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EStaten van Hollan d ende Weftvrieflan d doe n te weten ,al(oo ons vertoond is by de Regenten van het Bur.
ger Weeshui s ende Oude Mannenhui s de r Stad t Am«
fterdam, e n , i n diequaliieyt , t e fame n eygcnaars,mitsga ders Regenten va n den Schoübur g aldaar,dat fy Supplianten,
federt eenig e Jare n hebbend e gejouifleert va n onfenOdroy e
of Privilegie van dato den 19. September 1684. waar byw y
aen d e Regente n van den fêlve Schoüburg, in die tyt, hadden
gelieven te coniênteren , accordere n ende oliroijeren, daily,
edurende de n ty d va n vyftie n eerf t achte r ee n volgend e
aren , de Werken , die doenmaal s te n diend e va n he t
Toneel reed s gedrukt waren, ende , va n tyd tot tyd , no g
vorder in he t lig t gebracht, ende ten Toneele gevoert foud e
werden, allee n foud e moge n drukken, uytgeve n en verko pen, nu onder vonden^dat de Jaren, by het voorgemelde onf e
O&roy of Privilegi e genaemt, op den 19. September 1699.
fouden komen te expireren; ende dcwy l d e Suppliante n ten
meeden dienfte va n de Schouburg v waer va n hunn e refpe c
live Godshuyzen onder ander e med e moeite n werde n ge fubceneert, d e voorgemeld e Werken , fo o va n Treurfpe U
len, Blyfpelle n al s Kluchten , al s anders, êic reet s gedruk t
en ten Toneel e gevoert warren , o f in het toekomend e ge .
drukt*, e n te n Toneel e gevoert foude n mogen werden,geer >
ne alleen, gely k voorheenen , foude n blyve n drucken,doe n
drucken uytgeve n en verkopen, te n eyndedefelv e Wercke n
door he t nadrucke n van anderen, hae r luyfter, fo o i n tact ,
alsfpelkonft, nie t mogten kome n te verliezen, dog datiulc x
aen haer, na de expiratie van het bovengemelde ons ÖQroy, t n
fulcxnaedeni9. Septembe r 1699. niet gepermiteert foud e we »
fen,foo vonde n de Supplianten hun genootfaakt fig te keere a
tot ons, onderdanig verlbekende.dat wy aen de Supplianten,
in haar e bovengemeld e qualiteyt , geliefden t e verleene u
prolongatie van bet voorfz . Octroy o f Privilegie , omm e al A 2 foe

f

foo d e voorfz. Verken' , lb o van TrtnrTpelIe a Wyfpellen ,
Kluchten, al s andere, reet s gemaakt en te n Toneelegevoerf ,
en al s nog in bet ligt te brengen, den tyd va n vyftwn eerf t
achter een volgende Jaren , alleen te mogen drucke n en ver
kopen, o f doen drucken en verkopen , met verbo d aen aV
len ander e op feecker e hog e penen, by U Ed . Groo t Mog .
daartoe t e fielten, e n voorts in communi format To o is't dat
wy de fake endehet verfoe k voorfz . overgemerk t hebbende ,
ende genegen wefënde, te r bede van de Supplianten, uytonfè
rechte wetenfchap: Souverain e mag t en authoriteyr. Defel *
ve Suppliante n geconfenteert,geaccordeerd end e geoftroyeer t
nebben, confemeren , accordere n ende oftroyeren, mitsde Jên, da t fy, by continuatie, d e voorfz. Veereken , foo van
Treurfpellen, Blyfpellen , Klugte n als andere, reetsgemaak t
en ten Toneelegevoert, e n a U nog in he t licht te brengen ,
den tyd van vyfuen eerf t achte r een volgend e Jaren , allee n
binnen onfen landen, fiille n moge n drucken,doen drucken ,
uytgeven e n verkopen, verbiedend e daerom alle n e n ee n y .
gélyk, d e voorfz. verken , i n ' t geheel oft e te n deele, nae r
te drucken , ofte , elder s naergedrukt . binnen de n felve n
onfen lande te brengen, uy t te geven ofte verkopen , o p d e
verbeurte van alle de naergedruckte, ingebragte , oft e ver kogte exemplaren , ende een boet e va n drie bonde n gul *
dens daa r en boven,t e verbeuren , t e appliceren een dard e
part voor den Officier, die de calangie doen tal, een darde
part voor de n Arme n der Plaatfe n daar 't cafu s voorvalle n
lal, e n het refterende darde pan voor de Supplianten, alles
in die n vetftande, dat wy de Suppliante n me t defen onfe n
oöroye allee n willend e gratificere n tot verhoedinge va n hare
fchade door het naedrucken van de voorfz. Wercken , daar
door in geneen deel e verftae n de n inhoud e van dien t e aut*
horifèren, oft e te advoueren, ende , vee l mi n he t felv e on *
der onfe protextte en de befcherming e eenig meerder credit ,
aenGen, of'reputatie t e geven , neraaar de Supplianten i n
cas daar inne iets onbehoorlyks foude influeren, alle he t fel*
ve tot haaren lafte fulle n gehouden wefe n t e verantwoorden .
tot die n einde wel expreuely k begeerende , da t bv aldie n f y
defe onfe Oftroj e voo r d e voorfz . Wercke n fulle n wille n
fielten, daarva n gee n geabbrevieerd e oft e gecontraheerd e
mentie fulle n mogen make n nemaar gehouden fulle n wefe n
het felve OOroy i n ' t geheel, en fonder cenige Omiffie, daar
vooi

•oor te drucken, ofte t e doen drucken , ende dat fv gehou den fulle n fy n ee n exemplaar va n all e de voorfz . Werken ,
gebonden e n we l gecondiuoneert , te brengen i n d e Bibliotneecq va n onfe Umverfitey t to t Leydcn , ende daar van be hoorlyk t e doen blyken , alle s o p pen e van he t effec i va n
dien t e verlieten . End e te n eynd e de Supplianten defe n on ftn O&roy e end e content e moge n geniete n al s nae r behoo ren, lafte n w y alle n ende ee n ygely k die ' t aangaan mag,dar
Éy de Suppliante n va n den inhoude va n defe n doe n laften ende gedogen , tufteljk , rredcl ) kende volkomentlykgeniete n
ende gebruyken, cederende alle bele t ter contrari e gedaen.
Gedaen i n den Hage» onde r onfen grot e Zegele , hie r onder
aen doen bande n o p de n een en twtntigfte Ma y in 't Jaar on*
fes Heer e n Zaligmakers, ee n duyfen t (es honden nege n e n
negentien.
A. H E I N S I U S .
Ter ordonnanti e va n de Staten
S I M O N va n B E A U M O N T .
De Regente n va n het Vees-en Oude Mannenhuis hebben ,
in haar voorfz. qualiteit , he t recht van def e Privilegie , voo r
de B U R G E R L Y K E E D E L M A N , BLTSPtL, ver
»
gund aande Erfgenaamen va n J. Ltfctuljt.
In AmjUldmn dim t Maart, 1700
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VERTOONERS.
Jottraein, Burgerlyke_Edelman.
Margo, Vrouw
Lucille, Dochter
Nicoole, Mei d
Zangmeefier,
Dansmeejler,
* van Jourdein ,
Scbermmeefler,
Sfraakmeejier, en
Pbilofoopb,
Kletremaaker,
Kleeremaaiers Knecht.
Dorant, ee n Graaf .
Dorimene, ee n Marquifin .
Cleonte, een Burgers Zoon.
Covielle, Dienaa r va n Cleonte.

7wrr Ptgiei, va n Jourdein.

£rn Leer/mg.
Mufii, Turkfc h Opper-Priefrer .
D A N S S E N D E .
F/w Kletrmaakers Knechts,
Drie Turken.
Vier Koks.
Z W Y G E N D E .
F/w Turkfche Prieften.
Gevolg van Turken.
Het Toonec l i s i n het Hui s va n Jourdcin .
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EERSTE TOONEEL .
Zangmeefter , zittende am een Tafel daa r een Clavetcmfa l e n « djete Inftromenten o p lenen , componeeiende een voi s voo t Moofieut Jouidein, Dansmee/fer me t «enige Violiftea .

Leerling.

ZangmMggËKffaOmt'm, terwy l dat wy mynHeerzyn
fiÜpflB komf t verwachten .
DansmM jSSBltTrced toe, want hier is't dat gymoe t
fj^fiSj u w eer betrachten.
ZangmJ™*"£*ls 't klaar ?
Leert. J
a Heer.
Zang. Laa
t zien: 't is boven het gemeen.
Dansm. I s het iet nieuws, my n Heer?
Zangm. He
t is een voisje , ' t geen
Dat ik van hem heb op een Lofgedicht doen maaken;
Terwylen dat myn Heer zal vanzynflaapontwaaken.
Dansm. Mag men het zien?
Zmgm. G
y zult het ftraksverftaan;
Het is een zamenfpraak, va n ons by een gedaan,
En op zyn maat geucld;'k meen hy niet lang zal toeven.
Dansm. Ons bezigheden doen hier vry al groote proeven.
Zangm. ' t Is waar, en na my dunkt ,*zo vond men zelden
man,
Die meer tot voordcel van deKonftvcrftrckken kan ;
En loond haar, nevens dien, na rechten en na reeden.
Dansm. De n loon alleen, myn Heer,fteld ons geenzins
te vreeden;
A4
De
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De toegenegen lof van kenders van de konft,
Acht ik, geloof my, Heer, voor een veel grootergonft ,
Als de belooning van onkundigen ;'t zyn pynen ,
Dat onze geeftigheid voo r iemand moe t verfchynen ,
Aan wie dat de aardigheid van deez* gefteltenis,
Door onverftan d alleen , e n bodheid, kenbaa r is.
ZaKgm.'t Is zo:maar evenwel,*k moet u te kenne n geeven;
Dielofiswelvoleer, maa r doet ons toch niet léeven ;
Den lofalleen,myn Heer,gcen menfeh aan zich verpand;
Myns oordeels, 't befte lof is 't looncn van de hand;
En, fchoondat wy hem niet licht tot de kennis wennen;
Dathyons weetenfehaplich t averecht s zal kennen ,
Z o zeg ik u, dat zyn belooninge verzoet
De zotte on weetendheid die hy ons daar meédoed;
En beter dan den Graaf, di e ons alhie r deed koomen .
Datum. U w zegge n dat heeft fchy n van waarheid, maar
genoomen
Ons konft die oogt alleen op eigenbaat; wat fchan d
Is't niet voor eene, di e bied aan de konft de hand ,
Dathy,doorgeldzucht,haar,4en haar e roem laat vallen?
Zaugm. Zo acht gy om de konft,het geld dan niet met allen?
Danm. I k acht d e konft, en' t geld;maar' k wenfehte n
boven dat,
Myn Heer Jourdein daar van wat meerder kennis had.
Zangm. I k wenfehten ' t ook ; maa r hoor, w y kunne n
hem zo wennen ,
Dat hy ons, door zyn geld, aanydc r een doed kennen ;
En, fchoo n h y aan de konft geen grootc lof bewyft :
Dat hy aan ons betaald, het welk ee n ander pryft:
Daar komt hy aan.
T W E E D E T O O N E E L
.
Zaugmttfitr, DwHet/ler, Leerling, Jottnüm,
Twee Pagies.
JourJ. *V
1 Effieurs,hocis 't ? zal ik iet hooren
Van uwc geeftigheid ?
Zamgrt..
Ik leg haar vaft te vooren
Hoe
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Hoe men beginnen moet.
Jourd. Da
t ik u wachten deed,
Méér als ik ben gewoon, myn Mecftcrs , i s my leed;
Maar't heeftzynreén, doo r dien dat ik my nu op heden,
Wil als den Adel , en d e Ridderfcha p doe n kleeden;
En onze Snijer tend m y een paar kouden , die
Ik met de meefte moeite heb aangetrokken.
Za>.gm. Zie
,
Uw Dienaar s die met vlyd verwachten nwgebooden .
Jourd.Tot myn vernoeging dan,zo zal het zyn van nooden,
Dat men zo lang vertoetd,tot men my nkleed hier breng;
Op-dat gy oordeeld hoe het my mag Haan.
Dan.m. '
k Gehen g
Al wat myn Heer gelicfd/JW*/. Van boven tot beneden,
Vertrouw ik niet, dat iets ontbrecken zal aan ' t kleeden.
Zangm. Ik twyfel niet .
Jourd. '
k Heb oo k decz,Nachtrok zo gekocht.
Dattsm. Hy is zeer fchoon .
Jourd. Me
n zcid, daar werd niet aars gezocht
By de Adel, als zulkflag,om 's morgens aan te trekken,
Wanneer men onvoorziens hem iewers toe komtwek Zangm. Hy ftaat u wonderlyk. (ken
.
Jomd.
Holla, myn Dienaars, hou.
i. f*»;?. Myn Heer .
Jourd. '
t Is om te zien ofk u doen hooren zou.
Wat dunkt u beide toch van mync Lievereijen ?
Danst». Zy zyn heel aardig, Heer.
Jourd. Ikhebdiedocnbereijen
,
Op dat ik met méér zwier myn oeffening betracht.
Zangm. 't I s goed.
Jourd. My
n Dienaar ?
i . i V . Heer
.
Jourd. '
t Is de ander die ik wacht.
2. Pag. My n Heer . eerfte

Pagie birnmem.

Jourd. Ho
u daar myn Rok; maar bén i k zo te degen?
Datum. Zo wel als ge immermeer zou kunnen.
Jourd. Nu
, van wegen
A f On
-
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Onze oeffenfng ? Zang. Ik wou u eerft wel doen verdaan
Het voisje,'t welk g y left van my woud afgedaan,
Tot een ver eer lied; 'khe b een van myn L*Éerelingen,
Heel vaardig afgerecht opfpeelen , e n op zingen ,
De zaa k belaft . jW^.Zccr wel:maar hoe,een Leereling
Der konft onwaardig aan te neemen, tot ee n ding ,
Daar ik de grootftevan he t Hofmeê wilvereerenT
Ik twyfel of gy zelfs genoeg aan hen zoud leeren.
Zangm. De naam van Leereling,myn Heer,misleid u niet,
Want hy weet lichtlyk méér al s and're Meefters, ziet
En hoord, zo 't u beliefd, of't u niet k an bekooren.
Jourd. Kon^geef myn Nacht/ok,op da t ik te beter hoore;
Neen, wacht,hetfchyntdat i n de rokdegallemflaat ;
Maar echter langt he m my, het fchynt 't zo beter gaat,
hier vierd gezongen.

Jourd. Menzouuitdezevoisbynade droefhei d leezen ;
't Is ofhet flaapt.mynHeer,het moet wat vrolyk s weezen,
Zmngm. 'tlsbilly k da t de vois de woorden evenaar ;
Is't voorwerp droef, d e vois moet droef zyn.
Jourd. '
t Is zo, maar
Een heeft my korts geleerd,en't geen dat wonder zoet is;
Het is ei,wach
t He
tis
Zangm. Heer
, ik geloof het goed is.
Jo*rd. Daar kom t van ' t la m in Zang.
Ja.
Jourd. Ja
, Hemel! wat een fpy t;
Ik heb't.
Jourdein zingt .
lVant gy zyt zoet gclyk een Lam,
LSC
Uw zoet weezen,Doet my vreezen.
J

Ieflie, 'k bid uwteji niet gram ;

Om ww Min:

o Verkeerden Engelin, enz .

Bevalt u dat? Zangm. Het i s vol aardigheid .
Damm. My n Hecrdiezingt zeer wel.
Jourd. Zonde
r Muzyk te konnen
Zang. Zo gy het leeren woud,deflag was half gewonnen;
Het

E D E L M A N .
«
Het Danflèn en Muzyk dat voegd hem wel by een.
Jourd. Maar is het beide by den Adel ook gemeen?
Zaugm. Voorzeker .
Jourd. 'kLee r het dan; maar'kweet nauw tyd te vinden;
Want boven dien, dat ik my hu heb gaan verbinden
Aan fcherremen; zo tracht ik mede na den trap
Van Ariftoteles, enzynewectenfehap ;
De Mceftcr hier van, moet deez'morgen ook beginnen.
Zangm. He t is ook goed, Heer, maar 't Muzyk dat fcherpt
'tMuzyk (d
e zinnen,
Jourd. ' t Muzyk en Dans.. .'t Muzyk en Dans,cn dan—
Zangm. Daa r is niet , da t den menfeh mee r vreugd aan
brengen kan.
Dantm. Den Dans is nodig,voor hctmenfchelyk bedryven.
Zangm. Zonder Muzyk, en ka n geen Stad vaft ftaande
blyven. (gedaan
.
Dantm, Zonder den Dans, werd inhetminft gee n recht
Zangm. Watmisflagdat'e r ooitter waereld is begaan;
Wat Oorlogdat'er is, me t zo vee l bloed te ftorten,
Gevoerd, gemengeld met het leeven te verkorten;
En dat'er werd gepleegd verraad, van Stad, op Stad;
En Vorft op Vorft vermoord, 't is anders niet, als dat
Myn wetenfehap by 't volk niet kenbaar en kon weezen.
Jourd. Hoe dat?
Zangm. A
l de oorelog die ergens is gereezen,
Komt die niet door 't gebrek, dat 't Volk niet is vereend?
Jourd. Ja .
Zang. Indien de waereld had 't Muzyk het oor geleend,
Zo wift zy recht de grond van over een te komen;
Was deze konft bekend geweeft, tot noch ftondRomen
In volleheerlykheid, gely k Vorft Caïzar haar
Gelaten heeft, doe n hy'tbebloedigdc Altaar
Omverftiet; e n gewis de Koninklyke Wallen,
Van Dido, fel omringd, en waaren nooit gevallen-;
Zohetonè'enig Volkop de verëening zag,
Die men in 't zoet muzyk, e n zingen leerenmag.
5W</.Gyhebtgelyk. £><»«*. Maar nu, als iemand komt
temiflfen? O
m

ir D
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Omheminhuispligt, o f iet anders te vergiffen ,
En dat hy hem misgaat, zel f dag en Jaaren lang,
Enzeid men niet die man die gaat een kwaadegang?
Jourd. Dat zeid men.
Danst». E
n een gang die kwaad is, ka n die komen',
Ofkan uit anders iet zyn oorfprong zyn genomen,
Als uit onkunde, en het misbruiken van den dans?
Dat deftige begin, vantreffèlyk e mans ,
Heeftal zyn eer en roem;devorften die wy vreezen ,
Die hebben zelf gedanft; het danflèn dtend gepreezen
Met eer en met ontzag, van yder aangevaart.
JoKrJ.Gybeiden hebt gelyk,uw komtispryzenswaard .
Zangm. Gelieft u dan te zien iet van ons bezigheden ?
Jourd. Het kan niet fchaden; ja.
Zangm. My
n Heer, ik zal de reden,
Waarom deez Zang nu is van Harders toegefteld,
U zeggen .
Jourd. Waaro m toch ? Za*gm.Om dat meeft in het veld,
Het lyden van de min, van minnaars werd gezongen;
De reden is: dat een, van minnefinart gedrongen,
, Hem fchaamen zal, in öad, of onder 't volk zyn py n
Te ondekken om dat hy toch niet verloft ka n zyn;
Deez' zaamenfpraak, op maat, als handeling van liefde,
Kon zyn door Harders uitgebeeld , z o 't u geliefde.
3b«r4'tlswel,laathooren. Zangm. Wel.
Werd gttmgtn.
Jourd. I
s het hier mede al ?
Z<awm.JaJ«*r</.Ik gelooft 'er méér als my behaagen zal;
Daar komen loopjes in, di e aardig konnen trekken.
Dwuw.Myn Heer,omtot myn konft ons yver op te wekken,
Heb ik op 't fpoedigfte ee n Dansjetoebereid;
De paffen, fchuifjes, e n méér andere geeftighetd ,
Geloof ik, dat uw hart en zinnen zullen winnen.
Jomrd. Oo k Harders ?
Datum. Neen
, myn Heer.
Jourd. Wel
, wil dan voort beginnen.
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IVerd gtdamfl.
Den dans gevalt my wel; ik zal u meerder laft
Straks geeven, zo gy nu maar vaardig hier op paft;
Want i n hetdanflèn fchep ik wonder groo t genoegen.
Ztmgm. Zo gy by 't danflèn , Heer , wil t zoet e ftemme
voegen;
Het geeft te meerder luft en aangcnaamigheid.
Jomrd. Da t ik u dit verzoek is 't minft voo r dezen tyd ;
Daar ik het voor berei, di e komt by my ten eeten,
Damsm. Zeis ander s al gereed.
Zamgm. Voor
t diend, myn Heer, te weeten,
Dat het heel noodigis , da t z o een Heer als gy,
En die de fonft bemind, den Zang heeft aan zynzy ,
Als met gezclfchap hy zou aan de tafel weezen .
Jomrd. Wer d dezen handel by den Adel ook gepreezen ?
Ztmgm. 6 Ja. Jomrd. Ik zal het doen; maar zal 't wel ftaan?
Zmmgm. *k Zeg ja: en voor het eerft, hoeft g y geen opperde, daarn a
Een tegen hooge, en daar na een halve lage;
Hier moet de zoete klank van Bas en Veel op flage;
Doormengeld metdetoonvaneenenduitfehe n Fluit ;
Daar by de Itille galm van een Eferb, of Luit ,
Die netjes evenaard me t a l de ripieene. (ne
n;
Jomrd. Daa r is onlangs in 't hof ee n Inllrumcnt verfchee Laat zien, ho e heet het,.. J a . 't is de Trompet Marien;
Wat dat ik u altyd mag bidden, 'k bid u, dien
U hier af, zo 't Muzyk hier meê kan op zyn ftel zyn.
Zaugm. Laat deze zorg op my, 'kzal maake n het zal wel
zyn.
Wie dat op hem neemd laft, en die niet en voldoed,
Is waardig dat hy daar verwy tvan draagen moet.
Jomrd. Vergee t altoo s in tyds de Zangers niette zenden.
Zang*, 'k Zal maak en dat het al na uw begeerd zal enden .
Jomrd. Maakt boven al den dansdat hy behaaglyk zy.
Dantm. Laat hier van, bid ik u, myn Heer, de laft op my.
Jomrd. Nu, willen wy ons tot onze oeftening gaan keeren?
Dé/urn. Indien gy zy tbeluft om noch iet nieuws te leeren.
Jomrd
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Jourd. Beginnen wy. Dantm. Wel aan.
Hy zingt em danfl met Jonrdein.
Dantm. My
n Heer, paft op de maat.
Debeenenrecht,enroerd defchouders niet; da t gaat
Heel wel, al zachjes: ei, gy houd te ftyfuw Armen,
JJ w hoofd om hoog; wat dus, 20 zou me'er onder fchermen;
N u , recht dan 't lyf. Jourd. Ei, my!
Zamgm. My
n Heer,'t is wonder goed.
Jasnrf, Nu leerd my eens hoe dat men een eerbieding doed
Aan een van hoogen ftaat, 'tzy Graaf, of een Gravinne.
Dansm.Gy móet,zo gy het wilt met lof doen,dus beginnen;
Vooreerft een buiging heelnaacht'ren, endaar naar
Met drie van vooren, u zo voegen dicht by haar;
Doch,met de derde uw hoofd tot haareknien geboogen;
Ziezo,vat gy't?
Jourd. Zo,he?D«/»ar.Du s heeft het meer vermoogen.
DARDE TOONEEL .
Zamgmeefter, Danstneejltr , Leerling , Jourdei»,
eerfte Pagie y tweede Paste,
(dien.
Pag. Ti ), E n Scherremmeefter, Heer, die wacht dat hy u
3fa«£ - 'Zegtdat h y binnen komt: ditmoog t g y mede
zien.
VIERDE TOONEEL .
Zangmeefier, Dansmeefter, Leerling, Jour dein, twee Pagies,
Scbermmeefter, cotunhaac koiea geboogen.
Stbermm. \M Y n Heer geliefd he t u ? voor eerft uw reve**•*• rentie;
Het Lichchaam recht,myn Heer; nu, vorder in defencie,
Nu voor, de beenen flecht, zo wyt niet van malkaèr,
De voeten moeten beiftaan o p een Linie; maar
Denarmzoheelengantfch me t uitgerekt;het hooge
Van uwe linkerhand niet verder als uw ooge ;
Het hoofd recht op, en het gezigt heel kloeken ftout,
En 't lichchaam heel al vaft; dat s een, t wee,drie, nu dout
Toe;
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Toe;wederachterwaards,myn Heer,a1s gy zult fteeken,
Laat het uw arm altoos aan geene nugt ontbreeken;
Nu noch eens, een, twee dry, 't za, za, Heer, in der yl,
Val in, wat zo, my n Heer, gy krygt de rechte ftyl
Der Wapenoeffening.
Jourd.
Each! Datum. Heer,gy zyt een wonder.
&fer«n».Ikhebaan u gezeid,dat alleen het bezonder
Geheim der Wapenen indezetwee beltaat;
Dat 's dat men niet ontfangt, en dat me een ander Haat;
En als ik heb aan u doen zien, door blyk van reeden,
Hetisonmoogelykdat iemand raakt uwleeden,
Zo gy de Kling van't recht uwslyfs te keeren weet,
Het welk dat hier aan hangt, dat men hem niet vergeet,
In't afkeer van't rappier, ' t zy buiten ofte binnen.
Jturd. Op deel'manier zou dan een bloodaard konnen
winnen,
En dooden een, hoe fel en kloek hy was van moet.
Stbermm. Gcwiflèlyk en, en hier ziet gy wat gy doed;
En hoe veel dat de kond der Wapenen moet gelden,
En zyn in achting fteedsby de alderkloekfte helden,
Ten opzigt van den Dans, of Zang, of anders iet.
Datum. Nu,Scherremmeefter,fpreek zo onbehouwen niet.
Z<ogMr.Enleervry van den Zang een ander vonnis ftryken.
&4m»m.Hetfchyntdatgyliénunochwiltbymy gelyken;
Zo zeker, dat waar fchoon!
Zawgm. Ei
, zie deez' Konftenaar!
Datum. Deez' Snoever.
Scbtrmm. Danflèr
, hoor, zo ik u eenmaal maar
Doepaflèn op mynmaat,ik zaluvoeten maaken.
Hoor,Zanger,vaar niet voort met mynekonft te laaken,
OPk zal u zingen doen, dat het u heugen zal.
Danm. Wel, Yzerflager, zeg, wat onderwind ge u al ?
Weetgvnietdatden Dans u uwe maat kan leeren?
Jomrd. 'k Geloof niet dat gy 'tmeend; hoe wilt gy u verweeren?
En vechten tegen een ,die een, twee .drie verftaat?
En diemet redenblyk een man ter neder flaat.
Dantu-
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Datum, 'k Lach met zyn redenblyk, en met zyn een, twee
dryen.
3fo«r«/.Alzachjes, bi d iku,zo raakt gy in geen lyen,
Stbermm. Wel, onbeleefden Bloed !
Datum.
Ja wel, wat Scherremheer.
Jourd. Zwyg, bid ik. Scbtrmm, Zo ik moet.
Datum. G
y zyt een Man van eer.
«iVAwi». Al lachjes, to ik moet aan umy n banden fchen nen!
Zyt zeker,dat uw rug myn wapens zal gewennen.
Zang. En ik , dat na myn wil ik ü doen zingen zou.
Jourd. Zyt toch geruft.
Scberptm. Laathe
n begaan. 6 Bloed! wat wou
IkvandieZangertjens,en Danifer s hutspot kappen.
Datum. Dat kon'we l zyn , indien de ftryd beftond i n 't
fnappen.
VYFDE TOONEEL .
Za*gmeeftertDaHmeefler, Leerling, Jourdein, twee Pagiet,
Stbtrmmeefter, Pbiufoopb.
JonrJ.\JtYii Hee r den Philofooph, gykom t te r rechter
Om door uw oordeel te bevreedigen den ftryd ,
Gereezen tuflehen hen .
Pbilof.
Wat's de oorzaak van hun ftryden?
JourdSt Wasomde Konden, Heer, die deze dry belyden,
Die brengen haar zo veer, dat na de ftrydvan reen,
Ik licht zou vreezen dat zy werden handgemeen.
P£//o/IHoe!Heèren,zyndit reen om dus ontftcld te weezen?
Hebfgy het Leerboek nooit van Seneca geleezen ?
Dantm. Myn Heeren,kan men doen aan ieman d meerder hoon,
Als dat men zynekonft, en hem veracht? de kroon
En zegebladeren ontrukt? niet werd gepreezen?
Den Dans, zo aangenaam als 't zingen, derft hier dezen
Uitfchelden,of het fchier niet eens méér te achten waar ;
En fteltnoch boven haar een flechtekonft. Pbil. Bedaar:
Die
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Die wysis, Heer , e n zal geen lafteringen achten;
Men hoorde van dien man geen antwoord te verwach,
Als door het zwygen. (ten
Scbermm. '
k Zeg, door een gelykenis,
Betoond gy dat mynkonft niet boven deuwen is.
Pbikf. Dat udit niet ontroer; men moet, o m ydelheden,
En woorden in de lucht, zo licht niet zyn te onvreden;
Al wat den eenen menfeh van de ander onderfcheid ,
Is hoogewysheid, en oprechte deugd'lykheid.
Da»sm.lk zeg,het danflèn is een konft,zo waard om pryzen,
Dat men aan hen geen eer genoeg en kan bewyzen.
Zangm. Ik zeg, dat zingen is een konft, die eeuwen door
Van vorft en koningen gepreezen werd; 't gehoor
Van y der een, werd haar, met diepe aandachtigheden,
Als toegeëigend. Scherm. Ik, met meerder recht en reden
Betoon aan dezen, dat de Scherremoeffening
Een Prins der konften is, en haarlién konft gering:
O ja! dit voordcel kan myn konft aan iemand geeven,
Dat die,dic van de dood gedreigt werd,houd in't leeven.
Pbilof. En wat zal op het left dan zyn de weetenfehap,
Van 't hemels, en van 't aardfch?ei,zeg eens,wat een trap
Van eer behoorden die by 't volk niet te bekoomen ?
Ik zie dat gy te zaam op 't hoogft zy tingenoomen
Met hovaardy; mits ge in myn tegenwoordigheid,
Om zaaken, die de pyn onwaard zyn, eeuwig ftryd ;
En derft verwaand denaam van weet enfehappen geeven
Aan iet, 't welk niet verdiend de naam van konft; maar
even,
Enbygedoogzaamheid, de naam van Zanger, oft'
VanScherremmeefter, ofwe l Danflèr.
Scbermm. Doe
t het, Schoft?
Ztmgm. Ha,oudenPhilofooph !
Daman.
O tandeloozen Byter ?
Zéugm. 0,Rokvolzottigheid!
Damm. O
magteloozen Schyter!
Pbilof.O Schelmen,zonder eer,neemt hier een proef dan af.
J»*rd. Myn Heer, den Philofooph Zy
vechten.
B Pbikf.
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Pbilof. Die
n hoon verdiend den' ftraf.
Jourd. Myn Heer, den Philofooph
ZtMgm. D
e Duivel zal n haaien.
Jourd. MynHeere n
Pbilof. D
e oudfte droes moet u de vracht betaalen.
Jourd. Myn Heer, den Philofooph
Pbilof. Ha
! fchelmen, zondereer .
Jourd. Myn Heer, ei —
Pbilof. Laa
t my toe dat ik hun les maar leer.
"Jowrd. My n Heer, den Philofooph—
Pbilof. VewaandeBedelaaren
,
Verraaders, Guiten, Schuim, Gepeupel , Guichclaaren.
Al vechtende binnen.
jFMir</.MynHeer,denPhilofooph!mynHeCTen)ei!mynHecr>
Den Philofooph, houd op; ei [Heer, doch Heer, ei! keer;
Ja, als gy vechten wilt, vecht dan, van nu tot morgen;
'k Wil, tot myn ongeluk, voor uw geluk niet zorgen;
Jawel, wat lult my, daarmynbefte nachtgewaad
T e gaan bederven; de een die floot, e n de ander Haat;
EniKZOu, midd'lerwyl, omdeeenetebevryden ,
Van d e ander onverziens wat flagen moeten lydeu.
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Jomrdtin, Philofooph, tv/n Pagits.
Pbilof. "D Eginnen wy ons les ?
Jourd. •**
Voorwaar het is my leed,
Dat men hier in myn huis mynHeer deez' hoon aandeed.
Pbilof. Dat s' niet; wy weeten 't pit van 't menfchelyk bedryven; (ven
,
'k Zal daat*ly k tegen haar een dapper Schimpdicht fchryJuift na den ftyl van den fchimpry k en Juvenaal;
N u , zeg my, wat u lufl te leeren ? Jourd. Altemaal ,
Het welk men leeren kan; i k ben heel ingenomen;
Om op de hoogftc trap van weetenfehap te komen;

J»
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, 'k ben als dol, wanneer ik overdenke, dat
yn Vader nooit tot my die liefde heeft gehad,
Van in myn jonkheid my te laatcnonderwyzen.
Pbilof.Myn Heer,ik moet hier in uw goed gevoelen pryzen
Namfine Dodriuevitajiquafimortit imago.

'k Geloof, myn Heer, verftaat die woorden in 't latyn ?
Jourd. Welja, myn Heer, maar laat het u niet moeilyk tyn,
Dat gy, als of ik 't niet verftond, m y uit wilt leggen.
PMoi. Myn Heer, het vaersje wil het vollegende zeggen
Zonder geleerdheid is men dood, of onvoltooid.
Jourd. Die regel die gaat vaft.
Pbilof. My
n Heer, hebt gy dan nooit
Beginselen gehad, om haaft geleerd te weezen ? (zen
Jourd. Wel ja,myn Heer, want ik wel fchryven kan e n lee
Pbilof. Va n waar gelieft het u dat ik begin, myn Heer ?
Gelieft he t dat ik u de Logica eerft leer?
Jourd. Watisdieweetenfchap?
Pbilof. Hie
r werd men onderweezei
In de drie werkingen van het verftand: en dezen
Zyn de eerfte, tweede en derde; en de eerfte dan die is
Welk ons den weg wyft, om aan onze heugenis,
Zonder wanorden, haar gedachten voor te ftellen,
De tweede, leerd ons een bezaadigt oordeel vellen:
De derde is, waar door men aan de kennis raakt;
Op wat manier dat diend een goed gevolg gemaakt,
Door de Figuuren van
Barbara, Clarent, DariFario, BaraVJlon,
Felefton, difanis, datri, bocarde Ferifon.

Jourd. Heer
?Philofooph, die woorden
Die komen, na my dunkt, uit vry Barbaarifche oorden
De Logica die is te droef, n a dat ik gis;
Myn Heer neemt iet ter hand dat méér vermaaklyk is.
Pbilof. Zytgy genegen tot de weetenfchap der zeden?
Jourd. Der zeden? Pbilof. Ja, myn Heer.
Jourd. Watkanonsdieontleede
n
Pbilof.Die handeld van 't geluk.en leerd ons hoe men moe
De tochten dwingen, van het ongeregeld bloed,
Bz E
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En
Jourd. Neen, men laat dat daar; van bovenen tot onder,
Ben ik 20 vol van gal, dat zelfs geen oorlogswonder
My nimmer temmen kan, al s ik gram weezen wil.
Pbilof. Gelieft uPhifica?
Jourd. Watlcerddie
? Pbilof. Hetverfchil,
Endebegins'lendernatuurlykezaakcn;
Voortsdeeigendommen, die des menfehen lichchaam
raak en;
Als ook het wezen van al de Elementen; 't geen
Ook eigen is aan ftaal,en yzer, ja ook fteen ;
Om wat dat leeven doet, de dieren, en de toornen ;
Zy wyft ons hoe men kan tot rechte kennis koomen,
En van al de invfoeiiingen der Hemelen; hier wart
Het vliegend vier gekend ;dellcrre met de ftart,
Het weerligt,blixem, fnceuw,den hagel, en den donder,
Orcaanen, winden, en het Landvolks grootfte wonder,
Het Stalligt, 't welk de lucht tot eene wagen heeft,
Waar door het komt dat hetvoor ons als heenenftreeft
Als wy het volgen, en daar door de Lucht beroeren,
Daar wy in tegendeel zien naar ons heenen voeren;
Zo wy het vluchten, hetwelk voortkomt uit de tfd ,
En grillcge natuur het minde ydel leid,
(Icn.
Die ons verlaaten plaats, (Iraksdoor de Lucht komt vulJourd. Dat gaat zo heen, Heer , doch het zyn een hoopc,
prullen
En lappen; 'k hebdaar ook al geen behaagen in.
Pbilof. Myn Heer, die zeg dan iet dat is na zynen zin.
Jomrd. Wel aan, zo leerd my dan de oprechte en echte fpelling.
Pbilof. Heelgaeren.
jourd. E
n daar na zo leerd my ook de (telling
VandcAlmanaach, op dat ik zien kan, vaftenwis,
Wanneer het maanefchyn, e n wanneer 't duifter is.'
pbilof. 't Zv zo,maar om uw wil op 't uiterft na te koomen,
Zodiend van u, myn Heer, heel wel in acht genoomen,
Dat men de Woordenkonft voor eed beginnen moet,
Door
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Door vafte kennis ran de lctt'rcn; deze doet
Ons kennen hoe men kan verfchcidclykc fprecken;
Hier op, als ik 't getal der lett'ren overreeken,
Bevind ik die te xy neen deel Vocalen, cu
De reft diend dat, myn Heer, voor Confènanten ken;
Het woord Vocalen zcid, dat dceze alleen ook luiden;
De Confènanten, deeze en kunnen niet beduiden,
Ten zy dat zy met een van de Vocalen flaan ;
Vocalen tyn A, E, I, O, U. JuarJ. * k Hebt verdaan.
PhiUf. Nu, om de letter A, volkomen uit te fpreeken,
Zoopendfterkdcmond; A.
Jettrél. A
. goed, dat zyn treeken.
Philf. Na, omdeE-moetgyhetondcrlFvandcmond
Nadeooren brengen; A^^Mtri-AjEjTc bcb'tterftond.
A.E.Watishttfchoon.'
Tb'tlf. F
n na, voor de I, noch meerder
Na de ooren; A, E, l.Jtmri. Ter wacrcldgeen geleerder.
A, E, I, I, l, I. Lang leefde wectenfehap.
Pbiluf. My n Heer, met tcffens; maar zo voort, va n trap
tot trap,
Tot de O; zo fluhgy wéér de lippen by malkand'ren.
Jvttrd. ö . 6, A, E, L O. hoc kan den mcnlch vcrand'rcn.
PkiUf. Hetopendatgylaatu . recht gelykeenü.
Jitrd. Laa t zien, O, O, ja, Heer, al datgy zegt is zo.
Pbiltf Voo r de Ü, z o moet myn Heerbynazyn tanden
fluiten,
En de twee lippen wat uitfteeken, z o na buiten»
Zonder te voegen die nochtans geheel by een,
Jtmrd. U , U , My n Heer, ' t is meerder als gemeen.
Pkilof. O p morregen, myn Heer, zal ik u meerder loeren.
Jttrd. Vergee t toch, bovenal, niet wederom te kecren.
Pbihf. ó Neen, wa t aardig is, zal ik, van 't cerft tot left,
U doen verdaan, Heer.
JtKrd. Goed
, maar doet hier in uw beft j
Voorts moet ik u een zaak als aan een vrind vertrouwea
Hoe dat ik ben verliefd op een der fchoonftc V rouwen
B 3
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Van deze Stad, nu zou ik gaeren hebben, da t
Gy iets aan weeft,'t welk, zo niet heel, ten minften wat

Van myne Hefde.aan deez'fchoont' kon kenbaar maaken,
Op dat ik door deez' treek haar geeft zo mogt doen blaaTot my, i n wedermin. Pbilof. Zeerwei. (ke
n
'Jomrd.
'tZoufchoonzyn, niet ?
Philcf. Gewis; maar 't geen dat gy verzocht voor deze,ziet,
Dat kan geknoopt zyn door de maat, of ongebonden;
Wat wenfcht, myn Heer, zyn Lief het lieflte toegezonden?
't Gebonden, 'twelkisrym, oft ongebonden, ' t geen
Men profa heet?
Jomrd. Neen
, neen, de broozen in 't gemeen
Diezyn heel moeijelyk en laftigaan te trekken.
Pbilof. ' t Is waar, de vaerfen, Heer, die kunnen min verwekken.
Jomrd. Devreezeendebrooszy n even vies van fchyn.
Pbilof. He t moet al even wel het een of't ander zyn.
Jomrd. Waarom?
Pbilof. Omda
t men dit aan iemand zo kan zeggen,
Of moet het hem in proos of rym te vooren leggen.
Jomrd.'Wel hoe,en vind men dangeen anderflag van fpraak?
P/w/t/.Neen'tgeengeenvaers is,moet,hetis eenzek're,zaak,
Vaftproos zyn,
Jourd. Ja;en'tgeendatwynuzaamenfpreeken
,
wat voorflag van fpraak kan dit dan zyn geleeken ?
ƒ. Dat 's mée al proos, o f rym.
Jourd. Wannee
r dat ik dan zeg,
Geeft my myn muilen; doet my myne muilen weg;
Zo is dat profa?
Pbilof. Ja
.
Jomrd. De
n hemel moet my fpaaren:
Het is nu méér dan over vyf en veertig Jaaren,
Datikdanprofafprak, en zonder dat ik't weet;
Myn Heer, e n Meefter, het was my op'thoogfteleed,
Zoikuwkonftnietkon, n a haar waardy vergelden.
Nu wou ik, dat menmy dit op een briefjen fielden.
Ik
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Ik brand in min,
My» Engtlin:
Jont van nw baad,
Uw wedermin.
Dit wenfchten ik, dat kon zyn geeftig omgekeerd;
Op dat die Schoone, die ik dien, daar meê vereerd,
Mogt haar afkeerigheid, in waare min verkeeren.
Pbihfmya Heer , dat kan men op verfcheide wyze leeren.
Jourd. Laathooren.
Philof. Voo
r het eerft, gelyk gy hebt gezeid.
Ten tweede:
OP:
N Min ik brand
Jont van uw band
MynEugeliu:
Uw wedermin \
Uw wedermin
In Min ikbrandy
Jont van nw band.
OF:
'
OF:
Ik min mynEngeli»,
Ikbrandin Min:
Ik brand:
Jont van nw hand%
Uwwedermin,
Jont van nw band,
MynEtigelin.
Uw wedermin.
Jourd. O
welk een fchranderheid!
Maar «reik van allen deze is nu het allcrbeftc ?
Pbilof. Die gy my hebt gezeid.
Jourd. Zobenikdantenlefte
n
Poeët geworden; fchoon ik niet heb geftudcerd ?
Ik dank u, en ik bid dat gy doch wederkcerd
Op morgen, om my voort en voort de konft te toonen.
Pbilof.Vi zal niet miflèn,Hecr. JourdSk zal u wel beloonen
T W E E D E TOONEEL .
Jourdein, twee Pqgies,
0 r
3 * *'\J[ Aa r hoe, myn kleed en is dat noch niett'hui
* V A gebragt
?
iPag. Neen,Heer .
Jourd. Wa
t dunkt u, is 't niet lang genoeg gewach
Nadien verbruiden, en zo zorgeloozcn Snijer ?
En dat juift op diens dag, wanneer ik, als een vrijer,
64
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Verfchynenmoetop'thofjin'toogvanmyngodtn?
De derdendaagfche koorts die neemt zyn leden in;
De nikker, en de droes die fchen hem; zo veel plaagen
Op zijne fniiersrug, als al de Snijers draagen
Omhunnedievery ,in'tdiepftevandehel ;
Tien tonnen gruis geftampte nikkers op zyn vel;
En dat voor 't Snijers huis, op dat 'er niemand komen ;
Dat's Snijers eigen wyf den Snijer word ontnomen,
Zo hy haar mind; zo niet, plaag hem de Duivelin:
Dien hond, dien Snijer, o ! dien Snijer, zonder zin
Of herflènen, dien guit, dien fchoft,dien luizevanger...
Ha! hy is daar, ja vriend, indien gy noch wat langer
Getoefthad,'k ha d opubynamyn gal gebraakt.
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yourdein ytwee Pagies,Snijer, met-vier Knechts.
St>j.\Jt Y n Heer, uw klee d en kon niet eerder zyn ge AVA
maakt
,
Schoon twintig van my n knecht s he t hadden onder wonden, (den
,
Jouri. G y hebt my daar juift een paar koufent'huis gezonWaar ik het meefte werk meé heb gehad, al eer
Ik ze aangek reegen heb. Snij. Zy zullen rekken, Heer.
Jottrd. ' k Geloof, indie n ik haa r wou ganfeh in flarden
rukken.
De fchoenen, die gy zend, die voel ik my zo drukken,
Dat het onmoog'lyk is. Snij. Myn Heer,dat's niemendal.
jfourd. Hoe,niemendal ?
Snij. Welja,denkdathetbeet'renzal
,
Zie hier het nctfte kleed dat ooit myn handen raakten;
Een ander had een maand van doen eer hy't zo maakten.
Maar weet, de ervaarentheid van myne werriklién,
Heeft het op zulk een tyd te weeg gebragt; wil zien
Ofhetu wel gevalt.
}o*rd. We
l aan, maar zal't my voegen?
nij. Watvraag! ikweethetzalop'tuiterftugenoegen.
Gelief't u aan tedoen? lourd, Ja,geef 't maar.
Snij.
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Snij.
Holla; Heer,
Een Edelman doed men dat met ontzag, e n eer;
Ik heb hier volk gereed, om op de maat te k Jecden;
Hou, holla, voegt myn Heer dit kleed aan zyne leden,
Op de manier, gcly k men aan den Adel doed.
VierSntjersKntcbts, ontkleeden, en kleeden lourde'm
Iotird. Wel, Meeftcr, die manier is wondcrlyk, en goed:
i Knecht. Heer Edelman ,zo't ugelieft, iets omtedrinken.
Jourd. Hoe zegt gy ? i Knecht. Edelman, myn Heer.
Jourd. Di
e woorden klinken;
Dat komt'er af, te doen gelyk den Adel doed , ,
Blyft Burger duizend jaar, me n zal u, al s een bloed,
En een onnoozelen, b y al het volk fteedsachten;
Al de eerbied diegy doed, doed u iets goeds verwachten;
Ik zie dat gy verftaat, hoe me iemand ecren kan.
Daar, Jongman , da t is voor myn Heer den Edelman,
i Kn.lk dank uw Groot sheid,voor uw goé genegentheden.
Jourd, Uw Grootsheid ? ha! dat 's wat ; wa t ben in wel
tevreden;
Uw Grootsheid! ia,kom hier, uw eerbied my verbind.
Datby myn Grootsheid gy uw vergenoegen vind.
Dat 's voor uw Grootsheid, daar.
i Knecht. De
n Hemel wil u loonen;
Ik zal my altyd, aan uw Hoogheid, dankbaar toonen:
Jourd. Uw Hoogheid! kom eens hier; uw Hoogheid diend
beloont;
Hou daar, nooit heeft men my, zo grooten eer betoond;
't Isbeft dat ik hen hier meé laat in vreugde lecven,
Wantzohethoogerging,'k zou al myngeld wcggeeven.
I Knecht. Nu ons den Edelman, zo ccrly kheeft voldaan,
Zo mag'er ook noch wel een braaven Dans op ftaan.
Wordeen Dans vertoond van vier Snijert Knechts.
Einde van't twcedeBedryf.
Bf
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Jour deiny twee Pagiet.

.

Jomrd.^XJ moet ik van het Vol k myn kleeding laaten
• ^ keuren
;
Maar volgt dicht achter my, op dat men kan befpeuren,
Dat gy myn dienaars zyt. iiVg.Wel .
Jottrd. Roep
t Nicole hier,
Dat ik haar onderricht in 't noodig huisbeftiér.
Nicole uil.
Daar komt zy aan. Nicool'. Nieol. Wel?
Jottrd. '
k Ga my wat vertreeden.
Nieol. Ha, ha, ha, ha, ha, ha!
Jottrd. Ho
e lacht gy zo ? wat reden ?
Nieol, Ha, ha! dat 's eerft een Aap; ha, ha!
Jourd. Wa
t zal het zyn?
Nieol. Ha, ha, ha, ha, ha, ha!
Jomrd. Wel,lachtgydanmetmyn
?
Nieol. O neen; myn Heer, dat zou my in het harte fpyten.
ha, ha! (fmyten
.
Jourd. Lacht gy noch? ' k 7.al u ftraks de kop aanftukke n
Nieol, Myn Heer, Ik kan myn niet onthouden, dat in lach.
Ha, ha!
Jottrd. Hou
d gy niet op, ik tal u met een flag....
Nieol. Ha', ha! vergeeft het my, want gy zy t te goedaardig,
Om iemand leed te doen. ha , ha, ha!
Jottrd. Hoor
, aalwaardi g
En fchempige Zottin, ik zal u met een (lag,
Zo daad'lyk rukken 't hoofd van uwe fchoud'rcn.
Nieol. Ach
!
Myn Heer, gy zyt in een te goê manier van leeven,ha,ha.
Jottrd. Ik Tiïxx
Nieol.'k Bid, myn Heer,dat gy 't my wilt vergeeven,ha, ha!
Jottrd. Ik zal u, zo gy lacht
Nieol. Daa
r dan, ik lach niet mêcr.
Jottrd.Zkt dat gy 't dan gereed en net maakt voor uw Heer.
Nieol.
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Ntctl. Ha, ha, ha, ha / Jourd. De zaal.
NicoL Ha , ha, ha! Jo*rd.Gy lacht dan noch?
Nicol. Daar
, wilt my dan vermdoren,
Eer dat gy met gewel d m e i n 't lachchc n wil t doe n
fmooren ;
Laat my eerft lachchen, en daar na derf ik met vreugd.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha!
Jourd. ' k Word dol: wa t vod is dat?
Nicol. Heer,'tdoe
d my zulken deugd.
Jmrd. Zo ik u neem....
Nicol. h
iyn Heer, ik vrees 'k zal 't noch betreuren;
Het welk voorzeker, z o ik niet en lach, za l beuren,
Ha, ha !
Jourd. Wi e heeft ooit meid zo onbefchaamd gezien ?
Myn dunkt 't is noodig dat ik haar in alles dien:
Ik moet haar fpotterny, en beeftigheid verdraagen,
In plaats dat zy my na't geen noodig is, zal vraagen.
Nicol. Ei zeg, waar in beftaat doch deze grootefchuld?
Jourd Waar in dan, vuile Pry ;dat gé eens beginnen zult
Te denken,hoc gy 't huis, met haart, zult vaardig maak en
Voor het gczelfchap, en ook de oeffentng der zaaken,
Die u bekend zyn. Nicol. Ja, 'k heb nu altoos geen lult
In 't minft tot lachchen, Heer, myn luft is uitgebluft;
Want uw gezelfchap, en uw oeffening, zyn zaaken,
Die, als ik daar op denk, my als een doode maaken.
Jourd. 'tZalnoodigzvndatikomudedeureflui t
Bynavoor ydereen? Nicol. Neen, laat'er die maar uit,
Die van den morgen tot den avond 't huis betreeden.
TWEEDE TOONEEL .
Jour deiny twee Pagies, Nicole, Madam Margo.

Margo. T J A, ha ! al wéér wat nieuw s ? noch meerder
A l zottigheden
?
Wel, Man,tay dunkt dat gy noch etndelyk word t o t;
Lacht gy de Waereld uit, offtrektg y haar tot fpot?
Datgy op deez' manier, uw lyfgaat harrenaflèn ?
Jourd. Dit kleed paft my,als waar*t my aan het lyf gewaflèn,
En
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En al die met my lacht, die , ze g ik, ty n recht gek.
Marg. Welja, was'tdeecrftemaal , da t men uw dwaas
gebrek,
En zotten handel aan de waereld zag verbreeden.
Jourd. Wa t is de waereld toch ?
Marg. Ee
n waereld vol van reden,
Een waereld, diealvrywatwyzeris , alsgy ;
Een waereld, die haar flootaan uwe zotterny;
Voor my, ik ben befchaamt dat ik u zo zie leeven;
't Weet naauwelyks wat naam ik aan ons huis zal gcevcn;
Men zou fchier zeggen dat het V aftenavond was;
Want (leeds dagin, da g uit, zozietmeteengebra s
VanSpeellui, Zangers , daar de Buuren over klaagen.
Nicol. Mejuffer , heef t gelyk, wiezagvanalzyndaagen ,
('k Zeg't by gelykenis) een volkje koomen, dat
Aan hunne voeten hangt al 't vuil der heele Stad,
Als waaren 't Asbeers, en uw huis, wie kan 't gedoogen,
Hun Vrachtfchuit: waarom jaagt gy uit uw hui s en
oogen (fchoo
n?
Dat volk niet, o f wend hen, dat zy 't wee r maaken
Ik ben uw Dienftmaagd wel, maar 'k bid, zeg wat loon
Kryg ik van die toch, die my meer als gy doet werken ?
Jourd. GyzytmynDienltmaagd , e n een onbeleefd ftout
verken.
Marg. Nicole heeft gelyk, enfpreck t na reen, en recht;
Enom'tverfchilmaareenstekonncnzicn, ei ! zeg t
My eens wat het bedied, dat gy gaat datnTen leeren ?
Wanneer het tyd zal zyn voor u na 't graf te keeren ?
Nicol. Waar toe die meefter , diedoor'tftampenvanzyn
voet,
Al onze fteenenvan de zaal fchier barden doet,
Men zou,door zyn bedryf,fchier een aardbeving vreezen.
jfawv/.Wilt gyliên beide wel eens wat bedachtzaam wezen?
Marg. Mydunkthy'tdanflenleerd, flecht voor een uur,
of tyd ,
Ofzolangtothyis, eenbeenofarremkwyt .
Nico!
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Nicol. 6 Neen, he t fchermen Zal hem daar wel voor bevrijen.
JourJ. 'k V raag ofgyzwygen wilt? o f zal ik moeten lijen
Dat twee on weetende berifpen wat ik leer ?
En met een diep ontzag, al s kenders daar van eer.
Marg. Gymoft betrachten, o m een middel uit te vinden,
Waar door ge uw dochter in den echtenftaat moft binden;
Die nu al oud, en groot genoeg is, tot dien ftaat.
JourJ. Da t zal ik doen, 20 haaftjtem iemand vinden laat,
Die ons hoedanigheid en ftaatkan evenaaren;
Doch weet, dat ik ook wil volkomen zyn ervaaren
In alle konften.
Nicol '
k Heb ook noch gehoord, dathy,
Op dat volkoomen zy zyn wyze zotterny;
Van dezen dag noch heeft een Philofooph ontbooden.
Marg. Ja weüdat is,om ons huis te houden, heel van noden.
JourJ. Voorzeker, maar gy twee, fpreekt als twee beeften.
Marg. Man
,
Hoc noemt men in uw land alzulke beeften dan ?
Jourd. Ei, 'k fchaammy, dat ik hoor al uw onwectenheden,
Voorbeeldelyk: nueensgefprooken,' en na reden;
Weet gy wel, Vrouw, watgy nu tegenwoordig fpreekt ?
Marg. De woorden zeggen u, wat dat aan n gebreekt.
JourJ. Daar fpreek ik nu niet van; 'k vraag, vt geen gy my
hoord zeegen,
Voor wat voorflag van fpraak,dat gy dit uit zult leggen?
•Marg. Voo r liedjes?
JourJ. ÖGantfchbloed
! neen,'tgeenedatgyuir,
Hoe heetgy 't ? Marg. Zo ik wil.
JourJ.
6 Bothoofd, proos is't. Slui t
Voortaan aandachtiglyk die ongetemde lippen,
En laat in 't minfte niet tot achterdeel ontlhppen
Der konften; want dit gaat voorzeker en gewis,
Dat, wat geen vaerzen zyn, noodzaaklyk profais;
Dat brengt de ftudicmeé.Engy, zoudg y welweeten
Hoc men moet zeggen U ? Mini. Wel is de ventbezeeten?
Jourd. I k vraag, wat men moet doen, wanneer men zeid
tenü?
iVW.
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Nietl. Wat praatjes, Heer, ik ben niet zot, zon 'k hoopen.

jourd. N
u
Om u te leeren, zegt eens U. Nicol. U.
Jtmrd. Nu
, hoe , doe t g y 't ?
Nted. ' k Zeg , U .
Jourd. Ze i ik u niet dat gy eenen dommen bloed zyt ?
Maar als gy Uzegt, zeg watdoetgyopdieftond?
Nicol. I k doe 't geen gy my heet.
Jourd. G
y opend uwen mond
Een weinig, e n gy fteektuw lippen ui t na vooren,
Als ofgy zoenen wout; U , U. zie t gy n u wel , gy
Nicol. We l dat is al wat raars . (Slooren
?
Marg. '
t Is meerder als gemeen.
Jottrd. Ha, wift gy dan van de O, en de andere aardigheén,
Wat waar het dan een luft met zulk een volk te hand'len!
Marg. 't Was. beter dat gy al dit vollikje lie t wand'len .
Nicol. D e Scherremmeelter, Heer, laat die gaan boven al,
Of maakt dat geen méér zand in ons potagie val.
Jourd. Z o gy zyn konft verftond , g y zoud we l ander s
fpreeken;
Daar, hou dat vaft, en wilt op een twee, drie vry fteeken ;
Ik zal u leeren wat de konft van fchermen zy;
Sta vaft, e n let wel op de maat van een, twee,dry :
Hou, holla; hou, Nicool, wat zal die floorgebreeken?
Nicol. I k meende dat ik moeft opeen, twee, dry,in fteeken.
Jourd. We l ja, maa r ziet gy niet dat gy te haaftig zyt ?
Nicol.Wel neen, myn Heer; hoe! ik let even op den tyd.
Jourd. G y geeftmy geenen tyd, dat ik my kan verweeren.
Marg. Ei, Man,'t waa r beter al uw zotheid af te leeren;
Kwam u dit aan fintsgy naamt de edcldom ter hand ?
Jourd. Al s ik den Adel volg, z o toon ik myn verftand.
En wys hier door hoe veel dat Adclyk bedryven ,
Moet boven 't Burgerampt altyd verheven blyven,
Marg. Dat's waar, dat doet dat gy zo veel verov'ren kond;
Den Adel fluitu flegtszo wa t na uwen mond;
En weet zo.met'er tyd, uw fchatkift te ondermynen;
• Gelyk myn Heer den Graaf,die komt voor u verfchynen,
Als
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Als of hy wonder veel met n beflechten zou;
En waakt flechts op u w geld ; onthoud di t van u w
Vrouw,
Dat gy u vinden zult noch jammerlyk bedroogen.
Jourd. Ik raad u, gaat niet voort, men vraagt u na geen
logen:
Gy weet niet, Wyf, va n wie gy tegenwoordig praat;
Het is een Man,een Zui l van onze Konings flaat,
Die met den Koning fpreekt,zo als ik met u fpreeke;
En dunkt u dat geen eer , da t ik Dorante reeken
Myn waardfte vriend te zyn? hy handeld my, alleens
Of ik hem was gelyk > is dat niet ongemeens ?
Zyn goedhei d i s z o groot, zyn vnendfcha p z o vo l
Krachten,
Dat my een yder hoog om zynent wil komt te achten.
Marg.Xyn goede vriendlchapzy zo 't wil, maar evenwel
Het geld dat gy hem leend, da t is als in de hel.
Iourd, Z o agt gy dan geen eer, nu. geld te moogen leenen ?
En te vertrouwen aan de zekerheid van eenen,
Die de achterftal betaalt, door de afkomft van zyn bloed.
En, boven dat,aan ons noch zo veel vnendfchap doed?
Morg, Wat vnendfchap doed hy ons ?
hurk. I
k bid u. wil t wat zwygen;
Want ik kan, al s ik wil, het geld wel wede r krygen.
Morg. Ja, z o g y meend .
lottrd. Z
o 'k meen? hy heeft het my gezeid
Marg. Hy zal niet laaten ook t e mÜIèn op zyn tyd.
Iourd. HY heeft het op zyn woord, en Edeldom gcz wooren
Marg. Al praatjes.
iawrf.Hoor, Vrouw,'k zie, ik doe maar werk verlooren;
En even weet ik dat hy my betaalen zal.
Marg, En ik weet die dat looft is meerder als hal f mal.
Iourd. I k zeg zwyg; h y is daar.
Marg, MüTchie
n om zyn gebreeken..
Iourd, Wa t ik u bidden mag, wil t niet een woord meé
fpreeken.
DAB
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DARDE TOONEEL .

lour debt, twee Paries, Nicole , Madam Margo,
Graaf Dorant.
Graaf. V I Yn Heer, e n Vriend, ho e is 't met uw ge*•••*
zondheid al?
lourd.Hcer Graaf,heel wel tot noch, uw Hoogheid te geval.
Graaf. Ho e vaart, Mevrouw ?
Mart. Di
e vaart, gely k Mevrouw kan vaaren:
„Hierwilhemweerin'tkortiets wonder s openbaaren.
Graaf. Maar Heer, wat zyt gy mooi, en geeftig toegefteld!
Iourd. Gely k myn Heer kan zien.
Marg.
„ Hy krout daar 't fchurft he m kwelt.
Graaf. Keer u eens,ha!myn Heer, is vol bevalligheden.
Marg .„ Hy meend vol zottigheid, van boven tot beneden.
Graaf. Myn Heer Jourdein, ik heb met een groot ongeduld,
Verlangt om u te zien; ' k hoop gy gelooven zult ,
Dat ik van daag nog in de kamer van den Koning
Van u gefprooken heb.
Jottrd. My
n Heer, ' k weet geen belooning
Voor zulken eer, ten zy ge aanvaard myn dankbaarheid.
Marg. In 's Konings kamerljfarr^Ha! zottinoedaar gy zyt.
Graaf. I k bid, zi t neer.
Jourd. I
k weet, wat dat ik u ben fchuldig.
Graaf. I k bid u, zit. Jourd. My n Heer.
Graaf. G
y maakt my onverduldig.
Gy zyt myn vriend. Iourd. I k blyf uw Dienaar.
Graaf. Heer
, i k bid
Dat gy gedekt zyt, en met my hier neder zit.
Iourd. 'k Heb liever dan wat bot al s opm'naat te wezen.
Graaf.Myn Heer die weetdatik al langen tyd voor dezen
Ben in zynfchuldgeweeft.ilf<»g.„ Ja,nietdanal teveel.
Graaf.Voch, al wat men my leend. dat hoop ik in 't geheel,
Zo haaft het moog'lyk is, een yder wéér t e gceven.
Iourd. My n Heer die fpot me t my.
Graaf. Di
t 's myn manie r van leeven;
'k Wil nu gaan effenen 't geen ik u geeven moet.
Jourd.
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hnrd. Nu ziet gy wat dat uw onnutte zorg al doet.
Graaf. Ik wenfch zo haaft ik kan myn fchuldcn af te leggen.
Imrd. Zyn fchuld afleggen, he ? en wat is dat te zeggen ?
Graaf, 'kGeloof,mynHeer , die weet hoe veel d e fb m
wel is ?
IomrJ. Te n naaften by, myn Heer; maar op dat ik niet mis,
Heb ik, tot zekerheid, een brierjen laten maaken;
Daar is't: m y n Heer, die kan hier door aan kennis raaken. (tien
;
Graaf. Gee f hier: eens duizend pond; eens negentien; eens
Eens honderd pond; en noch eens tachentig; ik zien
Myn Heer die rekend wel: noch aan de franfche kramer
Gegeeven voor 't behang, en lterfel yan een kamer,
Twee duizend pond; noch aan de Snijer honderd pond ;
Tien kroonen, negen en een halve, en, in het rond,
De fom bedraagd, na dat myn Heer hier heeft getekend,
Drie duizend, en drie honderd pond; 't is net gerekend.
Ik wenfehten dat, myn Heer, my wilde tellen, tot
Het is vier duizend pond.Af/»?.„ Wat dunkt u,ben ik zot?
Ofheb ik het gewaand? ƒ«.,, Wilt gy u wwaan verzetten?
Graaf, 'k Hoop immers dat myn Heer,myn eifch niet zal beletten.
hurd. MynHeer... .
Marg.
„ Hy maakt van a een rechte mellik koe.
Graaf. Z o 't a niet paft, ik weet daar andere vrienden toe.
hurd. Neen, Heer, ik zalterftond't verzochte geld gaan
haaien.
Marg. „ Man, zyt gy zot ? Imrd. „ Wel neen*
Marg.
„ Hy zal u niet betaalen.
VIERDE TOONEEL .
Madame Margo, GraafDor ante, Nicole.

Grèrf.A\M
Evrouw . die fchynt bedroefd , wat 's dat uw
VA
vreug d verdoofd?
Wat hebt gy?
-M"3T- .
'k Heb de vuift veel meerder als het hoofd
Graaf. I k wenfehten de eer, om uwe dochter te begroeten
C Ho
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Hoc gaat het baar ?
Merg. '
k Geloof, zy gaat op beid'haar voeten.
Graaf. Gelieft , Mevrouw,opeenvandezedagen,nie t
Aldeaardigheéntezien, dewelke nu gefchied
In'tKoninglyk Paleis? Mevrouw,heeft maar tefprekcn.
Mart. Di t is net geen, voorons, ik al zo nodig reken,
Als goud of zilver wicht voor een bedelaar;
Of een paar hoorens voor eenen graven ezel; maar,
Myn neer, gy doet te veel aan uw onwaarde vrinden.
Graaf. Mevrouw , gy zult in my altyd uw dienaar vinden.
Merg. Mevrouw, bedankt , myn neer, van wegen van
Mevrouw.

VYFDE TOONEEL .

Graaf Dorante, lourde'm, twee Paries t Madame
Margo en Nicole ter zyden.
lowrd. VJfYnHeer , ' t verzochte geld is klaar.
Graaf.,AVA MynHeer,ikhou
w
Me op 't uitterfte verplicht, om uwe deugd te loonen,
Dat ik aan u, myn Heer^nyn dienft in 't hof mag tooncn.
lourd,. I k dank u.
Graif. Nu
, wat raakt de fchoonheid die gy mind,
Die, zo als ik u fchreef, is deze dag gezind,
Kort naden eeten, op 't beloofd ballet te komen.
lourd. Spree k (til, zo werd van haar in 't minfte niet vernoomen.
Graaf. D e reden, dat gy my in geen acht dagen zaagt,
Is, datophedeneeruuwdiamantbehaag d
Heeft aen uw Dorimeen: 'k heb duizendmoeilijkhcden,
Eerzydendiamantontfangenwou, geleden ;
Tot ik haar eind'lyk heb bewilligd.
lowrd. Vind'shemfchoon
?
Graaf. Zy acht uw ring, myn Heer, van ongemeenen toon;
En ik ben, in myn zelfs, tenuitterftenbedroogen;
Zo door zulk een gefchenk haar hert niet werd bewoogen
Totwedermin. /«w^.Datons'tgelukdieweldaadgaf .
Marg.
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Marg. Als hy is by den Graaf, de droes krygt hem daar af.
Nit^Zj ty n tefamen wel,Marg^Vt. tal het niet gchcngcn.
Grséf. Myn s oordeels kan me een Vrouw niet méér tot
liefde brengen,
Als door vereeringen; al war gy hebt befteld,
Tot bly knws mins, gelooft, Heer, vafflyk, dat geweld
Zal ftommclingsvry méér van owe liefde forceken ,
Als de beipraaklte tong ter waereld Jiwr/Heer^k reeken
Noch acht geen koften. noch geen fchat, indien ik maar
Het hart kon winnen, dat my nhart verbind aan haar ;
Doch *t geen Ik n vertrouw, dat het myn Vrouw nie t
wcete;
Opdat wyvrvtyn j (Herik haar van daag ten eeten
ByhaareZufter; licht datzydaarblyven zal.
Gr**f. Gyleefdvoonichtiglvk,mynHeer,inditgeval ;
Uw Vrouwtjes achterdocht zoulichtlyk ons beletten.
Marg. „Nicole,luiAereens.
Gréutf. Wil
t voort doch order zetten,
Dit alles tot den dansen maaltyd vaardig zy,
Zo als ik zeg,myn Heer,Mevrouw die tal met my,
Totuwvernoeginge, alleenighierverfchynen;
Myn Heer, let doen, datgydcTroottvanuwepynen
Geentins mtfhoegt, of airs. leid al ons werk om veer.
hwrd. Daar, Onbeschaamde. Kom,vertrekkenwy,myn
Heer;
Wytullen veiliger, als wy alleen tyn, praaten.
ZESDE TOONEEL
M«dêm S/Urg», Nicole.

.

Md. rt O zeker, Tt dacht wel dat ik hair of pluim zon
*-*
laaten;
, di e nieuwsgierigheid heeftmy al wat gekoft;
adat ik merken kan, de Slangtthuilt onder 't moft.
Mevrouw, zy dryven ictJtet welk ey niet moogt weeten;
Ik hoorden zo wat, van den dans niet te vergeeten j
Euvandcmaaltyd. 6 , Ik heb eengalg in't oog.
C »
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Marg. Het is het eerfte niet, dat my myn Man bedroog j
Ik héb al over lang van zyne mill vernomen;
Doch ik kan echter aan de rechte grond niet komen;
Doch fpreeken wy van't geen datmyne Dochter raakt;
Gy weet hoe dat Cleont heeft langen tyd geblaakt
In haare liefde; hoe hy heele nacht en dagen,
Door dienf t o p diénit , aa n haar zyn min beef t opgedraagen;
Hoe dat wy eindelyk ons voelen heel verpligt,
Waarom dat ik aan hem bezorgen wil het licht,
Het welk hem in zyn nacht, de doifterheid, kan leiden.
JV7w/.Mevrouw,gyhebt gelyk,datgy niet meer laat beiden,
Wiens liefde tot uw Kind een yder is bekend.
Cleonte, die al wat hy kon, heeft aangewend
Tot haar genot, diend haar op 't laatfte te bekomen;
En zo dat haaft gefchied, zo heb ik voorgenomen,
De liefde vanzyn Knecht te krygen óp myn zy;
Cleonte trouwd Lucille: en Coviël met my.
(den.
Mare. Ga , ze g hem,dathyhemlaatdaad'lykby my vinNic3. Mevrouw , geen blyder maar kont ge immer voor
hem vinden;
Voor hem, dewelk ik weet, dat fterkin liefde brand;
Ik loop, in plaats van gaan; want een, die van zyn kant,
Zo als Cleonte doed, in liefden is ontfteeken,
Kan men zyn leeven van geen blyder z'aaken fpreeken,
Als van het hu welyk. Ik loop zo na hem toe.
V I E R D E B E D R Y F
EERSTE TOONEEL

.
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Nicol. Onthaaltg y myzo,dieugeefttekennen
Cltomt. Hoe
!
Derft g y noc h voort gaan ? ga aa n u w Meeftrefl è
Dat zy op my voortaan geen laagen meer zal leggen;
Noch meer bedriegen, die haar heeft zo licht gelooft.
Nicol. Ho e droes is t hier? wel krygt gy draaijing in uw
hoofd?
Myn lieve, Coviël, wat mag uw meefter fchorten ?
Cov. O! klein Gebroetzel! zult gy zo-myn lceven korten ,
Dat 'k fterven zal ? weg. Aas, vertrek uit myn gezigt:
Myn lieve, Coviël! 6 Pry! uw dwalend licht
Zal na het voorborgt van de hel my niet mcér Icijen.
Nicol. Wa t wil dit toch? ai, zeg.'
Cov. Da
t gy van hier zult fcheijen,
Of dat ik u de droes ftraksovergeeven zal.
Nicol. We l hoe is 't met de vents ? of zyn zy beide mal ?
Ik moet dat wonder nieuws Lucille gaan verhaalen.
TWEEDE TOONEEL
Cleomte, Covielle.

.

CleoMt,ZJ Oe, kanzy zo myn min, en myne trouw be•ÉA taaie n ?
Cov. 't Is 't grouw'lykfte dat men ons heeft aangedaan,
Dat menfchenbrein verzon,
Cleottt. Wi
e zou niet zyn belaan?
Diezyne liefde zag door zulk een haat verdrukken ?
O ramp! ó fmert! 6 pyn! van duizend ongelukken!
Hoe drukt gy al te zaam, op deez' benaaude borft ?
Ik zag de tyd te moed, waar op ik mynendorft,
Die iK zoog uit haar min, eerftdaags te moogen leflèn.
En, ach! zie op die tyd myn dood byna? ó, breflè !
In deze ziel gemaakt! wat legt gy, zonder hoop
Van ooit te raak en op: ziet. Coviël, de knoop,
En band van onze trouw, die zal uw Heer verworgen.
Ondankbaare! dit zyn dan voor myn angft en zorgen,
C 3
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Dat gy met zulk eenftraf myn trouwe min beloond ?
Ach: is een minnaar ooit zyn leeven zo gehoond ?
Niet was ter waereld dat ik buiten haar beminden;
Nictwas'er, buite n haar, dat ik koft goed bevinden,
Zy was alleen myn vreugd'; zy was alleen myn wenfch;
Zy was alleen myn zorg;ja 'k zweer u,dat nooit menfch
Heeft zo veel magt gehad op myne ziel, als deze,
Die my zo ongehoord, heeft tot de dood verweezen,
'k Was nu twee daagen, ach! wat zeg ik, daagen ? 't zyn
Voor my tweeeeuwen, volonlydelyk e pyn;
Dat ik haar niet en zag; en, zo ik in 't ontmoeten,
Dacht myne morgenfter op 't vriendely k ftte begroeten,
Zokeerd, afkecrigzy,vanmyhaaraanzigtaf,
Ach! eeniglevcn! werdgy met uw wil myn graf?
En acht sy niet die hem wou voor uw voeten leggen ?
Cev. Myn Heer,ik zeg al 't zelfd' hetgeen ik u hoor zeggen.
CUont. Zeg , Covicllc, kan men vinden iets gelyk
Aan die ondankbaare Lucille? wat voor blyk
Of fchyn van recht,kan deze Ondankbaare verfchoonen?
Cov. Wietochterwaereld, kanaanCoviëlletoonc n
Iets, 'twclkgclykisaandefnoóverraader y
Van myn Verraaders Nicole? CUont. Daa r ik ly,
En zo veel zuchten loos, enfmelt in mynetraanen.
Cov. Daar'kop haar wenken loop, e n vlieg op haar vcrmaanenCletKt. Daarikriviercnuitmynooge n vlieten laat.
Cm. Daa r 'k zo veel water voor haar heb geput.
CUont. Daar'tkwaad
,
Het welk ik fmaak,wel haaft myn leeven zal doen enden.
Cov. Daa r 'k zo veel brand verdroeg, met 't fpit voor haar
te wenden.
Cleont. Daarvluchtzyvanmyheen .
Cov. Daa
r keertz'haar bakkus om.
Ckont. Daar fprecktzc my niet toe.
Cov. DaarblyftdieSnoodeftom
.
Cltont. 'tlscenverraadery , vaneendicganfchontaardis .
Cov. Hetiseenfchellemftukdatduizendflagenwaardis .
CUont
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CUont. I k zeg,fpreekt my altoos vanhaareontfchulding
Cov. Daarvanbehoedmy'tlot . (niet
.
CUtmt. Maak
t dat zy my niet ziet.
Cov. MynHeer, en hebt geen vrees.
CUont. Wan
t a l wat gy wilt zeggen
Tot haar ontfchulding, zal ik eeuwig wederleggen.
Cov. D e droes die droomt'ervan.
CUont. '
k Wil haar meineedigheên
Met haat beloonen.
Cov. Goed
, mynHeer , i k bentevreén.
Cleowt. Den Graaf,die alle daag men ziet by haarverkeeren,
Zynhuuwelykdatzal Lualle meer vereeren;
Zynftaat,en zyn gezag, enzynhoedaanigheid,
Trapt myne liefde met de voeten; doch de tyd
Kan koomen, dat ik doe een yder een aanfchou wen,
Dat ik verneder, als 't my lull, veel wreeder vrouwen,
AlsdeongaftvrijeScyt, enwoefteBaérriaan
Ooit hebben voortgebragt, ja, Coviê'l,'t moet gaan,
Die ys'lykheid heb ik te lang reeds aangebeden;
Doch wilt haar fchriklykheid noch verder my ontleden.
Cov. Voor eerft, myn Heer, het is een morzig Kladdegat.
Zo gy de Sletvink in het eerft aanziet, 't lykt wat
Te zyn; maar zo men haar eens verder wil doorgronden,
Daar werd 'er fchoonder, Heer, by duizenden gevonden
De middelmaat, myn Heer, die overtreft haar fchy n,
Wantzy heeft oogen, Heer, zo klein.
Ckont. Ja
, maarzyzyn
Zo vol van vier, datzy een ydershart doen branden.
Cov. Zy heeft een groote neus, enlompezwartctandeu .
Clcont. 'tlszo : maarhaaremondisvolaantreklykheid.
Cov. Haar leeft, en gang is flecht.
CUont. Ach
! di e heeft my verleid.
Cov. Daar by zo is zy ftuurs,en ovcrftout in 't fpreeken.
CUont. Di e ftuureftoutheid,ach! is die ik geeftig reeken.
Cov. Haar geeft...
CUont. Ach
! Coviël, is zo argliftig, en...
Cw.Haar onderhoud. CAv.Hier door ik heel bedorven ben
C 4
Cov
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Cov, Vooreerftzy heeftee n hoofd , een kop, die niet wil
bakken.
Cleont.TLe is koppig,ik beken 't;maar al haar kwaade nukken
Zynzo vol zoetigheid, datikftaalsverfteld .
C«v. Terwylhetzois, is'tonmooglykdatmienftel d
Haar liefde uit uwe zin. Cleont. Waarom ?
Cev. O
m dat uw reden
Steeds pleiten voor het recht van haar bevalligheden.
Cleont. Da t noch haar geeftigheid van my werd uitgebeeld,
Dat is op dat gy ziet, wat bitze haat dat fpeeld
lp myne ziel, als ik deez' gaaven kan verfmaaden;
Eerft voede my haar min, nu zal haar haat verzaadcn
Mynhart; jaCoviè'l! ikvlqek , i k ban dat oog,
Daar myn verdwaalde ziel haar eerde min uitzoog;
Ik doeni, voor wie ik eerft myn lyf en bloed wou geevcn,
Om door mynheete wrok haaftte eindigen myn leeven.
Daar is die Snoode.
DARDE TOONEEL .
(2/eo*tetCovielle, Lucille, Nicole.
Wicol. JA,ikben'ervanontfteld
.
Lucil. Wat reeden heeft hy toch tot zulk een fnood geweld ?•
"leont. I k wil de fnoode ziel alleen niet hooren fpreeken.
$ov. Ik ook niet.
Mcil. Zeg
, Cleont, wat dat u maggebreeken ?
V/w/.Wat let u,Coviël?L*«7.Wat deerd,Cleonte? fpreekt.
ilicol. Waa r toe dus moeijelyk? zegwatdatugebreekt .
tucil. Of is myn Engel (lom f
ST/Vo/. Hebtgydefpraakverlooren
?
fleemt. Ha ! afgerechtetong .
?w. 'Nooi
t flimmerAasgebooren.
Mtil. 'k Zie ons ontmoeting die veroorzaakt dit verdriet.
".leant. Hoe haaft ondek tgy niet het k waad door u gefchied.
4tcol. On s haaftige vertrek beeft u de fpraak benomen.
'cv. Gyhebthetalgeraan, doe t hier geen hekzen komen.
,*«'/.Wel hoe,myn waarde lief, veroorzaakt dit uw rouw?
Bei
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Benaauwd u dit, my nHart, ei , fpreek !
Cleont.
• Ja, fnoode Vrouw,
En nu ik fpreeken moet, zo wil ik u doen weeten,
Dateergymyvergeet, datikuzalvergeeten ;
Door de ongetrouwheid, daar gy my ne min meê lafterd.
Onthaald den Graaf, ftrceldhem, Cleonte is heel verbafterd.
Van 't eêl en hoofïche ftoet ; Dorante is vol van geeft;
De eervieren zyn de vlam van zyne min geweeft,
Daar my de 1 warte damp 7.0 wreedlyk flaatin de oogen.
Maar 't zy dan hoe het wil, eer dat ik zal gedoogen,
Dat die, die my verlaat, ook plaats heeft in myn hart;
Zo ruk ik eer het hart ten boezem uit; gytar t .
En treed dan met de voet de woonplaats van de liefde.
Lucil. We l hoord ten mindereen, Cleonte .
Cleont. He
t beliefde
U gift'ren niet, en nu beliefd het my ook niet.
Lucil. Ziet daar een yflèlyk en groot gerucht, omiet ,
Dat niet is; hoormaa r toe.
CUont. Neen
, ik wil nimmer hooren.
Nicol. Het geen onsgaande was.
Cov. O
p njeu w weer aan 't ver ftooren?
Lucil. Weet dat ik gifteren... Cleont. Neen , zeg ik u.
Nicol. Verftaat.,
,
Cov. Verraaderefle, weg . Lucil. Hoor toe.
Cleont. '
k Zeg dat gy gaat.
fikol. Laa t my eens zeggen. Cov. Ik ben door.
Lucil. Ai
! hoord «myn Waarde.
CUont. Neen . Nie. Coviëlle! Cov.Neen.Weerhoud....
Cleont. Vertrek
, Ontaarde.
Nieof. Verftaa t doch... Cov. Voddery.
Lucil. Eenoogenblik
, Cleont, I k vlucht.
Nico/. Vertoef wat. Cov. Zottemy.
Lucil. Twe
e woorden. Cleont. Méér gerucht?
Nicol. Ee n woordmaar, Coviè'l.
Cov. Noch
meerder bruijerijen?
Lucil. Wel aan dan, nudatgy, Cleonte, niet wilt ljjen,
C f Da
t
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Dat ik u onderrecht. blyft vry in uw gedacht;
£n weet eér'ku weer fpreek, da t gy noch lange wacht.
Nicol. En nu, al wat ik zeg werd voor net hoofd gefineeten;
Neemt gy het zo'tuluft.
Cleont. Laa
t ons 't geheim dan weetend
Lucil. Het komt my rechte voort, Cleonte, niettepas.
Cov. Verhaal d'hiftory ons ? Nicol. Zo zeker! haaft u, ras.
Den grooten Coviël luft het verhaal te weeten;
Nicole is geenzins zot, zy heeft het niet vergeeten.
Cleont. Ze g eens... Lucil. 'k Zeg niet met al.
Cov. Ei
, reken... Nicol. 'k Reken niet.
Cleont. I k bid u. Ltuil. 'k Zeg u neen.
Cov. Doorïiefiie
... Nicol. 6 Verdriet!
Cleont. Ikfmeeke . Lucil. Laat my gaan.
Cov. '
k Bezweer u,Afa«/. Weg,gaheenen.
Cleont. Lucille. Lucil. Neen .
Cov. Nicool
. Nicol. Ik ftootuvoor uw fcheenen.
Cleont. I k bid a, ei! Lucil.'k Wil niet.
Cov. Spree
k voor hetminfr. Nicol. 'k En wil
Cleont. Verplich t myntwyfeling.
Lucil. I
k zeg u, houd u(UI.
Cov. Geneeftmynfmart , Nicool !
Nicol. G
y zult geen trooft verwerven.
Cleont. N u 't anders niet kan zyn, wel aan,zo gaik fterven:
Hebt gy geen zorg om te rechtvaerdigen een zaak,
Waaringyfchuldigzyt! kom, neemdan uw vermaak
In het aanfehouwen, *t eind myns leevens, 6 Verbolgen,
Op een onnozele!
Cov. Enikgamynmeeftervolgen
.
Lucil. Cleonte . Nicol. Coviël.
Cleont. Wa
t is'er ? Cov. Wat 's uw wil ?
Lucil. Waa r gaat gy?
Cov. Naa
r ons dood,omt'eibdenhetverfchil
Dattoffchenuwliéntwee, enonsis.
Lucil. Gaatgyfterven
?
Cleont. Terwyldatiknietkanietsopuwhartverwerven .
Lucil. Hoe! wil ik uwedood ?
Cleont.
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CUont. Helaas
! niet dan te veel.
Lmtil. Waaro m en wilt gy niet dat ik a mede deel;
Van 't geen my dezen dag, en gift'ren is weêrvaaren ?
Myn Vaders Sufter, die my zo vaft wil bewaaren,
Dat ik geen vrijers fpreek, of aanzien konncn zou,
Ontmoeten my, zo als gy naderden; deez' Vrouw
Was beczig, om aan my het huuw'lyk af te preeken;
Want heeïc dagen hoord men haar niet ander s fpreeken;
Als van de klooftcr (laat, en and'rezotterny;
Dit dec my neder zien, want zo deeze oude my:
In het aanfehou wen, had van verre zien verand'ren,
Wy hadden ingcen maand gekomen by elkand'ren;
Om dit te weeren, liet ik u dan heencn gaan;
En is hier door in u, deez' jalouzy ontftaan ?
Schoon ik u niet en zie, Cleont , ' k bemin u even.
Nicol. Daa r van kan ik u beid' getuigeniflè geeven.
Cleont. Lucille, ishetzo?
Cov.
Nicole, is 't gewis?
Lucil. Geloo fmy, op myn woord.
Nieel. I
k zweer dat het zo is.
Cleont. Ach ! wat doet zulk een woord al droefheid heenen vlieden?
Lucille, 'kbid , genai! gy hebt maar te gebieden
Een, di e onwaard den naam van uwen dienaar draagt.
Cov. Watishetzoet, wanneer menaan datvolk behaagt.
VIERDE TOONEEL .
Cleoute, Covielle, Lucille, Nicole,
Madam Margo.
AKw^.TKbenverblyd, Cleont, vanualhiertevinden;
r G y weet, hoe ik myn kind aan u wenfeh te verbinden
In'thuuwelyk. Maa r eerft moet gy haar vader dit
Afvraagen; ik geloof, dat gy 't gewenfehte wit
Van hem, zo wel als gy't van my hebt, zult bekomen.
Cleont

44

DE BURGERLYK

E

Cleont, Mevrouw , ik werd van zulk een blydfchapingenomen,)
Dat ik, door 't zwygen,u alleen kan dankbaar zyn.
Marg. Myn man die komt, pasop .
VYFDE TOONEEL ,
Cleonte, CovielU, Lucille, Nicole, Madame Margo, Jourdein,
Cleont. " ^ Y n H e e r
, vergeef t het myn,
Zo ik te ftoutelyk aau u iets af kom vraagen:
Doch wyl 't betreft de fmart of vreugde van myn dagen,
Zo (le l ik 't evenwel vrypoftig u te voor;
't Verzoek is dan,myn Heer, dat ik wel w cnfchten, door
De trouw verknocht te zyn, en voor altyd te paaren
Met uwe Dochter.
Jourd. Ja
, maa r eer wy vorder vaaren:
Zyt gy een Edelman ?
Cleont. My
n Heer, omvan' t gemeen,
Het welk den naam van eél en burger, onder een
En 't zelfde kleed verflyt, een weinig af te wyken,
Zo wil ik aan, myn Heer, alleenig maar doen blyken,
Dat ik gekomen ben van ouders, welker s ftam,
Uit deugd en dapperheid, zyn eerften oorfprong nam;
Maar die al evenwel, naar 't hedendaagfch te fpreeken,
N?et edel zyn geweeft, terwy l aanhaarnooitteeken
Van vorft, o t koningen, van adel wicrd vereerd.
Doch oogt men op de deugd, die ons recht eél iyn,leerd,
Haar adeldom die zou'er veele overtreffen .
Jourd. Gymoogtzo veel gy wilt, uw adeldom verheffen;
Die niet meer edel is, krygt myne dochter niet.
Marg. Maar, Man, zegt eens , wat ge in den edeldom
al ziet?
Ofis'tomdatwy bei , zoedelvangeflachtzyn ?
Jourd. Hoor, Wyf, wiltgy niet,ik wil adelyk ge'achtzy^:
Is 't dat uw Ouders en uw hee l gedachte maar
Zyn Borregers geweeft, te flimmeris 't voor haar:
Voor
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Voor my, ik zweer, da t ik geen fchoonzoon za l aanvaarden ,
Als die ee n Helman is.
Mare. Wa
s 't niet van meerder waarde
Te achten, zo men kreeg een zoon, zo ryk van goed,
En eerlyk opgebragt,als eenendommen bloed;
Gelyk'er honderden van edellieden loopen?
Jourd. I k zeg u, dat ik haar een Marquizaat zal koopen;
En huuwcn haar dan aan de befte van het land.
Marg. Ikfchaammy, da t ik zie en hoor, u w onverftand;
Zou het niet fraai zyn, datg y haar met een liet trouwen,
Die zou te goed zyn om zyn ouders aan te fchouwen ?
Enhaarverwyten; wel , wi e heeft uw kind gezocht?
Wiezytgy? ken d men niet uw vader? die verkocht
Met el, enhallefel, he t goud en zilver laken;
Zy konden naau in 't eerft van 't een aan 't ander naken;
En om dat zy in 't left gebragt zyn uit den nood,
Maakt hem myn fchoonvlar nu daarom zo byfter groot ?
Zouikditlyen? neen ; dieeélis, mageé l blyven.
Den beften adel is den adel van de fchyven.
Ik wil een zoon, waar over ik gebieden kan.
Jtwrd. I k raad u, dat gy z w vgt, houd uwen mond hier van;
Of zo gy voort gaat in den adeldom te laaken,
'k Zal haar van Marquizin , een Hartogin gaan maaken.
ZESDE TOONEEL .
Cltomtey Covielle, Lmcille, Nicole, MMJOM Margo.
•AfagV^Leonte, g y daarom verlieft toch geenen moed.
^ E n gy , trouwd anders geen, fchoon hy u trouwen doed.
De tyd, di e alles kan, wa t dat het is, verand'ren ,
Die voeg u eindelyk te zaamen by malkand'cn.
ZE-
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ZEVENDE TOONEE

L

Cleent et Covielk.

Cov. J"Cl!
zeg eens, waarom dat, zoyilèlyk . verblik ?
- i Waarom die Nar niet met wat zottigheid geftilt;
Met op te fnijen van den adeldom van Romen;
Koftgy niet zeggen, da t uw Grootviarwas gekomen
Vanae edle Scipio, offtrydb'reHannibal?
Ckont. Wi e zou gelooven dat dien ouden was zo mal ?
En als verzot op iet, daar hy zo veer van daan is ?
Cov. Nu ziet, myn Heer, t e laat, ho e het hiermee gegaan is;
Doch, daaromnietgetreurd,ikhebzobraavenvon d
Omhemtcfcheeren, al s gy immer denken kond;
Daarom vertrekken wy, ee r hy hier weer mogt komen.
ACHTSTE TOONEEL
Jordai», twee Pagies.

.

3tow</.T_JEbtgy't gezelfchap dan tot noch toe niet ver*•*•
noomen?
i .Pag.lk heb den Graaf, met een, zo 't fcheen, van grooten
ftaat; .
Daar ftraksvernoomen aan de hoek van onze ftraat ,
Ofhy hier komen zal, my n Heer, kanikdietweeten .
Jourd. Ha ! onbedachte , zohebtgyalreévergeetc n
Dat het de geene zyn daar ik na (ta en wacht ?
Loop in der yl na voor, e n neemt ter deeg in acht,
Datgy eerbiedelyk hen leid te zaam na binnen.
Nu zal men zien wat dat den Eêldom heeft beginnen
In my te werken; ach! te r waereld niet zo zoet,
Als fteedste handelen met dievan edel bloed:
Men evenaard by hen de moet van dappre helden:
Als was men noch zo lang by anderen, heel zelden
Zou men een fiaaltjezien van hun hoedanigheid,
Schoon
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Schoon dat men burger is, me n werd eêlmet'ertyd.
N E G E N D E T O O N E E L
.
Jaurdem, Dorimene, Graaf Durante, Pagiet.
Jourd. C E n weinig achterwaarts, Mevrouw .
Dorim. *-*
Wat 's uw begeeren ?
Jourd. Da t voor de derde fchuif ,gy wilt naacht'renkeeren:
Ja, z o weet dan, Mevrouw, dat my groot eér gefchied,
Waar door ik werd geëerd; om dat ik de eér geniet,
Van uw bywezentheid, 2 0 ik had de verdienften,
Van te verdienen iet, vanu , hetmeeftenminfte ,
Zou tot uw dienft, Mevrouw, heel vaardig zyn beftecd;
Maar 't fchynt den Hemel my 't geluk benyd, die deed
Dat i k nie t be n bekwaa m te n dienf t va n zul k ee n
Schoone.
Graaf. MynHeer , gywilt u al te zeer voldoende toonen;
Weet, u w bcleefthcid heeft Mevrouw op 't hoogft voldaan:
,,'tIseengoedBorger, di e nu korteling heeft aan
„Genomen, naa m en kleed van Edelman ; dereden
„Zal met geleegenheid ik aan, Mevrouw, ontleeden;
Mevrouw, zi e hier een Heer, my n allerbefte vrind .
Dorim. Hee r Graaf, hie r doo r gy my op 't allerhoogf t
verbind.
Als ook aan dezen Heer.
Jo*rd. Mevrouw
, ' k heb niet bedrecven,
Waar door dat ik verdien deze eér, aanmygegeeven .
Graaf. n Wacht boven al, da t gym't minfte roet en rept
Van ring of anders iet dat gy gegeeven hebt.
Dorim. Gy eerdmy grootelyks.
Jo*rd. I
k ben aan u verbonden;
Terwyl uw fchoonheid , wiens gelyk nooit werd gevonden,
My komt bezoeken.
Dorim. Heer
, dez e eer die is aan my.
Joure
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Jourd. Mevrouw, tree in de zaal, ÏO' t u belieft. Hief,gy ,
Waar zyn de Danflèrs ? 't za, wilt alles vaardig maaken.
i Pag. Myh Heer zal datelyk aan tafel kunnen rakken.
Damt van vier Koks.

Dorint. "Ziet, hie r een tafel, o p het koftelyk bereid.
Jourd. Vergeeft het my, zo't niet is na uw waardigheid;
Mevrouw, ik hoop 't goed hert zal het gebrek bekleden.
Graaf. My n Heer , Jourdein, Mevrou w diefpreekt na
recht en reden.
Zo iemand van de konft, dit maal had aangericht;
Mevrouw wierdmeérvoldaan,nafmaak,ennagezicht,
Want 't is te vreezen, dat hier licht yet onder allen
Zal weezen, 't welk Mevrouw niet wel en zal gevallen;
Dan uwe Hoogheid wilt het al ten beften flaan ;
En ziet de nedngheid van uwc Dienaars aan:
Ik wehfehten dat gy ons genegentheid mogt weeten.
Durim. I k antwoord hier met op, my n Heer, al s door het
eeten,
Zo als gy ziet, my n Heer.
Jourd. ÓGoó
n wat fchoondcr hand.
Dorim. De hand is middelbaar, gy meent den diamant,
Dieiszeerfchoon.
Jourd. Mevrouw
, ik wacht my wel te fpreeken ,•
Van iet het welk men aan den Adel fchande reeken ?
Den diamant, Mevrouw, e n is niet waard geacht,
Ten opzicht van
Graaf. Hoorhier
, waarto e zo lang gewacht
De wyn te brengen? maar, myn Heer Jourdein, de and'ré
Die zingen zullen nu eens vrolyk met malkand're ?
Zing ons voor eerft den lof van de aangenaame vocht.
Dorim. MynHeeren, di t was't minft van'tgeenedatik
zocht,
Onder ons vrolykheid, het zoet muzyk te hooren..
Jourd. Mevrouw , ' t was iet, indie n 't uw heusheid kon
bekooren;
Maar't is te vreezen.
Graaf.
Ei
! men luider toe, myn Heer,
J
Wan
t
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Want hunne zang zal ons vcrmaaken vry al méér,
Als onze zamenipraak, o f eenigc and're dingen.
IVtrd eta Drinklied gezouten.

Dor. 'k Kon naau gclooven, dat men kon zo aardig zingen,
Hetisheelgerftig.
Jourd. Ach
! 'k zie noch al méér vol geeft.
Dor. Dat 's waar,terwyl, myn Heer, heel vrolyk is geweeft.
Jourd. Mevrouw , verfchóonmy , i k heb nietin'tminft
bcdreeven,
Waar door ik kon, naeifch , aa n u voldoening geeven.
Dorim. My n Heer, nie t al teveel.
Jourd. Mevrouw
, tegrooteneer .
Graaf. Wee t dan, Mevrouw , al s dat myn Heer Jourdein, ee n Heer
Is, dieaanydereen , wee t dit ontzag te draagen:
Zyn aardigheid van geeft, de ervaarentheid van dagen,
Die leerden hem hoe dat men een Prinfes, als gy,
Onthaalenmoet. maa r hoe! g y ziet niet, ho e dat hy
Al eet, wa t dat gy maar komt met uw hand te raaken.
Dorim. 't Is dat, myn Heer, my wil zyn dienaareflè maaken.
Jourd. D e dienaar van, Mevrouw,ftaat reé op uw gebod.
TIENDE TOONEEL .
Jour dein,Darimene. Graaf Dor out, Margo,
Nicole, Pagies.
Marg. T T Ier vind ik toch een zoet gezelfchap , vaar* * di g tot
Het zingen, e n gedans, zulk e onverwachte vrinden,
Als ik, geloof ik, wenfcht men hier geenzins te vinden;
Was 't hierom, dat ik molt uit laft my ns Heer, en Man ,
Uit eetengaan? wat, zo, nu ziet men hoe dat kan.
Myn Man met geeftigheid de Dames onderhouwen!
Dit was het, dat van u te zaamen wierd gebrouwen,
Om zometvreemdeteverkwillen geld en goed.
Graaf, Mejuflèr , zi e wat dat gy zegt, e n wat gy doet:
Wat valt hier om uw geld, en om nw goed te twiften ?
DI
n
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Indien hier iemand kwam zyn geld en goed verk willen,
Weet, da t ik die zou zyn; u w Man dóet my die eer,
Dat hy my leend zy n huis; fpree* da n van zulks niet
meer,
En leerd wat beter op uw yd'le woorden letten.
Jeurd. 't Is wonder dat ik u niet hals en hoofd verplette.
Myn Heer de Graaf heeft dit hier in ons huis bereid,
Om dies wil dat hy wenfcht de tegenwoordigheid
Van my: en gy derft hier zo onbezonnen praaten?
Marg. Ik weet wel wat ik weet.
Jourd. Wil
t gy uw weeten laaten?
Graaf, Mcjuffer , eer gy praat leend eerft ee n and're bril.
Mart, My n Heer,ik hoef'er geen; altoo s om het verfchil
Mynsgoedstezien; i k heb al lang genoeg verdraagen
En aangezien, hoe dat men Hechts maar al Ie dagen,
Door de eene dolligheid op de ander. waard gelaakt,
Myn Man uitput, en hem van my af * eerig maak t.
Ik ben noch blind, noc h doof, da t moogt g y vrylyk
weeten;
En is 't niet traai, dat hem een Graaf zozal vergeeten,
Dat hy de hand flaataan de dwaasheid van een Zot ?
Betaamt het u, Mevrouw , da t gyzyt vaardig, to t
De kwiftingvanhet goed vanandre? di e (luk ken
Die komen méér uw lchand als adel uit te drukken;
Foei! dat gy u niet fchaamt, in de Echt oneenigheid
Teftrooijen.
Do'im. Wel
, Dorant , wa t zal dit zyn? watzei d
Die Snoodc ? laat my gaan, gy hebt my wel bedroogen,
Datgymyfteld te n doel van naar gefchimp, enloogen :
Foet, l'chaamu .
Graaj.
Ei! Mevrouw, ik bid u, hoor my aan.
Jourd. Mevron w my
n Heer : ei, vol g 1 laat haar
alleennietgaan.
ELF-
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Jiiundeiw, Marge-, Nicoit, Fogies.
Lard. FyAtikuaanftsMadsfloegeeBaMnofbecnaanftuk •*-*

ken,

Had gr uw too» niet ? hoor eens., Vrouw , het hou t
voor krukken
Gaat naden tünmeimian; zo gy niet op en houd.
De Marquiz», en-Graaifverzochtmy, e n gr, Hout
En onbedachte Vel, derft haat hoedaawgheden .
Door uw vcugifte tong, dus onbeleett vertreeden,
Marg. Hoor , Man, ik lach.met tow hoedaanagheid, en
Haat. (fmaad
v
Jmrd. 'k Weet niet hoe dot myn tong- niet eeuwig u verBoosaardige.
ftlorg. Ja
, ja, ik wil gecnmaaltyd houwen;
'k Weet ik tot voorlpraak heb het gantfeh geflachtder
vrouwen.
Hier, neemde tafel weg. Margo-e»
N'uoUbinnen.
hurd. G
y doet wcldatgy vlucht;
Want gaf ik meerder toe aait my tie toorn, ik ducht
Dat uwe ftottttgheiduzuuehadopgckotueii.
Onlydelyke fpyt! i k had juilt voorgenomen
Tc praaten uit de geeft, met myn lieve Hngeltn;
En, tot my ngroot geluk, ik weet niet dat myn zin.
En leeven was zo vol van minnende gedachten.
Endaar op komedie Snoodc onsftooren, ' k zal't verachten ,
Dat zweer ik haar, wel dier w.e&rdoen-betaalen. Maar
Men opend daar de poort, en niemand naderd.
TWAALFDE TOONEEL

.

Jourdein, Pagies, Covul, als een oud Man, in Turkfche kleeding-

Cw. -^Aa
r
. Ik fi>eur,myn Heer, zal ik niet zo gelukkig weezen,
D z Da
t
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Dat ik by u zal zyn bekend.
Iwtrd. Neen
. O
. ' k Heb voor dezen ,
Myn Heer,gekend, dat hy noch naaulyks was zo groot.
lutrd. M y ?
CPV. Ja
, Heer, als gy zat op uwe moeders fchoot;
IfcJufFerfchapenkonhaarheetevlam niet bluffen,
Of luft verzaaden in uw lieve mond te kuilen,
Zo zoete n kind waard gy.
Jourd. Wa
s ik zo zoeten k ind ?
Cev, Ja , Heer, u w vader was mynallerbefte vrind .
Jourd. My n Vader, Heer ?
CPV. Di
e was een Edelman meteeren.
Jmrd. Zoudg y dat goed doen:
Cev. Ja
, wannee r gy't zult begeeren.
Jourd. Watmagdewaerelddanalpraaten?
Ow. Ze
£ toch, wat?
lourd. Het volk zeid dat hy was een Koopman in deez' Stad.
Ow. Ee n Koopman? datisflechts uit nydigheid gelproo»
ten;
Ik zeg u dat hy kwam uit adelyke looten;
Het was een man de welk een yder wel voldeê;
En, wylh y kennis had van lakens, kreeg hymeê
Van de een en de ander die ,flcchts om ze te onder fcheiden:
Hetwelk, als het nu was verricht, liet, tuflehen beide,
Hy, de een of de and're vriend, ee n mi k twe e drie,
om geld;
Maar't doed uw eer, zo men hem koopman noemd,
geweld.
Jourd. I k ocnverblyd,myn Heer , hier zulk een vriend te
aanlchouwen,
Die, door getuigenis, kan ftaandeblyven houwen
Myn vaders Adel.
Q>v. Ja
, daar ben ik toegereed.
Jourd. N u wenfeh ik dat ik wilt waar toe uw kpmft (trekt.
O*. Weet
,
Pat, zin t uw's vaders dood, i k veel en vreemde landen
Door*
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Doorreift heb/«»-</. Zeker? Cov. Ja.
Iourd. Vin
d men ook and'reftranden
Als van de Sein, e n Loir?
Cov. Hoe
, twyfFeltg y daar aan?
't Is nu vier dagen, dat my n reis eerft is gedaan;
Zo dat ik naau w'ly k noch ben in de Stad gekomen;
Maar 't deel, het welk ik in uw glory heb genomen,
Laat geenzins toe, dat ik voor langer tyd uit ftel,
Een maar, die' k teer wel weet dat u behaagen tel.
'k Geloof, g y hebt verdaan hoe dat alhier geland is
Den grooten Turk zyn Zoon; en oo.; hoehy in brand is
In liefde tot uw Kind, e n hy verzoekt daar van
Gemaal te weezen.
Iourd. Maa
r is't wel een Edelman?
Cov. Wel hoe, my n Heer , zou zulk ee n Vorft nie t eel
zyn?
Jourd. Ja,ish y Vorft, en Turk? dat moet gewis al veel zyn.
Cov. Hy wiluwdochter, Heer .
Jourd. Daa
r weet ik gantfch niet af.
Cov. Zobenikbly , datikudeeerftetydinggaf ,
Van dat gy dezen tot een Schoonzoon zult bekomen;
Na dat hy dan van 't v olk had na uw ftaatvernomen, )
Zo zei hy in zyn Taal:
AcciamCrocfiler, oucbttllamonftapbgtdalum x
Amanabem, vabarini tujfera carbula.
Het welk in Duits bedied:
Kendgy, i n deze Stad, eenzekere ! êlmanniet,
Genaamt Monfieur Jourdein ? hy heeft een overfchoone
En jonge dochter. Hierme e willende betoonen
Dat hy haar zocKt ten echt, my n Heer.
Jourd. Zeihyudat
?
Cov, Zoikantwoorde, ja , heef t hyterftond hervat:
Mara bt ka, fabsm.

Het welk te zeggen is, i k wil die Schoone minnen.
Jourd. C jy doed wel, dat gy 't zegt, want nooit viel in myn
zinnen.
Mara ba 6a, fa bent; zo groot een woord als zaak,
D 3
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Heer, wa t is oolchetTurks een-vtpondcrlykelpraak .'
Cov. Heel wonder'! weet gy wat Cara/W«i*f£«»,wil zeggen?
Jourd. 'Cara Moucben ? wel neen.
Cov. I
k zal't u uit gaan leggen:
Cara Motuben, da t isgezeid in onze taal:
Myn lieve ziel. Jourd. Is'tzo ?
Cov. Ja
, o m nu altcmaal
Het geen my is bclaft, op 't fpocdigft te volbrengen,
Zo wect,uw Schoonzoon wil in 't minde nictgehengen,
Dat gy zult zyn van een gemeenccdelhcid.
Jourd. Watwilhy ? zeg' t my?
Cov. "Di&gj
Jourd. Mamamoucbie}

MamamomcbittóA.

Cov. O
ja, e n die dat daar bedienen;
Dat zyn al even eens, gelyk de tfalatincn ,
In oude waardigheid, van yder een geacht.
Jourd. Myn Heer, die cerd my mc£r,alsik ooit had gedacht.
Cov. Hy wil, hier door, hoe veel dat hy u cerd betoonen;
En om hem deze gonft na waarde te bcloonen,
Is'tallerbeftdatgy, aa n hem, u w Dochter geeft.
Jourd. 't Is alles wel, zozy mynwil»iettegenftrecft,
Wantzy is koppig; haa r heertin het hoofd gefteeken
De liefde van Cleont, en , onvdccz'mintebrceken ,
Geloof ik dat ik vry veel moeiten hebben zal;
Doch ik zal 't onderfte opwaards kecren.
Cw.
Niet met al;
Hier valt iet voor, he t welk u wonderlykkanbaaten;
't Weet zy haar van de Prins «alhaaft gezeggen hutten;
Want zo men flusaanmydcez' Meer Cleonte wees;
Zo vond ik nimmer t weegclyken, zo als decz';
Het is al even of zy een en 't zclven waaren.
Jourd. Da t 's goed, i k zal zyn min aan haar gaan openbaaren.
Cov. Maar, zacbt , d e Prins die komt , z o i k t e f echt
kan zien.
DAR-
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Jour dein, Pag ies, Coviel, al* een oud Man, in Tnrkfche kleeding,
C/entte, "» tutkfche kleeding,met twee Dienaaars^ic z y nfleepdraagea,
Cleunt. A

Mbo*fa hem 0% us Borat Cord't Simali'ni >

C v.
•** Datistezeggen, opdat ik u vorderdien;
Ik wenfch , dat fleets uw hart een roozengaard mag
weezen,
En bloeijen jaar op jaar.
Jourd. I
k ben, mynHéer , voo r deze
(irootmoedigeeer, u w (laaf.
deunt. Lariger
Cambuto , Ouliin AJoraf,
Ottfiin, Catamalquiy Bafum, BaffeAlla M>ram.

y wcnfcht de fterkheid
Cov. H
Der Leeuwen u, my n Heer; en de voorzichtigheid
Der Serrepenten.
Jonrd '
k Wenfch aan hem, wat ik kan wenfchen ;
Wat heil,wat luk, wat eer ooit is gefchicd aan menfchen.
Cov. Offa, Binamen, Sadot, Babbt. OracafOuram.
Cleont. Belmcn.
VEERTIENDE TOONEEL

.

Jourdein ^ Coviel, al s een oud Man, in Tutkfche kleeding.

Cov. A/
f Yn Heer, h y zeid datgyhem volgen zoud, op
1V1
da t
Gy'tzaambcftellenmoogt, voor'tHuuwelyk , a l wat
Van node n is. Jourd. Da t al in zulk e korte woorden?
Cov. Het dunkt u,Heer,omdatgy het niet dik wils hoorden]
DeTurkfchefpraakis Kort ; ik bid u, vol g hem maar
Naar uwe huldinge, zyn volk dat wacht'er naar.
Jour deinbinnen.
Ha, ha ! wieis'erooitzynleevenzobedroogfen *
Was het niet beter laag, a h dus om hoog gevlogen;
Myn Meefter heeft het daar zo k waalyk niet geklaard;
Zulk een Comedie was het dubb'le geld wel waard.
D 4
VYF.

f6 D

E BURGERLYK

E

V Y F T I E N D E TOONEEL
Coviel , als een oud Man, in Tuikfche kleeding, Gratf Dor

.
ant,

Cov. \ 1VA
^ Y n Hee r de Graaf, uwSlaaf .
Graaf.
We
l hoedus, Coviëlle?
Cov. Ha, ha ! indie n ik u om'potfen ga vertellen;
'k Vrees ge u te berden lacht eer dat het raak t ten end.
Graaf. Ho e dat? e i zeg!
Cov. My
n Heer Jourdein, is u bekend ?
Graaf. Welja .
Cov. G
y weet , da t hy aan niemand wil hefteden
Zyn Dochter, al s alleen aan de Adeldom; o p heden
Heb ik myn Meefter, die haar «> lang heeft verzocht,
Tot aan 't begin van zyn vcrnuigin ge gebrogt,
Maar door een trek, my n Heer, hie r nooit gezien voor
dezen.
Graaf. Nu , Coviëlle, zegt, wat mag die trek toch weeren ?
Cov. Neem maa r d e moeite , Heer , da t gy een weinig
wacht;
En 't geen dat hier gefchied, neemt wel ter deeg in acht:
Van 't ander, zult gy door my kcaniflè bekomen.
Vertrek een weinig, Heer; ik heb gerucht vernoomen.
V Y F D E B E D R Y F
,
Beginnende met de Turkfche Huldinge.
EERSTE TOONEEL .
Priejiersy Datsjfers, »« Simets. 0»flaande Turken y
Koorzangers, Mufti, yuur dei».
Mufti, Mahometa, OmftaandeTurken
, Mabometa.
Mufii zet Jouidein in 't midden.

Mufti zingt. Setter Sab'ter, Tires f ondier, fenonfakir.
Tacir, tacir, MiflerMufti, quttiftar$i%
Non mtenditr tacir,
tacir*
1

Muft

i
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Mufti vraagt. Nodapanna, Staraba, baï
Omft. Turken . Cbira, ba, ba. Cbira, ba, ba.
Mufti zingt . Maboweta far Jourdina, AlipregerferaMefina.
Fa/er Farim Paladin a, De Jourdina , Jourdina.
DarTurb.mta, dars'Careina , Conga/era Bregantina.
Perdiffender Paleftina, Mahomet afar Jourdina.
Mahometa far Jourdina
Mufti vraagt . Starrabon Turca Jourdina}
Omft. Turk. Ivolla, holla, ivotla.
Mufti danft om Jourdein.
Ho la ba ba la , Ho la ba ba la, Ho la ba ba la.
Turken het zelfde.
Ho la ba ba la, Ho fa ba ba la, Ho la ba ba la.
Mufti vraagt. 7*nofterTurba> Omft . Turken . No, m,m.
Mufti vraagt. Nonftar Turbanta. ( )mft. T/irken. No, no, no,
Mufti vraagt. Donnare Turbanta? Donnare Turbanta l
Turken. UonnareTurbanta, DomareTurbanta.
Mufti doet Joutdein buigen op handen en voeten , daar op hy van alle
de Turken aangebaff werd , den Alcoran op zyn rug, en, opftaande, ze t hem den Mufti den Tulband op, en hangt
hem den Zabel op zyde.
Muft. zingt. Ttfiar Nobile. Nonfler ba bo la, Piglifa bo la.
Tutken danflèn om Jourdein met bloote Zabels.
Muft. zingt. Dara, dara, buftonara, ba/ionara.
Tutken danflèn me t Stokken. '
Muft.Zingt. Nonttnar bonta quefla, Har ultima Fmta.
Alle de Turken danflènde binnen.

T W. E E D E T O O N E E L
Jourdein, Margo.

.

Marg. r \ En Heme l hoed'my ! Man, is'tVaftenavond,
* - ' dat
Gy heen en wéér loopt, me t deez' vodden aan uw gat?
Indien 't de kind'ren deên ,men floegzevoor haar billen.
D ƒ
Jourd
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tour.Wel,Onbefchaamde,is't noch geen tyd om u te Rillen?
Spreekt gy zo tegen my, die Mamamou. hit ben ?
Mara.. Wat Mim.>»uuihu ? Jou. d. Ja,verander dan, en ken
Myn waardigheid , waa r dat ik werd zo hoog, e n groot
meè.
Marg. Wa t i s dat voor een beeft, Man , eet men'erook
brood mcê?
Iourd. Vrouw, MamamouMt, i s te zeggen, Palatyn .
Ma>g. Hebt gy noch boenen, o m opeenballet te zyn?
Zo zeker, uwe gang die laat u dat wel fpeuren :
Ei.':oud van danflen op, gy zoud u lichrlyk fcheuren .
Iourd. Wat bothoofd zyt gy ??k zeg u, 't is een waardigheid ,
Dieopgekomen is voor duizend jaaren tyd;
En waar toe dat men my zo daately k ging hulden.
Mt.rg. I k lach met hulden.
Jourd. Ha
! kanikdiefmaadweldulden ?
Mahometapar Jaurdina}
Marg. Wat , droeskop , raadd e vent?
Jourd. Di
t is myn naam, Mevrouw .
Marg. He t is uw naam ? Jourd. o Ja!
l/oler Varum > Paiadina, de Jour Una
Marg.
6Man, zyfeheerenjou .
Jourd. Dar TurbavtaCongalera.
Marg. We l wat beduid dat, zeg ?
Jourd. Par
dttfenda Palefifoa.
Marg. Wa
t heeft het te bediön?
Jourd. Dara , ddra, Baftoiara.
Marg. U w zothei d doet van fpyt, mynbtoèdindead're n
zien.
Jourd. Nouteuar hmtn quefla, e/Ier ultima Fronta.
Marg. 'kHebgeengeduldmeêr;zeg , wa t het te zeggen is.
Jourd. Ho la ba ba la y Ho la baba l , Ho la bu ba la.
Jourdein danft.
Marg. Uwzottighei d maaktnoch dat ik myn zinnen mis.
Jourd. Ho u fmoel , en draagd ontzag aa n Monfieur Mamamouthie. Jm-dembinntH.
ittwy. N u hy zyn tinnen mift, w> is 't tyd, dat ik toette;

I ED E L

MA N .

fp

Ik mag hem volgen, maar , och! och! van de and'rekant
Al weer ellenden; daar komt die hem bied de hand
In zyne dwaasheid; 'k zweer, ik zal die fmaad beletten,
Alzouik'tonderftcop, en' t opperde onder zetten.
DERDE TOONEEL .
Graaf Durante, Dor'tment.
Graaf. / " \ Ja, Mevrouw, g y zult hierhaafteenwond'r t
V * zaak
Bcfpenren, 'khoopdatg y een ongemeen vermaak
Zult fcheppen in Jourdcin zyn zotheid aan te fchouwen;
Dit werk is tocgcftcld, op dat Cleont zou trouwen,
Jndczenfcbyn, Lucille, enbovendat, he b ik
En aangenaamen Dans doen ftellcn. in zyn fchik,
Om, onde r dekzcl van dit huuwlyk, teverëere n
Aana, my n Waarde.
Derm.
Heer, 'tistydeensteverkecren ,
De af keerigheid, die ik tot noch toe heb getoond;
'k Zie hocgy, meer en meêr^nyn kleine dtenft beloond»
En dat ik uwe hoop in wanhoop zou verkeeren;
Om dan zo grooten kwaad,myn Heer, by tyds te weeren,
Wil ik u zeggen, dat ik u nu gun myn trouw ,
Ik wenfeh u tot myn Man,zo gy my weafcht tot Vrouw.
Graaf. Mevrouw , my n hart, da t houd de dankbaarheid
verborgen,
Die zy u fchuldig blyft, voor zo veel lieve zorgen,
Totopbekwaamertyd; doc h van nu af, gebie d
Uwflaaf, Mevrouw , di e gy voor ugeboogen ziet:
'k En wenfehte niets, 't geen ik u niet zoek op te draagen,
Indien ik deeerontfang, datikumagbehaagen .
Dorim. My n Heer, i k ben vernoegt... maar wie komt
ginder aan?
Graaf. De n nieuwen Palatyn, ei ! ziet de Zotskap fiaan.

VIER-
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GraafDoraHte.Dor'mene,J «rv£7»«l * eea Tnik gekleed,Pagiet.
Graaf. \4 Y n Heer, wy komen om uw Hoogheid aan te
*-vl bieden .
Ons nederige naat, indien het mag gefchieden.
Neem het geluk he t u elk ik wenich u edelheid.
Jourd. De n hemel treeft aan u de magt e n fterriaheid
Van de Serpenten, e n voorzichtigheid der Leeuwen .
Dorim. My n Heer die leef in roem, e n voorfpoed, zoveel
eeuwen,
Als de oude Neftor eertyds jaaren leefde op de aard.
Jowrd. I k wenfeh aan u. Mevrouw, dat uwen roozengaard
Mag bloeijen jaar op jaar; ik ben nu boven maaten
Vernoegt, da t gyu hier, z o haalt, heb t vinden laaten,
Om deel te hebben aan myn nieuw verkregene eér;
Doch wat ik bidden mag, Mevrouw geden k niet méér,
Aan al de uitfporigheid van myne Vrouw bedreeven.
Dorim. Dat' s niet, my n Heer, da t is al lang aan uw vergeeven.
JourJ. Mevrouw , verplicht my, door gedaanedienft, myn
geeft.
Graaf.Den edelen ]ourdein zal nooit,in't minft noch meert,
Hem verhovardigeno p de eer voor hem verk reegen;
Endie, inzyngeuik , laa t niemand niet verlegen,
Om hem te onttangen, die hy kend voor zynen vrind
Dorim. 'tZy n teken s van een ziel, di e de Adeldom bemind.
Graaf. Kan men zvn Edelheid de n Turkfchen Prin s niet
fpreeken ?
Ikwenfchtendatwyhem, z o als aan u, he t teken
Van onze nedrigheid betoonen konden.
Jourd. 'kMeen
,
Dat hy haart hier lal zyn. Maar, zie hem herwaarts treên;
Hy naderd; 'k denk dat hy zal om myn Dochter komen.
VYF-
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Graaf 'Derante, Dorimene. Jo$trJ*in en Cleonte,
in Turkfche klceding, Pagiet.

Graaf. O Ee r , onzen dienf t die z y va n u in dank gen noomen
,
Die wy ootmbediglyk u Hoogheid beiden aan.
Jo*rd. Waa r is den furkfchen Tolk ? dat hy 'them doe
verdaan;
Hy kan de Turkfche fpraak,meêr als men kan bedenken.
Hou, holla! 't is om met; myn Heer, ik zal hem wenken
Wiedatgyzyt; ftrouf\ftrir\ 't is un grande ";injoor,
Mevrouw, di e is un grande Dame; ik raak'er door.
\ZynM,imamouci>it, en verduütePalatynen.
Wat zo, dat 's goed; * k zie daar den Turkfchen Tol k
verfchynen.
ZESDE TOONEEL .
Graaf Dorant, Dorimene. JourdeiH, CleomteeaCovieUe
in Turkfche kleeding, Pagus

JourJ. VfTAar blyft gy ? daar gy weet dat gy my helpen
"
moet ?
Zeg aan de i-rins dat deez' bei zyn van edel bloed,
Die hem ootmoediglyn hundieulten komen bieden;
Enwenfchenhemgeluk, in'thuuw'lyk.
Cev. 'tZalgefchieden
:
Ala, bala, C'ociam, Accib-it am,alabomen.
Cleont. Cataluituh.l, onri», f»ur Amalouckam.

Cov. De Prins zeid, dat hy u wenfcht voorfpoed en geluk.
Dorim. D e hemel (paar de Prins gezond, bevryd van druk,
ZEVENDE TOONEEL .
Graaf Dorant, Dor':mene. Jourdein , Cleont een Covielle^
in Turkfche kleeding, Lucille, Pagus.

Jourd. TT Om hier, myn dochter, wil ootmoediglyk aan• ^ vaarde n
Deez' Prins, en Bruidegom van zulken ftam,en waarde.
JJu.Wk ik , myn Vader? jW</.Ei,en wederlpreek my niet.
Lucil,
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LxcilJk Trouw eér myn leeven niet,eér dat dit iemand ziet.
I«*rd. Verach t ge uw Vaders wil?
Lueil I
k zeg u, 't is oiimogelyk,
Dat ik voor iemand als Qeonte ben medogelyk;
lkly veel liever al de pynen, jadedood,
EcrikCleontederr'! dieigvry; myn min, zo groot,
Verlaaj bem nimmermeer. Maar ach! gy zy tmyn rader!
Wie dat vcrreukelooft zo oude en wyzen Vader
Verdwaald van'trechjtefpoor; my n Vader, i k beken,
Dat'k onderdanigheid, nareêu , ufchuldigben ;
Gebiedmy wat gy wilt; ikzalueérbewyzeQ .
7e«rdLMyndochtct,ik bckend,ik moet uw ootmoed pry zen.
Maar dezen. Turklchen Prins verzoekt u tot zyn Vrouw.
Lmil. 'k Weet zo ik hem uiet nam, dat 'k ontrouw weezen
zou.
ACHTSTE TOONEEL .
Graaf, Dor ante , Dwimene. Jour dein,Cleonte en Covul
in Twkfchekleeding, Lucille, Margo, Nicole, Pagies.
Marg. A L wederom wat nieuwshm zal men kermis hou•**• wen;
Wat,zal Lucille met dcnTurkfchenPrins gaan trouwen?
Geef haar zo (goeden koop een Vaftenavonds Gek.
Jowd.Z.o keerddat dolleWyf myn voorneem ftaagde nek:
Zultgymydanaltydweêrftreven, zonde r reden ?
Mart. Zul t gy uw eenig kind zo zottely kbeftcden ?
/«Krüs'tzotheid?datikhaardenTurkfchenPrinsvertrouw?
Marr 6 , Ja, terwy l zy is, een ander Man zyn Vrouw.
lourd. Hou óp, en denk hoe dat gy zult uw Schoonzoon eeIk wil dat zy hem trouwd. (re
nj
Ma,rg. Weet
, dat ik 't niet begeere.
Graaf. Wel hoe, Mevrouw Jourdein, veracht gycütgeluk ?
Marg. Myn Heer, moeit gy u zelfs, met 't geen u raakt.
lourd. Wa
t druk
Veroorzaakt my dit Wyf ?
Dorim. Hethnuw'lykisvoordeelyk
,
Mevrouw.
Marg.
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Mart. Wi
e vraagt het u , of't fraai is, ofte leeryk ?
Iourd. Zegt gy al wat gy wilt, ik \\ il zy trouwd met hem.
Mar f.E n doet gy wat gy wilt, weet, ik 't niet toe en ftera.
Iourd. Wa t moeite!
Lucil. Moeder
, hoor .
Mari. Gavanmyaf
, gySnoode .
Iourd. Zy doet heel wel, z y paft op alle myn geboden
Marg. 2.J doet heel kwaalyk, zo 2y myn geboden laakt.
Iourd.TtenMm is die met tot het hoofd van t Wyfgemaakt?
Marg. 'tZ y hoof d of niet , i » za l d e ftohin't wiel gaan
fteeken.
Cov. Mevrou w , zo ' t u gelieft , hoord my een woor d
maarfpreken.
Marg. ' k Heb daar niet meé te doen.
C»v. Maa
r zegt, wa t let een woord?
Marg. Wieda t van 't huuw'lyk fpreekt, weet,datdiemy
verftoord.
Cov. Eni K weet dat myn fpraaku wonder tal bevallen;
Maar, luiftcr .
M<,rg. '
k Wil niet.
Jourd. Ogy
, Opftinaate , e n malle
Bedorven maakzel.
Marg. Neen
, ' k heb recht.
Cov. O
f recht of krom,
}k wee t g y wenfch t my n fpraak , fchoo n g y my na
wenfchtftom;
Kom hier eens aan de een zy. „Bezi e my eens te degen;
„Kendgymy?
Marg. „Coviël
!
Cov.
„ O Ja! fteld ge u noch tegen
„Het huuwelyk, het welK gy zelfs hebt toegeuaan ?
„ Cleontc heeft den fchyn van Turk genomen aan,
„OmuvvenMau. Laa t dan de droefheid va n uwyken .
Mart. „Ha , ha! de Turken zyn zo wreed niet als zy lyken.
„ Hoe is het mogely k dat dit uw brein vet zon ?
Cov. „ Meend gy niet, dat ik heel natuurlyk toov'ren kon ?
Marg. We l aan ik ben te vreén, verwonnen door de reden,

Wil

<J4 D
E B U R G E R L Y K E &c .
Wil ik myn Dochter aan denTurkfchen Prins hefteden i
Myn Heer, e n Man, i k volg in alles uwen wil.
Jourd. Wa t is 't me een vreugd te zien het eind van dit ge*
fchil!
Ik docht wel dat den Tolk als deez' hoedanigheden
Zou van den Turkfchen Prins en zyne ftaatontleden;
Men ga dan daar men voort dit Huuwelyk befluit.
Graaf. W y volgen, me t uw wil, de Bruidegom en Bruid.
Cov. Maar, holla !gy moet eerft myn trouwe dienftbeloonen, (nen
.
'k Verhoetelftraks al't Spel,wiltgeunietdankbaartooJa, volk, als ik begin, 'k ben al een viezen haan.
Marg. Waa r door wenfcht gy uw dienft van ons te zien
voldaan?
Cov. Door dezen fmodder muil die myn getormenteerd
heeft;
En die op gift'ren haar lief bakhuis omgekeerd heeft;
En die een menfch van vleefchzo har t maakt, al s een
bord.
Marg. Meen d gy Nicole ? weet, dat 's u gegeeven word.
Cov. Myn Zoetertje, zul t gy my nu wel willen kennen;
Om dat wy lieden in zo vreemde kleeding bennen ?
Nicot. Ja , Coviëlle ; 'kweet, a l Iyktgy buiten oud,
Dat men van binnen fteedsde befte voering houd;
Ik zal 't met u zo noch al paffelykjes ftellen.
Cov. 'k Weet dat wyluftig, Ma n en Vrouw, ' t zaam leven zeilen,
Altoos veel beter, als den Gek Monfieur Jourdein;
Wantikwilfterven, ja , i k wil gehangen zyn,
Indien men zotter vind, als deze Huisverzorger,
Die word tot yders fpot een Adelyken Borger.
U
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