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Oe vaerje Man, wat fchort 'er noch, lirije
haeft voort raeckenf
Tck bedenck wat ick meer van doen hehn
Men fou eer een vaendel volcksrictmaecken (reys
,
Als jou, wat veu r fnlcke n ge/lel, 't is geen Ooft* Indife
Gy komt licht morgen weer. Gaofi De pieken op u vleys,
Men kan in een nacht foo veel krijgen, aJs fomtijdtsin al
fijn dagen .
'
(levente wagen:
Het lijf heet valek: o ick (bek niet teockeloos mijn jonge
Maer wijf, 'k ga nou van buy's, en fietick laetje vooght,
Doch is t datje 't ambacht wel bedient, foo wordje licht
altijdt foo verhooght.
ltwr. Da t mijn Baes wijs was,hy moftaemüiekisjesfloote n
hangen als hy nyt won varen.
Dan fou hy onder wcegh geruft fijn.
KU. Voo
r niet krijghje foo vroegh witte hare»,
'k Segh a]temet Efels griffe jonck, maer het komtje daer
niet van daen,
't Is van onnutte hartièer, en dat doe jeu felver aen.
Goojl DeStuur-man, die aen 't roer fittisde wacht-bevolen,
En föo-is 't met mijn, want doolden ick, het fou hier alles dooien ,
(of jemift;
Daer behoort, wat meer tot danrten als een paer fchoenen.
En de man , die maer atteen voor de koele wijn forght,
fiet me n dat achter 't net vift.
KU> Datj e een Hampamfterva n ee n wijf had; fo o moch t
men u kloekheytprijfen.
Uur. Iuyf t eraden.als men iemane van die natuur fbghtpfaC»
hoeftmemaeröputewijfen»
(trout.
Geof. No u bewaér jou kuysheyt; fiet,her.wordtje alles verR
k. Maer , hoefinjedusachterkoufigh?-fpfc-benjeimmer s
foo troualsgout .
A a l*w

lm* DatVwaer' , wan t gout lacth«tn dickwüs van vcele
hand'lèn,
Soo dunckme doeje oock, ick weet wat vanje wand'len.
Geef. We l aen,de reys moet fijn.hóenoo ick fcbeyden kan,
XU. E n hoeje mijn miftrout, foo komt my 't fchreyen OQ
ufcheydenan. (falwefen
;
leur. Van blijtfcbap detick ick, om dat bet voor u open hof
Want noü ick meê moet, kunje met u vriëndtjes fmullen
fonder vreefen. '
(omme-flagh.
Kla. Wat maeckt de geck.om een Haerlemfe reys,al groote
Geef. Wa t feghje vrouw? Kla. Dat ick niet lijden mach
Datje foo veel over-boop baelt, och! 'k vrees datje een.
wigh uyt fult blijven,
ftw. Mocht dat fchiên, wiefou'e r meerde r vreugh t op
aerdt, als ghy, bedrijven.
Geef. Mij n laerfen, mijn rapier, is dat al by der handt ?
leur. Ia Heer. Goof. Mijn Orloogie.
leur.;
Die is hier.. Kla. Dat 's recht mijn eygen fant,
Soo fulje jou op geen plaetfen. fou ick hopen, vergiffen;
Maer of je een halve dagh langer bleef ?
Geef. So
o fal ick niet mifleo
Of laten u weten hoe het met mijn gefontheyt al ftaet.
KI*. Daer fmaeckt een kusjen op, maer datje 't niet en laet,
Of anders fal ick my, in u af- fijn,niet trooften laten.
Itw.Och.'back'ftien.datje foo hart om bijten fïjt.leege vaten
Met tranen fchreytfe vol, fy doeckt hem na haer fin.
Geef. Mij n dienaar finjereet ?
xla. Ho
e raeckt hy wegh? Geef. Watfey tmijn vriendin)
Kla. Dat ick wel wou dat ickje weer fagh.
Geef. .
Och dat ick fcheyen moet! /««r.Speck-ftruyf
Is dat geen gladde kofl? mijn alder^grootlte gecks-kuyt;
Holla, 'k meen Mieftertje, wat valt dit fcheyen fuur.
Gbof. N u hartjelief, adieu.
Kh. Ho
e verlang ick na u weer-komende uur,
leur. I a alseenSchoen.maeckers knecht na een pacrkurckte maylen.
Gw/.Noch eens adieu gefoent,wel hey,gy moet niet buylen.
Adieu

Adieu wijfje, weeft wel gemoer. Gte/i,th lmritu» Umin.
xta. Adieu
: achter fien ickjc left,
Ga heen ghy dreutelaer, ghy górten-telder, ghy rochel
in de relt.
Al hiel ick mijn wat bang, ick meenden 'er niet ientje,
De tong was by mijn Man.maer't hartje by mijn vriendByKarel, die de naem in't leger voeren magh, (fe
,
Om da t h y nimmermee r he m fcboyl maeck t vóór ee n
flagh.
Och! eerder dat ick fou ftaêg fijngefelfchap derven";
Soo wou ick liever ftrax voor ieders oogen fterven.
Kartluyt.
Waer of hy nu vertoeft ?" of fou hyiewers fijn
Te praten, of by Bier, of in de koele Wijn. ,
't Is we!, ic k faJ het Weder houden in gedachten,
Dat hy my nu alleen doet na fijnkomfte wachten ,
Seyd'ick hem gift'ren niet, dat by op deft ïijdt
Sou komen? K««.Hartebiat , wat 'sd'oörfaeck dat ghy fijt
Gebeeten op u vrundt, heb ick het dus verkurven-?
KU. Nee n liet, d è jaloufi die tteft he t feKen"durven ;
Want waerje van mijn fijt, foo fcbijn idc hÖöfdeloos .
Kat. En als gby mijn weer fief ? Kja. Dan fiéjè dat ick bloo s
Van vreughde. Kar. Deft' Kt*. Mijn troeft .
K«.
. Övriendlijfclttrecke-becken J
K-la. Hebj e hier lang geft'aen?
Kne. ft,'
k fag h u man Vertrecken ,
En fchiëp een groot verrhaeck m fijn rcSftel'. én forgh.'
Kla. H y merekt a l wat 'ex is in huys', maer*K blijf u borgb.'
Hoer
K'M. Da t s récht, want hèVwaér fpijt dat ghy"tfbert allee n
Soudt knaegen, én dan noch by fop eeq bloer.'daageen.
Ver rnieek Voor v/roti ïn is, 't ?i goet dat defe.ftryét'.
Wef'twjj ve flentëldraégïrr.trraèr gun riaer'aïri eer» vrycr:
tla. N a Lubeck.dat is beft met fulck ë Iömgë ttiaets.,
r « . Nietwaer ; mijn bëckjfe,1 want fy herriöa vfcfcl déplaèts?
Vah dustö fehfy^knecHts',HÖéwel fdhinSge vrouwen-
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Om

O m reden,doc h met leet, baerknyflê monrroe houwen;
Want hy fcbeot 't aenficht, die fijneygen neus af bijt,
Doch in het heymelijck, gelijck het fpreeck-woort feydt ,
Is meefte arremoe, maer is hier 't praeten veyligh ?
Kla. So ó (eer niet, ko m in huysmij n foctevrient , mij n
heyligh,
Dan Tal ick met 'er haefl mijn prullen, en mijn goet
Wech doen, en peuren flracx met u mijn lief te voet
Waer dar ghy wilt, het ons uyrhuyligh vreughde raepen,
Soo fal hier niemandr onfe vryery betraepen. tinnen.
Goofin, tnlmritttn.
Gtof.'KK Ae r Ieuriaen, dunckt jou dan het raedtfaemfte ,
1 V 1 da
t wy in Stad t blijve n ?
leur. We l ja.laet ons eens tien wat vrou al mach bedrijven,
O ic k heb een galg in mijn oogh, 't gaet t'huys niet als 't
behoort.
Gt»f. Mae r lachje niet wat droefhey t dat fy maeckten ?
ltur. Nie
t een woort
£n meentfe, Iuy t gekreeten, haefl vergeeten,
D e vrouwe n hébben lange rocken, maer kort e memo*
ryen,dat moetje wectèn .
Geof. Heeftf e da n lbo veel iincker-mande, en drumpel-juf fers acnhaerfnoer?
ltur. Dae r hebje 't niet, o neen, dat 's ballaft o p de vloer j
Denkt ook niet dat de vrou alleen het huys lal bewaren,
Aeps-ftarten, .pch fy vrecf t da t baer d e nacht-merr y
mocht befwaeren,
(vanbevrijt^
En daeromneemtfe eeii loorre dach beynft,di e baer daet
Gelijck de Stijffter, die van dedoovekole-lucht droncke
wierdt, hae r oock foo maeckce d e vemerthey o
quijt. {fpeelen
?
Gotf. Moy ekalt , foo fegbje dat mijn Wijflou boere-part e
ltur. Ickfeg h hetnieM y wee t het beft.als die de koele Mey
omgae^deelen.
Got(., Ick heb/er voor geforght, rqaer hebj'et4apgefien ?
ltur, Dae r heeft geen derde by van doen, ick laetfe t'faem
betien. Geof,

Goof. Hebjèdanwatgehoort?
ia». Nie
t veel, maerd*onderlagen l
En al de bedt-ftee dreunt en kraeckt fomtijtsby vlagen,
Wanneerghyfijttewaicht, da n hoor ick altemet
Een praetje, maer ick denk vrouw raeskalt op het bet,
Om datfe jou onbeerr.oock hoor ick dickwijls of 't fpöore ware rinckelen;
Doch 'k treek 't hooft onder deck, en ftghdaèr tijdt.de
droes met belle weer an 't hinckelen;
Dan hoor ick deure fomtijts klappen.maer"k rneep datfe
van de wint open gaen;
En left fagh 'k in jou kamer toenje uyt waert.twee fchoene met eentóer torFels ftaen;
Maer"k docht 't fihnevrouws muyle trie t hoogh-bield e
dunne fchpenen.
Goof. Dïé'draegh r zy niet, de pocke fchen de hoer, hetfe
haer van and'ren (benen.
leur. Da t doenfe mifichien al, dat volghr na fuleken daet.
Goof, Mae r hebje niet gehoort waerjy by wijle gaet ?
Uur. Neen , maer'kfie (om tijdts een Brabants her teken komen ,
Daer heeftfe 't dan foo'drock mee, Ui vrijfter s djfc wat
van haer vryerls hébbén vernbménr,
Daer peurt fy weljnee uyt voor een uurvier of vijf..
Goof. Wattieering doet diëfloor,wat ïs hét Voor een Wijf?
W/'ÉeH,e(ërlijtkkrÖegh|é hóudfé' ^ o p da t men vahgeeo.
1
dörftfoufmacïïteh, (ten.
EH daérlbyTaetfe obefc Burgers en Reyfende-luy vernachGoofi- Ai5f?é'|ehóegh, maer Weetje oötk waer dat Hérbergjerus? . •
(leven niet mis;
Uur. Wé l Ja, mïjnüevé Baes, luftje wat groens, ghy kornt u
Niet dat ïy^hdèren itf tiuyshoudt, tüae r fy weet de foete
TruyrjeVfobtehdlen',
Want Fy heeft bortjesro t barent , endiejeda n hebbe n
tfilt nroetjehae fijngeit betalen.
Goof. Gort , ic k fou foo garen kuyt of haringhebben, en
weeten of'er mijn wijf oockkoim .
A4
Uur.

lm. O Baesje! weetje geen raedt, wel loopt 'er eens vermomt, (gen
,
Goof. Bloe t leuriaen, datje wift hoe wy dit aen fouden vanIck fouje byloo , tot ee n vereering, een boet me t een
nieuwe mantel langen.
lag-. Dat woordt heeft klem, om geit is 't dat ick dien;
HoorMiefter, late n wy ons dadelijck als Lier-luy gaen
verkliên,
Hier by woont een fnaeck va n mijn kennis, daer Tullen
wy wel aen plunje raecken,
Gby kunt toch ee n beetje fchrapen, en ick fal oock wel
een bruytje maecken j
Ick wed fy nemen ons voor Spccl-luytjes aen,
En dan kunje, fonder koften, wel fienwat 'er om magh
gaen. (welen
,
Co*/:Dat '& goet,nu kotn.tree 'voort.'t fal oock haeft avondt
Dat dient den handel meê, enmaecktons fonde r vreefea» binnen,
Klaertje, KmU
JCij.'T'Oe is de deur, en daer fluytal mijn forge in,
J. G'nachthny s tot middernacht, wel doe ik nu u fin?
Kar. Och jaje; 't fchijnt de Maen, om ons vermaeck, gaet
pruylen. (fchuylen
,
Xla. Neen, s'is ons dienftigh, want ginc k fy baer niet verSoo mocht ons iemant fien,en dan waer 't bcel verknok.
Kar. 't Is reebt, want ieder een graegh op een ander fchrolr,
't Schijnt elck 't geluck benijt, om dat fy niet génieten
Degunft, di e vrouw Fortuyn op'duckigh hoof t kom t
fchieten.
Waer gaen wy beft na toe ? de ftraetdie is te kout.
Kla. Soo doet het. Weetj e 't niet? e n benje al fop out ,
Soo dienje finterKlaefen Mildegift te leefen,
Die heeft de kroegers daer perfecktjes aen-gewefen
Wat plaetfèn dat 'er fijn,wat dunckje of die gaft
Jn wijn- of bier-huys komt? h y weetlè by de taft.
J&rr. Tot Lijntjes heeft de foch de kraen uyt al de vaten;
Na

Na Brabants May ke, kom die fal ons wel in laten,
Die is oock vriendeüjck, toch 't is d'aengebooren aert,
Daer hebje geen gegnor of grijnfe.van een Waert.
Kla. Dat 's vvaer, dit fieegjedeur.foo Tullen w'er haeft komen, hinntn
m "weer uyt.
Kar. Hie r is 't, ick wed fy heeft mijn klopjen al vernomen.
Mayken doet opm,
May. Bo n ibo>$e)ieveken$, believes ou kom.jn,
Woor heede fóo lang géruuft, gby vergeet u oude WaerKla. Neen Mayken, maer 'k heb niet nyt gekoft.
(din ?
May. £ n ghy Singjoor heede oock foo vee! te befongieere,
Dagge niet eens ten voorfchijn komt ? onbayt, 'k ick fal
ou dat verteere,
Ghy fu!t een plack hebbe van een vrindelaycken kus.
Kl*. Nou May feelaet betien, wel Wijf hoe ftajedus ?
Neem ghy 'er 't groen niet of.
May. Vffrou.'
k heb ou.de wegh gewefen,
Én believes ou, laet ou Serviteur voorts ouwe fenart ge.
Nu tree wat binne. (oefen'
:
Kin. Mae
r deynckt eens boe mijn dit harnas paft,
Me man die is van huys, en ick kom hier met een vreemt
gafb (nié
t geloven,
May.OcU'aèt ftaetbulbobaifaartjestg'en foues voor femers
Men boort ou alteneen fame te vouge, want in perfeccy
gade ieder een te boven.
xUr, We ) je kent met de fijnequaft.
May. S
a hertekens, wilt ü na binnen fpoên.
Kar. We folie, hebj e nou een vcrfnaperingetje n foo fulj e
ons groote vrintfehap doen.
May. Tc Sal wa lackers ip deboorerfrnyten, o l h e noch
fukken delicnet kieken-paftayke.
xt*. Ia , en qaer nieuwe moftby, altijdt vïnt me wat foets
byMayke. hinntp.
Geejht, leuriatn, vtrkltetfijniïe,
f- \IJ E l maet ghy finthiel moy, maer hoe paft mijn dit
*T pac
k?
Ay
leur.

Gw

itttf. Soo ick ion niet en koft, *k (ba fegge dat 'er een gorge
veddelaer in ftack
:
(nen.
Hon moet Baes,'r fal wel gaen, ghy moet u vrolijck tooGotf. Da t fal ick doen, wel hey! finjenou indeboonen?
Men fou, om tijdtverdrijf, dus altemet eens gaen.
leur. Al recht heer Klaes, ghy fijt'er heel geluckigh aen,
't Is trooftelijck fijnvrouwe vroombeyt dus te proeven.
Gocf. Bloet-beuling , maeckje mijn ootjes wijs.offlachtje al
de boeven, ((chee
r hebben geleyt.
Die d e menfche n uytlacche n als fy hae r om ee n daghIwr.Neen Baesje,'r wordt maer foo uyt foetigheyt gefeydr.
Goof. ' k Neem't bock in' t goede, maer'tverftandtda t i s
hiel op-getogen. (vervlogen
.
Uur. Dat hebje noyt genoegh, en voornamentlijk is 't je nou
loris.
loris. T~ \ E dromme l moch t /bonade Spee l luyloopen
LJ foecken
,
Men fou by gout die groot-vorften wel vervloecken;
Ick quam daer by een Wael, maer 't was,;« nt veux fa fut
in fokken petittm kroeck:
(broeck;
Ghy menght het laten.krom-fteeve, feyd' ick.en vijft inje
Qoatn ic k by aere, 't was longma n 't tnagb ons nu niet
wachten,
(ten:
Wy moeten op een Bruylöft gaen,en 't is al.dicht by achEn nou fou ic k wel na Schoppe n ien-oog h tyen, maer
die verdrinckt al fijnverftant;
Oock en kan hy niet veel niens,en wat is men dan verfien
met fulcken quant;
Dat ick wlft waer datgefwooren Herberghs Soeel-mannetjen woonde (fo
o vlijtig toonde
Met fijnröbdt gekarbonckelt aenficbt, dat bem wel eer
Om een geringe penning, ick peurden'er (tracks nae toe;
Of n a de Scharmay-fpeelde r me t fijnmaet, hey! een
vijgh,'ick ben al moe,
^ (gen
.
Ick kray weerom na buys, en (ègh, ick kan'er geen krijlt». Gor t Baes, maeckt watgeluyt, 't is noo geen tijdt van
fwijgen. Da
t

B K i s de Roffiaen va n de Brabantfe waerdin.
Gtofol Hey luftigh , goet ackoort. Sy
fftden,
lorn. .
Wel dit komt na mijn fin r
Een kolf je na mijn handt, onfe Ionker is wat vrolijck ,
En die foo is, vermaeckt hem felfs wel al is de Speel-ma n
oolijck ,
(niet vinden kan;
lek mag h defe brackjes mee nemen.en fegge dat ick aers
Goe-navont manne, gy komt hier wel tot u voordeel an,
Souje will e m < ê gacn, daer 's geit voor u te winnen ?
leur. We l gare bon amis. Goof, O j a mijn kindt van minnen,
Waer is 'et daerje meent ? 't is nu een duure rijdt ,
Die geit krijgt, en goe Bier, die magh wel fijn verblijdt.
lor. So o volch me, ' t is hier by.
leur. Da
t komt hiel wel te (lagen,
't Sal vreemt fijn hoede faeckmeron s fichtoe Ta l dragen, binnen.
Kar el,Maeyke, Klaertje.
Kae.IT7At foo.dac is voor eerft een moyen dam gemaeckt,
*^ Nu Maeyken , weetje we l wa t dae r o p loute r
fmaeckt ?
May. Ee n klare reuch; onbayt, en wilt ori neder fette. bin.
KM. Wel an,na eens gekuft.'k ho u lip- en mont-bancketten.
Kl». Wa t foo, wie-fou om rfüsken vreucht door wille fijn.
KM. N U be n ick in mijn fchtck, by 't liefje, e n de wijn ,
Ick heb in mijn gemoet daer lang of legge droome ,
Of't van fijnleeve wel du s ilaechs fou kunnen kome.
Kl*. Ho e lonckje mijn dus aen?
KM. O
m 't geen ghy dencken knqt.
Kl». We l daer is immers niet, of'k he b her ugegunt,
O f fchort e r noch wat aen,foo wee s terftont d e melder ?
Moeyktn.
May. C\e daer , een kanneken van't beft, dat roomerken is
K»e. kJIs 't al van 't echte bedt? (helder
.
May. Neem
t eerft een mont vo l kaes ,
En pruuf 'em dan van deech. Kl». Wat fo mijn eelen baes,
Goe bie r op koft geleyt , dijt uyt als ouwe boonen ;
Maer

Maèr 'c wijntje teert de fpi js.en doet ons vrolijck todMtti.
iWny.Onbayt.ik hoo r daer iets! Ka.Mijn dankt het is geklop.
Af«y.lek rail'e s gaen befien.iw. KU.Ey doe t voor al niet op,
Óf vraechteerft wie'e r is.laet.hiertoch niemant koomen .
Kar. Wees niet befwaert, we l hoe! beginje nu te droomen ?
Wie weet dat \vy hier z\\n.May.Ks lieveken s 't is vreuebt,
't Zijni Speeiliêns daerg'om lond . Cla. Dan be n ick wee r
verheucht. (fpringen
.
Kite. Wel brenghtfe daet'lijc k bier , 'k heb luit een s o m t e
Goofe, leuriaen, loris.
Gctf.T*\ E duyeker , hier's mijn Wijf.
Uur. - L' Bloetkenj
e jou niet bedwingen ?
M*y. Wa t viefe dieve zijn dit ? Kla. S y zijn al vry wat kaelimr.Ickfal he t woort we l docn.en houwe mijn als eenWael.
lor. Ic k liep mijn beene moe, en kon 'er aers geen vinden.
Kae. Ghy hebt al wel gedaen.kom berrewaerts ghy vrinden .
.W.it ben jy luy voor voick ? leur. I e lint de Amfterdam .
Cla. Een Rotfack d enck ick.
Uur. Nee
n luffrou , mijn Ouder qua m
ley uyt Valencien, raaer ick zijns hier geworpen.
Cla. Gelij k men d'honde doen, waer hebje oy t in Dorpen
Of Steeden fulcksgehoort, enwat vooreen i s jou maet •
leur. Ee n Burgh'yS dameur hier in de kort Warmoes-ftraet .
Cla. ' t Is huygh by haegh.
Geof. O
pry, o Klaertj e van de vüylen!
CU. Hoevaerjelieffte ? Kat. Wel.
Geof. Wae r fal ick mijn verfchuyle n
Dat ick dit al moet den ? Kat. No u (le l u fnareh dan,
En fingreens dat het klinckr, en fpeelt gelijcklijck an.
Geef. D e nicker , voor mijn Wij f en Pol t e moeten fpeckn ,
Én dan noch, of ick kan -of niet, daer onder queelen.
Coófe en leuriaen Singe» in Speeleu.
Men keur ó" tun brunette,
lekfloormijn am gein (wart :
Moer butt hetfehom blanket te,

Daer

Dmydergeck em vxrt,
Dat éruyn it fidniftfintttt,
Croyi, ma mit, mijn hort,
Temet* dat bUncb vedeerder fcbatt
Don bet deftboenbtydt bm.
Cl», 't Gaet niet luyr, maer in-(bet.
Kor.. Wellief
, watfeghjenoa ?
Cl». Tc Segh noch dat ick'er nietgraeg om doot wefen woo,
Of fittent'huys alleen mijn hert aen ftuckenquelle,
Neen, trooft, wy moeten meer malkand'ren das verfelle.
Gtof. Schot-vereken , Spinhuys-hoeredeedeniet mee r als
gby doet.
CU Ofoetefuycker-mont ! Go#/ . O bitt're pry als roet!
Syfoent hein, hons«vodt, houdt.
leur. Sie'
t endt, wilt noch wat fwijgen.
Kar. Mijn hert, wat fulje dele nacht al foentjes krijgen.
Cfo.Dat Goofe vry wat wint.de Vrouw heeft veel van doen,
Om u mijn lieve Lam dus leckertjeste voén.
Gcof.Soo koft het mijn noch gelt,de dtoely moetje Ichende.
kar. Wa t luft mijn foet'ertnoch ?
Ceof. Hoep-ftocke
n op haer lenden.
CU. Dat mijn luft, luft u oock, vertoeft daer mee tot flus,
Daer brengh ick u eens op, beneffens foo een kus.
Geef. Gant s daelders, laet betien, och! mocht ick vry uyt
fpreecken.
K«e.Waer magb u Man.dien bloet.nu in een hockel fteeken,
Tnyte fijnooren niet, dat kan wel, daer hy (bet.
CU. Wift hy, boe het fijnWijf nu na haer wenfing gaet,
Hy fou de beufèm ftracxgaen dragen in de Lommcrt,
En brengen ons de (lock ; maer ick ben onbekommert
Dat hy het weet, 't geen hy niet (iet, en (chaet hem nier.
Geef. Ic k hoor en fiete veel, dit 's een dubbelt verdriet,
leur. Wel fluytde kijekers toe, foo hebje maer een lij'en.
CU. Kom Kaerel.' wille wy niet eens aen 't danlTen tijen ?
Kar. Wel ja, nou luftigh om, tfa Speel-luy geef geluyt .
Goof. Wat noch al.laet eens fien.hoekan mijn vuyle Braydc
CUtr

Clatr en Ktirtl danflhn, wijl Goofe tn UurUm Jpeelm.
Geef. O Swijn, wie leert u dit, of houje mee vergaring
In d'Otter, of de Vlach, of iewers in de waring ?
Iou voeten ftaen'er na trots lans of heurs gelijk;
Waer brengt mijn Wijf my toe ?
Uur. To
t gilde-broêr van 't hooren-rijck.
KM. He t danflen teert de fpijs, en maeckt de flucxezinnen
Gereet en afgerecht op 't löJderlijcke minnen.
CU. Ey louter, als ick dus mijn geit met vreught verteer,
Wat klagen heb ick dan, mijn Man die wint wel weer,
"k Krijgh wel van hem de beurs.maer van u and're lusjes,
Daer goet is, daer is laft , maer vroolijckheyd by kusjes.
Nou hael ick 't hanjen op,maer t'huys is 't gang op gang,
O Kalfje fpaerr u hoy, de winter is noch lang.
Goof. Da t ick befpaer, verteert een aêr, hoe kan ick dit verdragen !
Gortvreeldenick felfsvoorgienfleur , fekregenbeyd e
flagen.
Cla. Wat dunckje of mijn Sul, mijn Goore, nou met recht
Sijn wapen niet en voert. Kn. Hoe is 't ?ick bidje feghr.
Cl». In 't fchilt daer ftaeteen hert, en uyt de hellem waffen
Twee hoorens.
Kat. Sulcke
n hoedt die moet hem aerdigh paflen.
Goof. O Hen' hoe leghje 't uyt.gants Stuurman hooger nier.
Her is foo na als 't dient. leur. Wat dunckje nu ghy 't (iet ?
Goof. Mijndunck t fo o veel. Too veel, da t ick be n buy ten
weden. (leften
.
Maar droom ick oock ? ey! kom.ontwaeck mijn dan ten
lmr. Was' t droome, 'k wou het wel van jouwent wegen,
't En is geen goochel-fpul, o neen, 't is al te waer. (maer .
Geo/lKom met mijn,laten wy terftont de Schout hier halen,
Die fal hun mijn verdriet niet weynigh dan betalen, bin.
Xm.Maer ruyckt hy nimmer lont.of heeft hy noy t verfpiet?
Cl». Hy 's bot, in 't gros jeloers op ieder wie mijn fier.
Waer zijn de Speel-luy ?
KM. '
k Denck nae achter in de kooken
Gedreven van haer maech, of datfe eensjes rooken.
Maty-

Maeyken.
May. Ba jemeny goe liêns! de Speel-lic »}n foo qnaet:
Heedefe nie t beraejt ? ick fach aen hun gelaet (gen
,
Dat fy oa dreygden. ' t Ian ick wod haer d'oorfiec k vraMaer 't was hoer-moejer fwijgt, gy krony/k he mijn daGeen grammer liêns gefien.en dus ftreeckenfeheen/ (gen
CU. Och Kaerel! mijn valt daer fulcken fwaerigheyt op de
Ick fwijm febier. KM. Ey wat is 't ?
(leen,
CU. Wa
t fon 'er zijn ? ick vreefe
Dat dit geen deeg'lijk fpul moet met die Speelluy weefe;
Ick forg wy zijn verklickt. &».Van wie?van datgedroch?
CU. Neen, neen, de maer en is foo goet niet,och,och,och •
Ik dacht 't was Goolè felfs.met Ieuriaen. lt<i.Hey!vijgen»
Was hy 't geweeft,by bad too lang niet kunnen Twijgen.
CU. Ia Twijgen, om de muys te vangen in de val,
Ick (örgh dat hy hier al mijn vrienden halen Tal; (men.
Deynckt, foo dat beurt, wat frhant dat mijn fal overkoAl handel t ghy mij n fteets , Tc lchijn nochtans van d e
vromen;
Ick fterfnu 't Goofe weet Kut.Die forchis niet van doen.
Maf. Maer hoo r SieurKaerel , *kickkrijc h fulcke n quae
vermoên,
Sy praeten van de Schout, en wat is dat te feggen,
Anders, als dat dit moet op geen goe moejer leggen.
CU. Ocbmy, och my, watraet! wat fal'k beginnen gaen?
Koe. So o jo u de moèdt ontfackt, fo is 't met onsgedaen.
May. Och Kleerke , laeto u doc h to t mijnent t'buysnie t
vinden,
. Gae ftracxna uwent.JC«.Wel,nu 't welen moet.beminde,
So gaet, ick blijf, en fie boe dat dit fpel vergaet;
Ghy fult voort dencken w'at dat u te wereken ftaet.(ken,
CU. Seer wel, adieu mijn hert,*k fal mijn na buys verk!c«cEn (tracks dedoec k voor' t hooft, en't fchaur-goet rier
gaen foecken. Binnen.
&w. Di e vinck is vluchtigh, o die haes is hem ontflipt,
So hy geen (chiltwacbt boud, en onder weegh haer kipt.
*Uy. O neen. ff liepen'voorts, enfonderom te keeren,

•kwa

1c Wil haer om een neegemanneken afièreeren ,
Dat hy fe ónderweechs niet krijgen fal, dien loy.
Koe. O uy], waer is jou bril, ghy fchiet al heel geen roy:
Wil iy ons vangen ? wech, jou lift was niet bf fteeken,
Asn geck, of ktnd're werck fal altijt wat ontbreeken j
Had hy geblee ven, en de knecht de Schoot gehaelc,
So was ick, en fijnwijf heel fchendigh afgemaelr .
May. Ba ja, na komt 'e r niets, foo knndefe weer haelen,
Én ou begonnen vreucht verdubb'len meenigh maeleo.
j«r«.Help.help,och.och,de Schout en Dienaers zijn in huys.
May. Daer's onraer. Ka$,Sa$ fwijgh ftil.
Deccheut, Goofe,

Uitriten, Dienaers,

Schout. Wae r is het fnoot gefpuys ?
Goof. Dae r is de guyt, fegh fielt,waer is mijn wijf gebleven ?
Koe. Iou wijf. ' wel lieve man, hebjefe mijn gegeten ?
Goof. Gegeven ! neen jou fun, ghy hebtfemijn ontroont .
Koe. Ic k kenje niet; veel minder weet ick waerje woonr.
Schout. S a vrou, waer isfê, (êch ?
May. Mij
n Heer, wie komda y foecken ?
Goof. Dat' s waer Brabantfchevodr , gh y fo u ons noch wel
May. Wel gat- vinckfehortou iet s ?
(doScken.
Schout. D
e man die foeckt fijn wijf,
So doe ick oock, daerom en maeckt hier geen gekijf,
Of'k fchortj e daet'lijk mee, fech waerfe is geftceken ? •
May.Mi)a fcborten.bagen fult.met wie meynde te Ipreeken,
Schort hoer en dieve, moor geen vromeliêns als my.
Schout. Rae s foo oneerlijk niet.
May. '
k Ben foo eerlayck als ghy ,
'k Sue op mijn Burgerfchap,gaet wech.paft niet te raefèn.
Schout, la , ja, ick kreunt mijn niet, Tc heb meer foo hooren
blafen,
De fchurfde-fchapen blaete n dickmael aldermeeft.
Goof. Mij n Heer de Schout, die Hoer.
May.
' Watfeghdevuylenbeeft?
'k Legh dat in kennis; nu onbay t. dat fal ou rouwe.
Goof. Io u ook, als u de Beul de ribben komt te touwe.
Schout.

Scheut, 'k Sal eens huys-foecking doen .
May. '
k En rays on niet. Scheut. Ia , ja,
Iou raet die is hier nul, mijn Dienaers volgb mijn na.
GÜD/.NOU pover hoogh hart.'k fal jou dat te deegh vergelden,
Dat gy mijn flusjesvoor een hooren-beefrginck fchelden .
K«. ' k Segb noch, ick kenje niet, doch benje 't dat is goet.
Schout, Geeft, Maeyke, tn al dm hoep, met groet geratt, binnen.
Koe. Hoor wat een gewelt.houdfe van men kaer.dien bloett
Hoe krop ick beft mijn lach, Te Tullen haer wel vinde ,
Al oet-em foo, gelijck een hant vol vlugge winde t
Had hyfe toch wat fout eerft o p de ilaert geleyt ,
En dan gevangen, wel foo hadfe hem verbeyt.
Hoe Tweetje lieve knecht , ghy Tuit u hoorens ftooren ,
Gae toch voorfiebtigb, ey moetje het al ontblooten t
Breecktfede blaes nier, Tus, fy komen, ftaetïgh ; want
Ick preTenteer van hem generael Luitenant.
Al ttfaemtn v>eêr uyt.
May. Non heede vry wat fcboons,niet waer ghy fijnepaften.
Schmt. Hoor vroutje , 'tis ons ampt , w y doe n t gee n
m'ons belaften.
May. Scherluyn Too Toudy fien wat liéns ghy defameert;
Denkt eens boe gy mijn huys,mijn volck.en mijn onteert,
'k Woon i n een goeje buurt, noyt iemant van mijn klaegXnr.Wel Tierebus,Ian Hen,wel Fronus.o dit flaeghde (de .
Te qualijck, datj e bier jou wijf nu niet en vont.
Goof. " k Segh noch, en blijf'et by, datghy, en Ty terftont
Hier faemen fa ten, al Tchijnt dit jou vreemde maere,
Of mienje, guytfack, dat mijn ooge koufe waere .'
Gants lichters, beerTcbip, 't is Too waer als ick hier ftae:
Is'tnietleurye.'/««r. ' k Mien ja.
icheat. WatTeghjemienje? leur. la.
ithoue. E n licght nier. Geef. Seght toch ja.
teur. Ia
, ja , ghy hoort het ftggen.
ichut. Maeckj e mijn leugens wijs, 'k fal u gevangen leggen;
Wel jongman hoe's jou naem?men moet wa t verder gaen,
B Hie
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Hier moet een ent afzijn.
Kge. I
n geen Schouts boeck te (hen;
Indien ick fchuldigh waer, foo was het tijde te vragen,
Of foofe hier oock was, gelijck de Man liep klagen,
Soo (lont ick het n toe; maer nu ghy haer niet Het,
Of ander vrouwvolck, dunkt medat mijn onrecht fchier.
Schout. En gy Waerdin.ick vraegh u op u Vrouwe waerheyt
Of defe Man fijnWijf hier noyt en komt ?
May. D
e klaerheyt
Bewijft het felfs; want fier,de Meefter en de Knecht
Die fcheelenimmers, dies klaegh ick meé van onrecht.
Schout. We l Goofe, defe luy befcheydelijk getuygen,
Dat ghy al dit beklach moet uyt u pooten fuygen.
Coof. S y praten dat fy fweeten, 't is gelijckwel waer,
Ick bril noch niet, o neen. 't geficht dat is te klaer,
'k Geloof mijn oogen beft, men fal 't mijn niet ompraten.
Schout. Di t fegh jy, fy weer aêrs, dit klappen kan niet baten.
Itur. Iae Scheutje lief, 'k fach't oock, mijn Bae s die het
gelijck,
't Was Vrou, 't was Miefter s Wijf, e n hy , is dat geen
Schout. Wa t deên die .'
(blijck .'
leur. Oc
h 'k en durf ,ocb •' fulcke boofe fticke ,
Hy foende.en deed'noch wat.ick kan't niet al verklicken.
üiur. Dat feghje nou, en flus foo meenden jy 't; feer wel,
Heer Schout, hy weyffelt, 't is een omgekocht gefel.
Coof. Wi s , prooper het gelijck , 'k word by gou t buyten
weften,
Schout-oom,mijn wijfdiegaf noch al 't gelach ten beften.
Schout. Sachj e dat ? Goof. O jae!
Schout. E n ghy maeckten geen gewach ?
(fegh,
Geo/". Wel neen,'t was mijn genoegh (dochtme)doen ick het
En dunckt het jou nu vreemt dat fommige faljeere .
Wanneer de Vrouwe dus de Manne winlt verteere;
'k Mirten nu left acht hondert gulden uyt de kas,
En 'k vraeghde mijn juweel waer't geit gebleven was;
Sy wift het niet.ik wou (met reen)wat woorden maeken,
Ia maet, fy beuckten mijn met hulp als een fcharlaecken,
't Bloei

'c Bloet liepmê van de kop, en 'k moed ftil Twijgen toe.
Kat. Mae r wat voor arme reen, jou fchent broek , 1c weet
niet ho e
Dat ick u fchelden kan, o Hoere-vooght' verdragen,
't En deed de Schour.igorr.gy kreeght de huyr volflagen.
Schout. Wees ftil, kom Goole , lae t ons een na uwent gaen.
En fien of wy u Huys vrou w vinde, (want van flaen
En komt geen goetj en foo wy dan in huys niet raken,
Soo fal ick d'heele nacht, al foeckent, met u waken.
Goof. Wa t haeft, terwijl raeckt fy met eeren moytjes wegh ,
Ick blijf gelijck een mof. Schout. Doej e gelijck ick fegh ,
Een van mijn Dienaers fal de fchilde-wacht we l houwen,
'k Moet fien wat oorfaeck datditfpulletje n ka n brouwen.
Goof. Onnoodigh , 'k weet gewis fy is in defe plaets,
Schaf op Waerdin , kom wijn en bier, de kroegh moe t
vaets,
(fen.
En foo goet dat wy 't doen als and're, 't moet doch we May.tieer Schout,i k bidder om.befnoer de tong van defen.
Ghy reeckel, Beul en galgh voor ou al veerdigh ftaen.
Schout.'k Seg Goof e dat ghy fu!t met mijn na huys toegaen;
Hoor Klaes, blijf hier foo lang. Diend. WelHeerfchip.
Schout. Wil
t op-paffen .
Diend. Dat fal ick doen.mijn fa l geen radde vinck verraflen .
Goof. Adie u juffer Kladdebotters tot ick weer kom.
&Uy. Adieu gat-vinck.gaet heen,en keert vry noyt weerom .
Ka. Heer Schout,met u verlofjck fa l den hoop vermeeren,
En fien dat door fijn fchant by ons weerom fal eeren. bin.
hlty. Ghy zijt verguit rabaut, ge hebbet wel gemaeckt ,
O Hoorenbeefl , da t ghy in 't openbaer geraeckt:
Wat kout ick fothoot, ba, hy is niet te beklagen;
Want hy doet toch fijn beft om hoerenen te dragen, lin.
Klaertje, met een huif vut, m Schuur/Iers gereetfehap.
ie dans ben ick ontgaen , nu vrees ick geen gevaer,
'k Ben rechtevoort verblijt, hoe droe f ick flusjeswaer j
Als Goofe my dan t'huys dus beefigh kom t te vinden,
So kan ick al fijn waen wel nae mijn wil verblinden;
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Hy heeft mijn meer betrapt, maer boe het was of niet,
Hy had geen kans, o neen, hy jockt het fchoon hy 't fier ;
Onthael kk altemet mijn fpeelnoots of mijn vriendtjes
Met waefels of gebraet', ick fpaer hem fleets de bienrjes,
En vraegt hy hoe 'k 'et krijg, 'k feg, man ick was beluft,
Ghy hebt mijn meugelijck re nacht te vee! gekuft,
Dat merekten Peere Baef, die heeft het mijn gefonden ,
't Was foo een beetje, als gy fienkunt,gants gefchonden;
'k Segh, 't is gegevegoet, ja geve tot zijn koft;
Och! worden ick eens van die malle bloet verloft,
Wie fou 'erlnckiger als ick op aerde welen,
So hoefde ick nimmermeer voor overval te vreefen:
Somma fummarum, 't is een averechrfe Min ,
Die ons verbinde fou, een hart, een ziel, een fin.
Hmfort, wy zijn gerrout, en woone met malkander,
Doch luft mijn wat, ick fwijgh, en krijgh wel haeft een
ander.
Daer hoor ick kloppe , wis, 't is Karel of mijn Man.
tinnen, en met de Schout, Goofe, leuriaen,en Dienaers •»ur uyt.

Wel wat is hier te doen.' de Schout, wat komt my an !
Scheut. We l vrouwmens, hoe dus kloeck, by nacht tearreKUAz wel.wat fou ick doen •'
(beyen ?
Schout, Nou,nou,gh
y moet niet fchreyen.
Kla. Wat fal ick doen, mijn Heer, wijl ick doch wachten
moet.
Verdrijf ick dus de rijdt; want liet mijn droncken bloet
Mill nimmer , maer gaet alle nachten meed uyt krollen;
Wat noot waert, was hy dan re vreên noch met fijnmollen:
Maer neen, hy {loot de voet ftaeghaen de drumpel, en
Laer mijn foo veel niet toe dar ick eens fpreecken ken.
Scbout.Wel Goofe,wat is dit? jou vrouw die valt hier klachtigh,
En ghy klaecht over heur, hoe Ieefje dus tweedrachtigh ?
Coof. He t lijekt wel tovery, ick (la gelijck verfufr.
Kin, Wat fchort mijn man, heer Schout, hoeftaethydu s
verbluft ?
Wie

Wie heeft hy quaetgedaen, waer hebje hem gevonden t
Schout. H y , feyrhy, beef t gefie n da t g' u trouw heb t geschonden ;
Daer op foo heeft hy mijn ten huyfen uyt gehaelt,
En bracht mijn, daer hy u foo vuyl heeft afgemaelt ,
't Is, ftyt hy, flus gefchiet, w y meenden u te vinden.
Kla. Ioufchellem , ftuckediefs, watdurfjealonderwinden ?
't Is wonder dat de plaets, daer ghy jeloerfen ftact ,
Iou niet op flockt, en ftracx van felver open gaet.
Hael jy de Schout o m mijn ? fegh trouweloofe reeckel i
Kat. Da t 's luftigh, hael hem foo te deegh over de heeckel.
leur. Obloet.hoefalicktoe ! me t wie hou ick het beft ?
Want blijf ick met de fiaes, dan is "t voor mijn een neft,
Soo moe t ick het gat nyt, en biet ick hem oock liegen,
Soo gaen ick mijn, en hem, voor al dit volck bedriegen.
Ick heb het moy geklaert dat ick geen wit mocht fien.
Kin. Io u eerdief, is dit dat'k voo r mijn goet-doen verdien f
Ghy fult jou noyt by mijn,dat fwecr ick jou,verwarmen,
Heylige knysheyt, fulje jou noyt mijns erbarmen ,
Ghy weet hoe vroom da t ick mijn al mijn leven droegh,
Ghy weet dat ick mijn oogh op geen vermake n floegh ,
Als in mijn huys.och! och! ick kan niet langer fpreecken,
't Is of ick met een mes word in mijn bert gefteecken.
Goof. Wel Ieury help me wat, en fegh wat dat fy d e c ,
Sagh jy 't oock nie t ? fegh op.
leur. l
a Baes, ick droomden't meê .
Schout. Wa t feghje guyt ? jou boef, ick feijc dat verleeren,
Dat ghy u vrouw foo vuyl voor 't volck gaet fcband'lifeeitur. O liev e Schoutjen, och , o foete beer gena.'
(ren.
Gena mijn heerrjen, och ! mijn moeyt mijn mieflers fcha.
Tncn&tr. Beurs-kaetfer , platje , kom.
Schout. No
u va t hem Tonder rafe.
leur. Wae r wilje met mijn heen ?
Diender. I
n 't huysje fonder glafe ,
Na 't boeve veurlant, na de alderwifte trap,
Daer men voor kley n geit krijg t het Ralp-huys burger fchap.
B i Ceof.

GoefHtb j'y het oock gedroomt, hoe picke kan dat koomen?
Soo droom ik het dan mee, dit is wel felrfaem droomen.
KM. IO U bloet, is 'teers genoeg dat ghy dan fulckgewek
Gaet maecken, en de Juy foo overdadigh fchelt ?
Vrouwrje,hoe dat gy heet en weet ik niet; noaer 't fpijtme
Dat uwe man mijn voor u pol uytfchelt. cla.'t Lijf rijtme
Van al d'ontftelrheyt, o jou eervergeete gayt!
Schantvleck van al mijn volk.
Schout. We
l dit 's een vreemt belluyt.
Kla. Ia heer, dus foekt hy Meets mijn gouwe eer te vlecken
Met een fchijnheyligbeyt, vol van Menifte trecken ,
Wat woorden dat ick fpreeck die fifthy, felde nacht
Of dagh, of'k word belaegt, dan is 't, ick ga te wacht,
Dan fchuylt hy onder 't bedt, ja fou ick fijn bedrijven
U al verhale, men fou een boeck 'er vol af fchrijven;
Och ick word foo benaut!
Sy veynjl inflaeut te vallen.
Schout. No
u hebje 't wel geklaert.
Goof.Och wijfje, Heffte moer. Koe. Wat helpt het of je baert,
Geefaemtocht, 't fa l wel gaen , 'tfwee t begin t uytt e
XU. Amy.' Goof. Liefde lief. (breecken
.
Kla. Ic
k wilje geen meer fpreecken.
Goof. Oc h fal mijn Vroutje-lief foo quaet op Goofen fijn?
Éy lieffte ? 't is mijn fchult, vergeef me toch de pijn .
En hartfëerdie 'k u dee. Ga je nu voor mijn loopen ?
En fal ick nimmer van u vrientfchap mogen hoopen ?
Soo derf ick, wijfje lief verhoor u echte man.
Kla. Neen, nou noch noyt neem ick u in genaden an.
Goof. Sinje van dien, dat ghy geen vleyfchlijck tnenfch wilt
hooren.
Och! alderlieffle Schout, gy fult mijn fienverfmooren
Gelijck een doove kool, indien ghy niet en maeckt
Dat Gooien by fijn moye Klaertjen onder raeckt.
KI». Hee r Schout nee m Goofè meê, 'kfalmorge komm c
klagen
Dat ick het met mijn man niet langer kan verdragen.
Goof. Nee n lieve vrouwtje, neen; och iffer geen gena ?
Soo derf ick als een martelaer waer dat ick ga.
Mijn

Mijn reyne Klaertje, He u man dusdeerlijck knielen.
Kla. kk kanje voor geen man, maer voor een fielder fielen.
Scheut. We l nou, wat feghje, wilje dat hy mede gaet ?
KlaAck ben 'er meê te vreên.K-w.Neen Peetje niet foo qnaet,
Gy fijt tTame getrour,d'eens fchant is d'anders fchanden.
Goaf. Spreek noch foo wat,dat bid ik met gevouwe handen.
Kla. Ick wil niethooren . Kae.Eyl gedenck t het is a man.
Kla. Dat fchaet niet, of hy't is, ick heb den dray daer van.
Coof. E y (bete Schout je, laet ick haer noch eens genakenj
Mijn fchoone wijfje, fie, ick fal in 't quijne raken
Sooje niet na mijn hoort, heb ick aen a misdaen,
Vergeet dat, 'k fal voortaen mijn leven niewers gaen,
Dan waerje mijn gebiet^elt dit uyt jou gedachten,
Dat bid ick, om de wil yap Too veel lieve nachten
Voor defe, om de wil van d'aldereerfte reys
Dat w'ons vermaeckren.och! martelt niet meer dit vleys,
Of 'k word al iens een fchim; ey! laet ick jou bewegen.
Kla. Sijn lamm'r e tong maeck t mij n fleets tot meedopgh
genegen;
Maer of'k u nou vergeef, 't is morgen 't felve weer.
Goof. Nee n Klaertje, neen mijn moer, neen deeg'lijckheyt,
ick fweer
Dat mijn dit en dat fla, foo 'k u oyt fal verfieuren.
Ey! lach een reys; en fegh, nou mallert laet u treuren.
Kla. Heer Scbout, 't fchijnt dat een vrouw niet langer quaet
-zijn kan,
Dan dat fy hoort en fiethet fmeecken van haer man j
Dies bid ick, dat ghy 't hem ten beften b'lieft te houwen l
Dat hy van mijn, fijnwijf, foo bijfter ging wantrouwen.
Coof. I a Schout-oom, doet dat doch, ick fal het dan eerftdaeghs
Goet maecken.alleding komt fomtijts weer welflaeghs,
Heb ickje meer van doen, ick fal geen ander foecken.
SchouuM wel.'t Is feecker veel, na dat ghy ons ginckt doecDat ghy 'er foo af komt. (ken
,
x*e. '
t Was een verfinning, heer.
Goof.En ghy mijn vriendt.ey! komt doch altemet eens wéér,
Ghy

Ghy hebt de peys gemaeckt.
KM. 'k
Sal 't doen. Scheut, 'k Sal jou meê Ieyden.
Goof. Oc h neen! ick bid voo r hem , nu wy wee r met ons
beyden
Verfoent zijn.Iaet mijn knecht dan niet in droefheyt (hen .
Xla. Ia , ja, laet dat lbo fijn.
Scheut. Ickweetniêtof'tmaghgaeri
.
Wel nou, 'k ontflaje, maer maeckje wee r fulcke rancken,
Soo fulje jou de koop foo reed'lijck niet bedancken.
leur. Danc k heb heer Schout.
Schout. E
n ghy, leef vreedtfaem met menkaer.
KM. No n vrinde n goede nacht.
Goof. Go
e nacht gyallegaer. binnen.
Itur. I a feecker, 't luckte wel dat ick 'er foo af raeckten,
Mijn docht by gout dat ick beuls-garde al fchier fmaeckten;
Niet meer te klappen, neen, ick heb den draey 'er van,
Swijgh tong, foo krijghje licht een veeg meê uyr de pan:
Want heb ick vronw te vrindc.foo kan mijn niet faljeeren
Van biergelt, befte koft, en fchoene, koafe, kleeren j
En doet ly quaet, 't komt op haer aen,
Een yder moet voor 't fijne ftaen.
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