaiwooidevan deBoxki;

Jywaartmaarbeesten;wantjehulptmyindendruk;
2170 lk zoek,metkaaleJan,voortaanweêrmyn geluk.
Lod.Jan,ikgaabinnen,om tezien hoewyhetmaaken
M etonzedingen;'k hoop in'tkortop reisteraaken
NaBrussel.Haalonsgoed hier,enbetaalden waard;
En metde dienaarskuntgyzienhoedatgy'tklaart;
2175 Gykunthen voorhun dienst,zo veel'tugoeddunkt,geeven.
DERTIEND E en laatste TOON EEL
Jan alleen

Datzeljemissen,broêrijezietmevanjouleven
Nietweêr,datzweerik.Bloed!watwasik daarbekneld!

lkmeenmyzelvetebedienenvanjougeld
En'tmyne,datik heb,en denk zoverteloopen,

2180 Datjytenderdemaalgeenmachthebtmeopteknoopen.
Vaartwelbedriegers!enjyook,heerkapitein!
Gy zytgegroet,van my,BaronvanSchraalenstein.
Jan Iooptschielyk dedeuruit.

Eindevanhetvyfdeen laatsteBedryf
2169hulptA C hul
p;2173naC naar;2179verA veer;21é1VaartwelA Vaarwel;
2182G#z#/A Gebent
2160 pry:mislukkeling
2172 in'tkort:binnehkort
2174 klaart:klaarspeelt
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klassiek letterkundig pantheon
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193) Cornelis can Fngelen

(128) Pieter Langendijk

Bloemlezing uit van Engelens
Spectatoriale bijdragen

Krelis Louwen of Alexander de Groote
op het Poeetemaal

(21 I ( Sinwn Stijl

(19(1) Justus do Ilarduvsipt

De Toorenbouw van het Vlek Brikkekiks
in het landschap Batrachia

Goddelicke Lof-Sanghen
119=1 I CIbutt

(200) Pieter can Woensel

Achilles en Polyxena

Bloemlezing uit zijn werk
(199) Jacob Gee]
Mengelingen
(183)

(4 9) J . can den Vondcl
Palamedes
181 J . ~ :m den Vondel
Lucifer

Monaco

(I 15) J . can den Vondel

(132)

Jeptha

De ridderroman Karel en Elegast

( 186) JudocUS can Lodenstein

(175)

Bloemlezing uit de bundel Uit-Spanningen

Het Abel spel vanden Winter ende vanden
Somer

(207) W G \.an Focquenhroch
Bloemlezing uit zijn Gedichten

(170)
(214) Maria Pet

I

Die waerachtige ende een seer
wonderlijke historic van Mariken van

Bloemlezing uit haar werk

Nieumeghen

(50) P . Langendvk

(198)

Don Quichot op de bruiloft van Kamacho

Spel van Naaman Prinche van Syrien

(212) 1lcnrik Smeeks

(179) Philips ran Marnix v an St . Aldegonde

Beschrijvinge van het magtig Koningryk
Krinke Kesmes

Bloemlezing uit de Biencorf der
H .Roomsche Kercke
(21k,
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