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KRYN ONVERSTANT ,
of Vrouwen Parlement.
E E R S T E ' O Y T K O M S T ,
Trijn. N*h
Trijn. w WT y E l watgefchreeo w i s dat ? wel lier *
\ X / deugt
, wel Neeltje,
Y Y Hoefiejefoobebloet
?
Ntd.
**
Dat doetmen mijn JQWeeltjen,"
lek meen mijn helfcben droes.
Trijn. Wïefegje?
wie ? jo n man?
Dat hem de roeft vreet, by gants doot was ik 'er an,
Ik foudien dikkenfcbelm dat (mijtert wel verkeren.
Maer is het mogelijk, is dat een vrouw traóteeren I
Wat fchort hem ? feg ?
N*el. Ikdenkfengeltdatisverbrayt
,
Verdronken eb verfpeelr.
Trijn. Iaegthyjoadaeromnyt
?
Heel. Da t 's noch genadig; o bcfagje eens men leeden,
Iefcbrikte.
Trijn. Ho
e?
Xcd. So
o ben 1c geneepen en getreeden»
Trijn. Hebje geen nagels aen jou vingers, malle meer,
Daer fneje hem dat gefiebt haelt op (én wangen neer.
Hetl. Maer Trijntje wat en kal. Soa ik hem durven fmijteo?
Trijn. Wel jaje lamgat, ja, ik fou hem krabben, bijten,
Waer ik maer vatten kon, bloet, daer is rrnfe Kees
Die hout wel anders veur, ik heb een bullepees,
Die proeft hy altemet, (ou ik mijn ringelooren
Gaen laeten van een man, 'k was liever ongebooren*
Neen keynr, volg jy mijn raet: dat als hy jou weer driegt
Dat jy betn dateïijk dan in het backus vliegt.
Of neemt een haat vol fant,en fmijt hem dat in d'oogen.
Aa£
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Èa dan een eyntje hours, om 't weder uyt te droogen,
En klou maer wacker toe, en of hy jou weer fmijt;
By get hy vecht foo Wel die onder als die boven lijr.
AW. Me n hart dat wortmen kou*, van't geen ik jou hoor
feggen,
Denkt niet dat ik men handen aen fijnvleys fel leggen,
Ie weet wel datmen moet fen man gehoorfaem fijn.
Triin. Dat was by d'oule ftijl, volg jy de raet van mijn;
Men doet juyft niet aitijt datmen wel doen foumoeten»
Daer is mijn ellefrib, die nacht en dagh moet wroeten,
En krijgt niet eens dank heb voor al fijn flaverny.
Ik doe al wat ik wil, al ftaethy 'er fchoon by,
Ia heeft het hart niet om een enkel woon te kicken,
Üyt vreefe of ik hem de lenden floegaen fticken.
Ik ga ook waer ik ga, ik doe ook wat ik doe,
Ik eet, ik drink, ik flaep,hy feyt noch ba noch boe
Als 't my niet komt te pas. So o moermen triompberen
Als voogt over fen man. wil t dele les ook leeren.
Netl. Ia wou ik doot fijn. Neen ik trek niet aen die lijn,
Mijn paft bet heerfchen niet, ik wil geduldi g fijn.
Ik hoop dat ik daer door fijngunft noch wel fal winnen.
binnen*
Trijn. Gaet heen jy flapfcheergaet,loopt alje beft na bjnneo.
Wel watte wijven, foey die varkens, dat 's 'er lbo
Ringlooren laten, het doetmen in 't hart feet, datlè foo
bloo
Sijn, neen, noch prijs ik my, ik hou veel van "t gebieden :
De vrouwen komt de eer. We l wat fal die bedieden ?
Kees ujU
Waer is mijn hungat heen ? daer komt IanTrijntjesaen .
Wel waer bet by eweeft ? waer komt by nou van daen ?
Kees. Diet ' k niemant lenden kon.
Trijn. We
l rekel, is dat fpreeken ?
Weetje wel wie ik ben, 'k fel jou de nek ftraxbreken.
Ktes. Nou Trijntje niet foo quaet, ik bid verftenrje niet.
Ik was maer iens onder de brug.de noot my daer toe fier.
Trijn,

tf Vrouven Tarlmeni. i
Trijn. Een kogen kak je?
Kees. Nier.feper
.
Trijn, Fla
z aen 't werken,
Ik ga na binnen toe.
Kees. f»,
wiltje hart wat fierken.
Maer Trijntje, ey bedenk een fchamel mens ook ier.
'tlsfekeralfoolaer.
Trijn. Hoo
r Kees voor jon noch niet. Trijn bin.
Keet. ' t Is wel dan, denkt eens ofeenmanoietwelebrnyti s
Met fuik eeq helleveeg; die Tpo hy 't gat maer ny t is,
Befcheydelijk aen haer moet reden daer van geven.
Poch ik mach hoopen, datfe niet fel eeuwigh keven.
Krijn Onverftant uyt, met een flesjeen een pimpelt jet
alfingmde.
X. JJeyuragtenumenbart,
Bat van dreef be^t noch van /mart
Kiet en xteet, noch "metten W#,
Of't menfcheon te bewrte vil,
AUdatmenxrijf
Omtijtverdrijf
Met een airteeg of Jen tril.
2 . Als fymy maer fplint biftelt t
Soo ben ik met vreucht verfelt,
Bloet als ik maer dommineer
See en kreun ik't my nietfier,
Scheen of menvijf
Om tijtverdrijf
Speelden met een air mey weer.

Krijn. Dat lach 'er boven, en dit fel 'er onder gaen.'
Als ik het wel bedenk, wat ben ik ook een baen;
Hoe braef ken ik men henn beheerfchen en gebieden*
Dat is de rechte flachdat 's op je wenken vlieden;
Hoe is de man geen beer! dat by dan heerfchappy
Ook voerde als een heer j of't wat onreed'lijk fy
Ai
Dat
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Dat fchae t niet, mae r boe mac h me n buurma n toch al
varen?
Hou holla Keesje Flik, hier bebbewe de klaere,
Scbey uyt,fchey uyt.kom hier.en laethet bogg'len ftaen,
Avoes jou malle gek.
Kut. Och
! my lull daer niet aen.
Krijn. Wat? 't is jenever maet , gu t kerel , 'tfmaek t fo o
lecker,
Nou lullig vat het an, hoe ftajefoo ?
Kits. Ikgeck'e
r
Meë, o mijn! men wijf die mocht'et ruyken, en die dan
My klouwen, neen men borft, ik heb den dray 'er van.
Krijn. Hoe vreesj e voo r j e wijf ? no u wo u"k je we l niet
kennen;
Een wijf te vreefen, hoe, je moetfe anders wennen,
En fetten na je hand, en feggen, daer doet dat.
Of geven 'er perdoes perdaf, een voet in 't gat,
Of waert je maer belieft.
Kus. Gu
t Krijn hoe kenje praeten,
Ik wouje met men wijf dan wel huys-houwen laeten.
Kom, ben je er op beluft, ik fchenkfe je goetkaop.
Trijn mt. Schenk t dat je lesv'ren kunt, en ty jy op de loop,
Of k fweer, ik felje ook foo akrements of kleunen.
Kom hier jou bedelaer. slatt
bén»
Krijn.
Hey hey dat finnendeunen,
Dat finnegeure feyt de fchoefterin den Haeg,
Bygut op fuik onthael en kom ik niet heel graeg.
Ik houmen aen d'een fy, eer 't hier o p 't lant wil wayen.
Km. Oc h vroutje, 'k bid gena.
Trijn. I
k vraeg niet na je graje.
Kom waer 's de bullepees ?
Krijn. D
e drommel, ik loop weg.
Wat boofcr pry is dat ?
tinnen.
Kut. Sie
t hoe ik nederleg,
Ik bid vergeeft het me, dat ik jou ging verileuren.
Trijn.

tfVroifto* taAtm&t. f
Trijm, Floc * knft men dnym j waer' s Krijn? diefèlbetn a
betreuren.
Herayt jou vagebont, verweerje tegens mijn.
HieisgeengoejeNeel; hieriseenboofeTrijn .
Kom uyt jou bontsvor, 'k felje wijvelcerefmijten.
lm Slap uyt, eenigt ltngtus.
Krijn uyt bet wnjUr, Wil'kjoawat leggen Trijn, j e mengt
jegatbefchijten,
Verfta je dat, gaet voort van bier, of kom ik je daer by. • •
Ttijn. Ko m hier jon boorenbieft, durf jy my dreygen, jy
lou rechte hangebaft; kom, kom maer hier beneden :
Ik fel niet wijken noch niet eenen voet vertreden j
Maer foo een ent je ftaelsgaen vegen door je bek*
Hier vlegel, dat *k je raek.
Krijn. I
a was ik daer lbo gek
Dat ik men aen een fwijn 'er knorren ging verfteuren*
Triin. lou eerdief, wij ve-benl, ikfeljebygetverfcbeare n
Soo ik je maer krijgen kan; jou reebten raven aes.
Hont bont, komt bier beneên.
Krijn. Hey
, maekt hier geen geraes,
Of 'k felje firax men wijf gaen op je backus fluuren,
Die jou die vuyligheyt fafvan je backus lêhuuren.
Flucx Ned na onderen toe.
Trijn. Hier
, turk, ftuurjeknecht uyt,
Hebje geen Hart jou Geheim, dat liet'er feker fleebtuyt.
Ik ben gien vron die aen een wijf lal handen leggen.
lm. We l hey, wat wijf isdit!
Triin. Wa
t bebjer op te feggen i
Ian gat, moey jy men niet, of't lal voor jon beel fleebe
lijn.
74». Ikltaop'sHeerenftraet.
T
»i»' We
l wilt dan een goet knecht fijn,
Of'twortjebenrt.
***•
't Is wel, ik wil niet kijven,
Ik moeje ummers niet*
A4
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Ntduyt. Oc
h Trijntje wilt niet Wijven,
Want komt men man beneén foo raekc het al in roer.
Trijn. Kom, nqu fel ik de dear gaen loopen op de vloer.
Hou daer den brny, dat kraekt.
Keel. Oc
h Keesje, houje wijf vaft
Of fe raekt op 'er rug.
XHS. Datfymydanaen'tlijftaft
}
Neen holla, maer ik wil wel wat ten befte fpreeken.
Nou Trijntje, liefRemoêr. ....
Trijn. Ko
m jy jou neus hier in fteeken?
Wegh fchijtert op je doe), eer ik je voeten tnaek.
Xets. Dat heb ik al eweg daer veur men tnflchen fpraek»
Niet meer alfoo, ik ga veel liever fittenwerken.
Trijn. 't Is wel Krijn durref niet.
Krijn. I
a ja, bray heen jou verkep,
Én fcbuur de kettens van de galleg, boorje wel,
Soo hebje hantgebaer.
Trijn. So
o ik't je niet vergel
't Eerft dat je me ontmoet, foo wil ik een boer fijn.
Xryn. En foo ik je fchuldig blijf foo wil ik een lompen boer
fijn»
Trijn. Ion vleysdief, wijvebeul, kom als een man te velt,
Hierluyshont, duyvelskop.
-N«J. Su
s Trijntje, foo niet fchejt.
Trijn. Hey houje backus, of ik leerfeje toe houwen.
KeeU Wel Trij n ho e baerje fo o ? wie vraeg t wa t naje
fnouwen.
Wat, graeutje fuller toe, ik en brifaeje niet.
Xrijn.' Soo wijf, lbo raek maer wat, wel nou beraeje niet:
Wat geeft e r eens een klink, 'k felder je twie veur geven.
Jtitd. I k niet al bood j'er drie.
Xrijn. Tut
, daer is niet aen misdreven.
k Sel 't met goe ogen fien,foo wacker, fetje fchrap.
'Een vaen ten beften voor die geeft de eerfte klap.
To;* Kom hie r doe j y 't voorhaer, "k fel ' t je bygut uytkorneiw
'kSet

ef Vromen ParUmeni. f
Tc Sel je die dicke may] noch van malkander tornen:
't Sy waer datikje vind.
Krijn, Da
t bon ik veur gefeyt,
Gefant van Lufifar hadieu jy vriendelijkheyt. Krijn tin.
Jongens roepen fitmen.
Ion jou Krijn durft niet.
Ttijn. So
o jongens tijdt aen 't jouwen.
leugens. Io u jo n Krijn fonder hart, hie r is een wijf die jou
uyttarr, Hee, he, he, be, he, he.
Keel.
Weg wilt je backns bouwen.
leugens. Smitj e finitjefme, morgen moerjemeê,
Morgen moetje hange n toflchen twe e y(ere tange. He ring goeden Pekelbering, &c. tinnen.
Tri;». Dat koftje na Maygats, en daer eens op gedronken,
Nou Neeltj e Proncx , j e kun t weer voorj e ma n gaen
pronken,
Gaft diertje ftnokje op, Jicht komt 'er d'een of d'aêr.
Keel. I a ja, ga jy maer heen. Trijn
Binnen»
l«n. Gendag
h Neeltje buur. ion tinnen.
Heel. Gendag
h vaêr.
Dat is een heelleveeg! dat vroumens da t kon fpreeken!
't Was ofiè 'c heele huys in mortelen wou breeken.
Wel Krijn Mattijfèn vaér, wat docbtje van die buy ?
Krijn uyt. Die is al over: wat noch prijs is fulcke loy,
Die en fal het fpinrag niet tpt in de mont toe waflèru
Maer waerom wou jy ftraxop mijn gebodt niet paden ?
Vul. Wa t was dat voor gebodt ?
Krijn. T
e geven heur een lap
Op twie weerom.
Keel. We
l man, wel man, dat is een klap,
Die nergens na en lijkt. I k fa! men dat wel wachten.
Krijn. So o neemje dan voorje mijn beveelen te verachten ?
Dat is een droevig werk. We l nou voor defen tijt
Soo binje vry. Mae r fietdat gy voorfichtig fijt.
Ik feg niet meer, maer 't geit kan alle ding verfoeten.
Krijn en Keel tinnen.
Aƒ
Kees.

to K R Y
N ONVERSTAN
T
Kees. Is 't niet een droeve faek, Too alle tijt te vroeten ?
Noch koft het gaen indien men leven mocht in ruft.
Daer gaet fy nn weer heen en doetal wat haer lult,
£n laet my heel bedroeft in honger en kommer ftecken !
Och! mocht ik eens men hart na wil en wens uytbreeken,
Wat laet ik 't doen; men feyt gemeenlij k werehf e faken
Redden fich(elven, laet ik ook men (elf vermaken.

hyf»p.

£ * wie tril boeren een nu» het
Beert te*iltfal't ufingen ,
Hoe Gerrit van Vdfin GssefFlmt verritt
't Sijn dfio wonderlijke dingen.
Gerrit van Velfen had ten vroutjefijn
Van Woerden tetfejnwijve ,
Datr...........

Krijn Hp. Kees Kees, ik fieweL
Keet. I
a ja ik lie ook wel.
Krijn, Wat dochtje Keesj e tnaet , wat dochtj e va n dat
fpookfpel?
Iy hebt een Trojaen van een wijf.
Kees. Wilj
e niet langer leeven ?
Gans licbters Krijn,Trijn komt,men hart begint te beven.
Krijn. O m fuik eenleurery ? maer Kees wat meenje wel,
Dat Trijn mijn meefter is ? 'k won liever dat de hel
Men opvrat, neen men borft, bloet ken ikfe maer vinnen.
Keet. I a noufe 'er niet en is, maer flustoen bleefje binnen
Al vaft, en bad het hart niet datje buyten quam.
Sy is een wollef Krijn.
Krijn. E
n ik? wa t ben ik dan?
Keet. Eenlaun
.
Ik bid gaet hier van daen, mijn alderbefte Krijn maet.
Krijn. Meen jy dat i k haer vrees? ohoo ! o f jou jou Trijn
tiaet,
Dat acht ik niemendal, foey, bad jy woort gehouwen,
Toe»

cf PrwrtW* Tmimmt.
«
Toen j y tot Noortwijk metjouTrijnSmeersfontrou- >
wen,
Wanneer men vraegden Kees Kornelifen, bon jey
Katrijna voor jeecbte vroo, en datje fey
Wel wijfer , mae t badj e toen ook wat AMèmwijngaen
drinken,
Soo fon je van je wijf niet fiendie vremde finken ,
Maer waer 's de duivels moer, die my Aas bet ayt ejonr.
Kees. Di e is tot Laedjegats, of Maygats n a mijn ontboot.
Gaet daer niet been I
Krijn. O
neen t mae r kri jgtfe meer de buyen ?
£y fegtmen dat recht ayt, of is fcna in 't ruyen ?
Dat 's op z'en quaetft.
Km. Ovrient
! i k ben dat al gewent,
Men dankt het hoon foo.
Krijn. Foey
, jou akrementfen vent,
lou fchoft, jou fcbaatvlek va n de mans, laet jy je over»
heeren,
Al was feals de droes foo moeftjetriompheeren.
Gans doot was het mijn wijf; fie daer in d'eerfte dagh
Soo boogfe voor my neer met eerbiet, en ontfach.
Kom Kees, wil ik )e wijf eens heel gedweeggaen maeo
ken,
Dat fy jon dient en eert in alle lieve faken f
Sie daer, ter liefd van jou, ik lal het doen j we ] nou
Watfegje?
Kets. 'k
Vms da t jy fe quader maken foa ,
En dan was 't arger.
Krijn. Niet
, foo ikfè jou niet temmen
Soo hang men vry.
Ktet. So
a jy dat wilde Dier durven kemmen ?
Maer Krijn, wat raet met my daer na dan ?
Krijn. Hoor
, ikfal
lou plunje aen doen, en men houwen me foo mal,
Of jy bet waert, in 't eerft; en fien'er boos te maken,
Dan fallen wy te faem wel voort aen woorden raken,
Van

it

KR Y N O N V B R S T A N T ,
Van woorden tot wat aêrs. Ho e het dan voor t Tal gaen
Sal de tijt wel leeren, maer kom gaen wy bier van daen,
T W E D E U Y T K O M S T

.

Trijn. May~gMs. lobbrig. TckeL Trijn. lertmic.

Trijn. tr O m May fchept noch een reys, en daer mee w3
**ikfcheyen,
Men hooft is men foo yl.
M.*y. Da
t (al wel over weyen:
Wat denkt 'er niet meeraen.
Trijn. I
a kynt, men hooft is los
Noch van al dat geraes, maer foo 'k die loofe vos
Eens by de kladden krijg, ik fel het hem betalen
Dat (weer ik hoo g en duur, o f de Duivel moet men h»
len.
Lobbr. Wa t is dat Trijntje buur ? wiehet'ct jouedaen?
Trijn. Hier Krijn, die 1 wane fmit, die ftaegfen vrou durft
flaen,
Enniemantaêrs.
Lobbr. Wi
e ? Nee]; dat hem de pokken fchennen,
Die eervergeten hont, wie fou 't bedenken kennen ?
Nou hy heur moye goetje het verdomineert,
Nou noch te (mijten ? denkt eens hoe de tijt verkeert.
Eerft was't, wat luftje lief, waer wil ik je nou voeren,
Segt wat je hart maer denkr.
Trijn. E
n nou is 't hoer der hoeren!
Sier, foo veranderen de Vryers in de Mans.
Wel Kyeren wat raet ? wat feg jy Fokel lans ?
lokel. Watfouikfeggen? kint , j e weet dat Man e n Vrou.
wen,
Of fy fchoon kijven, moeten evenwel huys houwen.
Ey eens gedronken, laet dat loopen foo het wil,
Sy fullen t'famen wel weer effnen heur verfcbil j
Want bier recht uy t e kalt, of al heur moje goetje
Is deur de keel elapt, men lieve Moer, dat moetje
Hem

tfVnwm TarUmeat. y$
Hem niet toe rekenen, bad fy gelijk een vroa
Behoort, wel op gepaft, gelooft men vry, daer fou
Non dufkeonenichey t in hnys niet fijn,dus laten
Wy er ons niet meê bemoeyen , wan t ten fel der niet ia
baten»
XMT. Nee n dat verftae ik niet, wat feg jy Pete May ?
May. Wel dat w'er hier ontboot), en dat me aen beur fay
Waer het op ftonthe ! wat dunkt 'er jou of Trijntje.
Trijtu A l goet watLijsje doet, kaktfe in 't warmos, fe eet
het niet.
May. Ko
m bier, kom hier eens Prijntje,
Éy laetje Spia-tuyg ftaen.
frijn. We
l wat belevet jou ?
LtUr. Gaet tot Krijn on verftants,en feght eens dat de Vroa
Hier datelijk komen moet, en fonder lang te bayen j
En offe jou niet kon, foo fegbt tot Pete Mayen,
Daer is een vrou die heur hooghnoodigh fpreeken moet,
Daer heur geluk aen hankr, Daer , dat 's voor jou.
frijn. Da
t is goet,
Ikloop'erheen* binnm,
Ubh. Da
t is wel,en wilt terftont weêrkceren.
ToktL Wa t felje 'er feggen ?
M*y. Al
s dat wy het niet begeeren
Van heur, dat fy fubjekt fal blijven van 'er man.
Maer tant weer bieden, foo lang als fe 't harden Kan.
Of dat men anders haer met kracht hier toe fal dwingen,
Met alle man: en dat, dat paft jou fonderlingen
Vrouw Lobberig om haer te feggen, want jy fiet
Soo wat aenfienlijk, en 't voegt wel dat jy gebiet.
Lobbr. Nee n daer is Fokel lans, die kenfe, die feit paffen.
Tokel.Ey ey, tut tut, jy feit dat varreken wel waflèn.
Neen moer, jou paft 't gclagb, jou wcfèn wijft her uyt:
Wantal wat datje feght, dat bint, dat klemt, dat fluyr.
Lolbr. Soo , fcheerme n wat : i k meen daer jy het ook laet
leggen,
Dat vat vry niemant aen.
Itrtmi
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ltramuyt.
May, We
l wat kom jy bier feggen ?
Ieremie wat is 'er gaens ?
j«rw».
Sen manfta voor de deur,
Se vra Tc na bum, Te leg, fe moet kom tot te fcbrcur,
Dekleerma'k, watteweetik .
Trijn. We
l hoer de gek tens walen.
Hier kromtong Ipreek recht uyt.
lerm. D
e duyf moetje wel balen
Ion Akremens qua Trijn. I y fcheer altijdt de gek
Metre my. Siern e Caton
May. We
g weg, en boud den bek.
Tokel. No u foenmenkaêr wéér peys.
Trijn. Da
t dunkt men ongeraden,
Toktl. Ieretnias... .
lerm, Ebefemonku,maboesjeettemalade
.
lertmtbtnntn,

Lett. May, fegbt men lorden, dat 't men niet en komt ge.
legen:
En laet hem gaen na buys, feg, 'k heb verlet gekregen,
Daer is Frijn, wel komtfe ?
Trijn. Ijo.fievolligetmiopftant
,
Lobb. Ko u kyeren, fietdat jy jou refpekt wel bouwen kunt,
Nedtjeuyt. Moe t ik hier wefen.
Mij. fa
*
Ned.
Wel vrienden wat is je begeeren,
Dat jy men hier ontbiet ? ik moet ftraxweder keeren.
Lobb. So o haeft niet, fitwat. Maer wy hooren tot ons leet,
Als dat jou bullebak, jou man fijnpiicht vergeet;
En jy 't geduldigh Jijt, dat ftaetons niet te lyen.
Ned. Wat raet?
Ltbb. Wa
t raet ? dat jy feit van hem fcheyen \
Of ftaetje dat niet aen, foo maekt dat jy jou weert,
Soo lang je ftaenkunt.
Ned.
Dat en heb ik noyt geleert,
Noch wilt niet leeren,want ten fou men ook niet voegen,
Ie

(fVrtmtm TmUment. r
j
Ie weet wel dat men moe t (én man fleets vergenoegen,
Sulcr paft een deughtfae m wijf .
Foktl. E
n ook ee n deugtfaem m a n ,
Dat by fijn Huysvron acht, in alles waer hy kan.
't Sijn fwacke vaetjes, en fe hebben veul te lyetu
Foey Wijvefmijters , jy lelt nimmermeer bedyen.
HitU E n van bem fcheyen, dat e n vind ick niet geraên ?
Die dat gedaen been, heeft hetdie na wens gegaen ?
Siet daerot n dankt my beft dat ik geduldigb drage
Al 't geen dat by my aen doet.
,
Trip met eat btrfl.
O plaeg h van alle plagen f
Sic daer ik barft van fpijt. O bloet was bet mijn m a n ,
Hoe fou hy 'er onder deur.
Ne*L
Ia wel wat was bet d a n !
Ik meen was bet jou man, jy (bud wel anders fingen.
trijn. Wel , foo ik bem nie t dwing, foo Tal by my bedwingen.
Ik wou dat by bier was, ik fou dien lompen ge k
D e neus oyt t aenficbt bijten, en fpuwenlè in fijn bek*
Is hy een vourge Draek, ik fal een Bafiliskus wefen ,
Hy fe l byget voor my, en ik voor he m niet vreelên»
Ik ly ntemant boven my, by zy oo k wi e by zy »
Ik lel die Melis Malmont dwingen, of by my .
tittU Da t is maerfotte praet , dat Vrouwen tegens Vrou wen
Wat doen.dat is wat aérs. dos wilt men vry vertrouwen,
Dat i k fen vuyften vrees, fen voeten ook nie t min
Voor fcboppen, e n voor flaen.
kW. Wa
t benje dan van 't fin ?
teel. T e lijde n met eedult, al wat by kan begeeren.
Ubb. ' t Is w e l, jou laken fijngedaen, je kun t weer t'huysbimm*
waert keeren. Md
Wat fel men bier in doen > wijl f y het goet bevint ,
Ie weet, 't is man en vrouw !
tri
i*- We
l iflê niet vetWint?
'k Looffe de vrouwen in Mof kovien moet flachten,
Die

t€ K R Y N O N V B R S T A N T
,
Die als de mins bae rflaen, hearfelven lokkigh achten*
Ik ben wel Jukkig, dat ik in dat duivels lant
Niet ben gebooren .
Lebb. Ikbenookvandatvcrfiant
.
Trijth En o p d e Kakkedeöii e gae t me n noc h d e lojrbe .
driegen,
En fpeole n da t men d e Vrouwen goe t maken ka n me t
wiegen :
Maer 'k meen, foo Kees die pots my Woa fpeelen, dat fay
fon
Beproeven, hoe bet ging in 't wiegen van een vrou.
AM. Da t is maer wisje watje, dieiu y moetj e niet gelooven.
Trijn. 't U daer meê niet genoeg, me n gae t ons eer verdooven.
Ut feldat gekke fpal noch eens opschikken gaen*
A/«v. So o jv geraên wilt fijn,foo het dat vrylijk ftaen,
Die lay die voeren febut, je font 'et jon beklagen,
't Is of fe dammen, want fy flaenmet dnbble dagen.
Trim, Dat 's niet een beet,ko m May,wat is 'er wel te quaet?
Éy.laetjyloyüaen?
JW«*. H o
e vee l dat 'er te anaet is, lae t
oien, acn Bier e n Brandewijn, thien Ituy vers, en een
hallef?
Dat 's voor een pijp Tabak.
Ttijn. Daer , een Vaen te goet, ter eeren van Dok dalfcf ' t
D i e eerlijke Man. no n moet ik onfe Kee s
Wat foppen gaen, 't is toch een rechte pimpelmees.
Trijn bimm»
LM. W y komen flusby een.
»W.
Sen bier niette verloopen,
ikbengeenSlatios.
LM. Di
e moft het ook bekoopen.
Mj*. Ko m gaenwe op de plaets wat fitjeninde kient.
l*èb, Hef lae t ons vrolijk fijn, die fuchten moet die fochv
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Krijn in Kus, en Kets in Krijntn klttrtn.
Kees. Y K weet niet Krijn, fel jon dit barrenas wel paffen ?
Krijn.*- Weeft daer nie t voo r bevreeft , ik fel da t Varke n
wel wallen:
Ik wou dat 's hier al was, men vuyften jeuken al
Kees. Krij g jy de onder laeg, ik meen dat (y jou beuken fel,
Dies fijtwel op je hoe, want eerj'er eens om denkt,
Hebjeklopeweg.
Krijn. Soofymydieuytmiltheytfchenkr
;
'k Ben ook niet gierig Kees. I e kuntje wat verfcbuylen t
Ofgaettotonfent.
Kets. We
l fie daer, daer fijntwee muylen,
Flik daer wat aen foo als je kent, want of je die bederff»
Dat fchaetnier.
Krijn. \
\ s w e j ( j e knntf e letten op mijn kerffStok, hoorje Kees j 'k felt met je Wijf of rekenen.
Kets. Datisheelgoet , wan t ik verftamen op geen tekenen*
Krijn. Do e je maet, kom ik lal 't je leeren, hoor je wel.
Kees. Me n hart verlankt, boe dit (pul afloopen fel. Ktes bin*
Krijn. No u Spanriem, Kurrikbien, Kloplchinkel, kom gefeilen,
Ie moet mijn dienftig fijn,'k lal jou in orden fleUen*
Verlaermen niet, nu dat ik een boosaerdig wijf
Wil remmen; en kom bier mijn lult, mijn rijtverdrijf,
Ik Tal tot Trijn hier komt, my wat mef u vermaeken»
O nobele Toebak, wie kan met recht u laken ?
Éverfiatitj
: vant.
..
._..
.
J!
trotft te famen 't alderlekkerlte banket je.
foo een roemertjen, feyt lan, verfrift het bloet.
Ik mach 't by get als broor, dat fildermentfegoet.
Holla daer 's Trijn, daer meé foo fal het fpul beginnen*
B Trij»

g

,*
KRYN ONVËfcSTANT ,
Ttijnuyt. Daer fit mijn Ezel , die voor my de koftmoe t
Winnen.
Maer bet by niet te doen ? wel Kees, hoe firjefoo.
Krijn. He!
Trijn. H
e je moer toe fot, jou loye bieft.
Krijn. H o

o hoo,

't Begint, 't fel nou wel gaen.
Tripi. Geef
t antwoQrt op men vragen;
£n fpeelt de domme niet, of't fal 'er vreefiijk dagen,
Wel fietdien Babok, wel dat jon fintVelten fchen,
Wat fcbortje, fpreekje niet ?
Krijn. Da
t ik niet werken ken*
k Ben moe.
Trijn. Segh
r luy, kom aen, ik felje wel kloek maken?
Waer 's hier de BulJe-pees.
Krijn. Ho
e Duivel fêJ die koek finaken)
Syeerft^endaernaik.
Trijn, Dat'sien
.
Krijn. Dat'
s twie.
3>ijn. We
l Kees, wat gaje aen)
Krijn, Dat 's drie, dat 's vier, dat 's vijf.
Trijn. Io
n Schelm, fel jy my flaen,
Dat 's 'teerft Ten leven.
Krijn. E
n het fal het left niet blijven,
Ion Kenninkrijk is uyt, of in 'er lefte bedrijven.
*k Heb langeenoeg geleên jou kijven- en jou flaen.
Hou daer, foo-elk fijnbeurt.
ltrmituyi,
Trijn, We
l Kees, watgaje aen ?
Krtjn, Da t is noch niemendal, jy feit noch anders fingen.
Iy fintmijn Merry, jy feit door de boepels fpringen ,
Én doen al wat ik wil, kom, 't is nocb nietgedaen ,
Sa wakker fetje fcbrap.
Trijn. We
l Kees, wat gaje aen f
Krijn, Da t is je ouwe lang, hoe, moetje dat niet Jyen*
Trip, Den k dat ik ben jou vlcyscn bloet,
Kri/i,

êfVrWem Farlmtot.
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Krijn. Soofelikmedankaftyen
.
Ie weet wel dat *k je Vaér beloften heb gedaen,
Toen ik je trouwen foo, dat ik je acht fon flaen.
't Is noch maer fee ven.kom je payt men met geen praetje
Hou daer, dat 's acht, en een voet in 't gat.
Trijn. Oc
h och! mijn alderlieffte Maet je
Mijn Kees Komelifen ik bid, gena gena,
Denkt dat ik beo jou vronw.
Krijn. E
n ik jou man, Ia, ja,
Waer 's nu de bullepees die ik foo dik moeft proeven,
Hier (wijn fluxgeeft fe my, begint nou eens te fnoeven,
Kom door men bienen been; dit lijkt een vremde faek.
Kijk vrienden, kijk, bier is Sint Ioris op den draek.
Blijft leggen, fonder band of voeten te bewegen:
En hoort na 't geen ik fèg, en letter op te deegen;
En fweerc bier by bet dolfte e n quaetlte wijf van de flat,
En by de droes, daer eens een vrouwen hooft op fat j
Dat jy na defen tijtu fult ootmoedig toonen,
En voegen na mijn wil, fo fal ik je verfchoonen.
Trijn. So o 'k anders doe als dat men Heer en man gevalt,
Soo jaegt men vrylijk weg, ik ben te vreên.
Krijn. I
k fal't
't Gelooven; nou ftaetop, bet is je al vergeven
Al wat je hebt gedaen; wilt voortaen deugdig leeven.
Gaet been na binnen toe, ik kom ftraxweer, ik moet
Hier by tot Krijn buurs gaen.
Trijn. 't
Is wel al wat je doet.
ltnrnie. Mxygnts. Lcbbtig. Takel,

leren. Coraes couraes den Bruy, fiktorehe fiktoore!
De boos Trijn is getem, dat is de drolg hiftoore.
Ha! Keesje, ha J br*ffman, dat jy foo triompheer:
He legrement pas op.
May. Wa
t is daer weer?
Icrcmie wat is er gaens ?
leremi. D
e diabel ifegefturve,
B 2 Viva

,

,o KRY*
N ONVER S T ANT.
Viva, de diabel is mort, de diabel is mort.
itbb. Wat?vathembjrdelurven
,
Hier Wael, boe raes je Too ?
He Wael i Karonje gemake niete ven! de Wael,
rekel. Non Ieremias nou, doet ons toch wat verbael
Vanaljoublijtfcbap.
ltrem. Hoor
e qua Trijn, fo heb e krege
D e fufflet pour Ie boes, de fark fe foo bote fwege,
Se fek nok boe nok ba, afs' ba, mon live Man
Gena.gena, gena.
TM. Maer
! hoe 't verkeeren kan.
Lobb. Ik looft men leven niet, de Wael die moet bet liege:
leremi. Like! jy likè lêlff, ikt jou niete bedriege
Parmafoy 1
Lobb. Ko
m kyere, laet ons dat eens belten.
May. Hoo r Lobbrig : ' t fpreekwoort feyt , ongefienka o
ge/chiên.
V I E R D E Ü Y T K O M S T

.

Krijn. Keet. Heel.

Krijn. Ko m Kees, jou vodden an, dat werrik is geklonken,
Die Droes die isgetemt, die dolle moed gcfonken.
Maekt dat jy jou refpekt nou bout gelijk een Man,
Of anders ben je 't kint, foo fy vernemen kan
Dat ik baer in jou fchijn door (lagen wift te temmen.
Kees. I s 't wae r het geenj e feght } ik fchijn in vreug t te
fwemmen:
Hebt dank dat jy de Droes hebt uyt haer lijff gepraet.
Krijn. Gepraet ? bet praten bellept niet mijn lieve tnaet,
t Wasfpanriems o!y,en bet vtt van Btillepeefe
Dat Trijn gebrak, eer fy te degen fon geneefen.
Heel. Di e konften kan men Man, onthou jy maer fijnlefs,
Soo wordje nocb geleert.
Xees. Dae
r fel ik eens een fiefs
Van d' alderbefle wijn, Krijn Oom, voor rulle Jacten.
Krijn,

ef VrMfHtn ttrltmtm.
«
Krijn.Dit fal wel gaen.maer Wijf paft hier niet van te pratoi
Oplijfftraff.
Heet. Nee
n ik fel men dat wel wachten Man»
En achten a geboón, foo ik fe achten kan.
Op hoop dat jy u gunft ook roltaen my bewijfen.
Xrijn. Ko m ben je klaer, foo laet ons fienhoe dat jou Trijn
fel prijfen.
V Y F D E U Y T K O M S T
.
Lobbrig. Trijn. May. fokd. Itrttmu
Lobb. Mae r watje ons vertelt ? boe kan de tijt verandren.
Heugt het jou toen we flusnoch faten by malkandren ?
Dat jou geen wint te hart kon wayen: en nou fta
Ie als een Poelfnip. Maer ! hoe is 't verkeert foo dra?
Trijn. I k wift niet wat ik deê.
Tokel S
e is nu wijs geworden.
May. Ieremieallemaetsgoemaets.
Lcbb. Da
t toon ik ook aen lorden.
Trijn. Ach my Jdaer ismen man. Genaventliefftelieff .
Kees. Krijn. Nesl uyt.
Km. Genavent .
Trijn. I
s 'er iet by my tot u geriefr
Dat openbaert my, en ik fal 'er my na voegen.
Kees. ' k Wil dat je Krijn buur fult in alles vergenoegen,
En bidden om gena voor al de moey lijkhey t
Die jy hem flusaen deed.
Trijn. Sie
t hoe ik ben berey t
Te volgen u bevel. Buurma n wilt my vergeven
Mijn fcnelden en geraes, en wat ik heb misdreven ;
'k Sal voortacn trachten als een goe gebuur befaemt
Bejegening te doen in alles foo 't betaemt.
Krijn. Da t 's erelijk efegt. I y hiy fult tuygen weefen.
Toktl. No u leyt de haet ter neer, de vree is opgereden.
Trijn. Ik ben verheugt in't hart dat ik men man bebaeg.

B j Cy
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Cy Vrouwen die tot noch a mannen fijttot plaeg,
Och! leert gelijk als ik u Man te recht beminnen.
Kees. I k wens den Hemel u verleenen wil goe finnen :
Wat fcgt Ienuie 'er toe ?
leremi. Amen
.
M*f. We
l dat komt feker foet.
Te-ktt. Wa t feg je leremie ?
LM. We
l Amen dat is goct,
Keet. I a die vol Wijn, foo kan men lullig vrolijk fijn,
Keel. Di e nu geen vreugt bewijft, dat moet een rechte Mo.
lijk fijn.
Krijn. Ha fo o ? wie is er n u de wel k mijn fpreu k niet toe
ftact ?
J>*tr is gem V,»H carnet, (oa 't den Mm niet tee loet.
M
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