PEFROEN
met het

SCHAAPSHOOFD;
KLUCHTSPEL.
DcTvcdcDrak, overzien , ca veranderd.

Te AMSTER DAM,

BydeErfgenaamenvan J. LE se AI LJE, opde Middeldam, naaft de Vifch Poort, 1691.
Met Privilegie.

VOORREDE.

M

g* beeft federt eenige jaaren, verfckiidiae Bh y*n
Kjmbtffeltn, uitdeFr«nJcbe, m on^e Tooje.WSCTgehogtx maar het Lot, om%otzfpreek$n, if aanleer meinigegunftiggeweefl* Deoor^aak hunner <,n^tnade% kfiW,
óf uiteene kwaaie verkie^inge , óf dooronmagt der onervaarene Beriiner f. "«aw óf menal, by geluk., eewfióffiii bekwaam voor ons Tooneel, in banden krtgt, e» niet ia %jne
magt heeft t dezelve n4t*Zt fpreekwyqt t feden* en manieren nfchikkpi, e» de omftandigbeden, in dief voegen te veranderen, dat de Fransman daarteeenemaaluitgeraakende, de Qefcbiedenifiefehne onder on%e Landsgcnouen voorgevallen te -weegen, it bet l>y na enmoogclyk, dat etn Bly, óf
J^luebtfpel, proef^al kunnen bonden. De ervarenheid beeft
dit klaar doen %ien, in l'Efpri t Fole t , l'Ecole de s Ja lous , Lc Bourgeoi s Gentjlhomm e , L e Malad e
Imaginaire, en verjebeidene andere dtergelikj vertaalingen,
maar aan eebter geene kójiengefpaard %yn, om %e met Ge\angen,kunftjgei}aletten>en%. of te pronken, 'iekfr aan^ienhk, tn
voornaam Heer, vaneen doordringend oordeel, qtidebi %eker
voorval\dat bet vergeefftljk. was,om aan dutdaanige vertaaldeStukJtfn%eenigt aebtinge by de onkundige Hgeeven, dat men
daar by/lelde: qithetFranfchvanM' . Molière , enz-«M«r
in tegendeel ^eernadeelig»op de Titelvan Bly, ófKJiiebtffelen, dieverjlaanlyk.» en kunftig verhandeld, niets vwde
Franfcbe Dtcbter, alt de enkeleftóffe, badden behouden. Uit
it in fommige Btyfpeien, door dim Heer genoemd, en in
Waarenar niet de Pot ,uit de Latynjehe Aulularia ontleend,
door'de Heer Hooft, metgroote kftnfi waargenomen,
Plautus field de Gefchienis, a l had menie te Athcnenbe Ipeurd;
Maar wat is'er o o k, dat te Amfterdam niet gebeurd ?
Dus neemen wy bekende Plaatfin, en Straatjeus.
Niemand tre k he m iets aan, 't ly n maa r hoofdelooz e
praatjens. Eene

VOORREDE.

Eette voortfgtige, en verflandige vtrkjeqmge, geeft %e*
kerljk., eengroot voordeel; doch de goedeuitfla% van een Sfel t
betqrceneVertaalitige, Gefchiedeniffè, ófeieeneVindinge,
hangt daar omniette eenemaal afvan de S toffe dit men verhandelen wil: want volgens het Gebruik, en Misbruik der
Toonccls, van de Heer Andrics Pels ,

T.41.

Is 't juift niet in de ftdf, dat al de kunft beftaat;
Verfcheidene ander e fieraadendoen de Spelen
Zo verre in waerde van malkanderen verfcheelcn
't Is nu onfeilbaar by de meefte jonge Maats,
Wenze in een' mag're ftdf,op de 'eenheid van de Plaats
EnTyd, maa r letten, e n vanneer ze inhunn'Bedryve n
Geen gaaping lyden, nóch die ledig laateublyven,
Dat hun Tooneelftuck, dan verdiend de lof, en gunft
Der kenneren, en net gemaakt is na de Kunft;
Zich zelf inbeeldende, als dat is in acht genomen,
't Is dan verre in de kunft, javerr'genoe g gekomen.
Onnoz'Ie, ' t is het minft dat iemand in een Spel
Waarneemenmoet, alpafthetby'tvoornaamftewél .
DeByverdkhtièls inuwftótzonetteweeve n
Dat zy geen dubbelheid, ndc h ander misftalgeeven,
Zeer naauw te letten op het leggen van de knoop
DesganfchenHandels, ephetleidertvandéloo p
Tdt aan de ontknoopinge,en't natuurtyk^raai ontwmden,
Zyn Kunften, b y geen Onervaar'nc, licht te vinden;
Maar zeer noodzaakelyk, indien gy ftaatna lof :.
Want gy vind uit zich zelf, nie t een bekwaameftóf
O Dichter, to t een Spel; gavryi n alle hoeken
Ka Fabels, gavrynaGdcniedeniflen , zoeken .
Doorgaantwardookjotimgmaeht genomen, de Ondeugd,
haatehk. aftefchilderen, en den onschuldigen Lyder in %yne
eerey enrujïeteherflellen, om daar door de Mnfibouwertn,
met eene affebrik. voor betkwaad , en ofwtkj^ng to't meidoen ,
vergenoegd, te lasten vertrekken ^ gehk.*>\h & volgende
Vaer\enuithet bovengenoemde perk\t teqenis.

V O O R R E D E .
Ook moet deDeugd,hoewel beklaagd,niet bly ven zochten:p- 40.
Want alzo wel in Treur, als Blyfpel, ja in Kluchten,
Is 't aangenamer dat de Deugd daar word geleerd,
Dan dat daar de Ondeugd, óf de Zonde, in triomfeert.
Watgeefthetaanden Volke een wonder groot genoegen
Wanneer het Waarnar ziet, zich na de reden voegen;
Als hy die Pót voi Goud» met zo veel angft bewaard,
Met zo veel rouw gemift, na 't vinden onbezwaard
Aan Ritfaard geeft, én door een edelmoedig kiezen
Koopt ruft voor kommer, van 't bewaaren en verliezen:
Als Klaartje, onnozclyk bedroogen. én misleid
Door 't knaagend overfchdt van Ritlaards deugd'lykheid,
Word blyde Moeder, en vcrnoegde Bruid, in 't nypen
Der hoogde nood, uit vrees van draf voor haar vergrypen.
Eenige Franfcbe Dichtert, voeren dikwilt der Spaanj'aaritn\aUx\j, of bet allerbelacbcbehkjlc ten Tooneele, door
dien die hartstocht aan het Franjche Ho'f, fcbier voor eene
Doodzonde word gerekend.
Iemand, die ponder overleg, %ede, en Tooneelkjtndeyeen Spel
van die Natuur, na de Lettertype $tnm het Ntèrduitt wilde
vertaaien, en eene ontrouwe Vrouw, van de welgegronde mhtnenjdbaares Mant, deed triomfier en, %ou licbteljk.deruuwfie, enOndeugenflehoop, yner Aanjchmweren, doen lacbebtn 1 geljk dat onder anderen inde vertaalinge van George
Dandin, opdtnaamvanL/akhcnhaüxnü., uitgegeeven,
ttgcbteeken: doch hy %al de verftandige en %edige Toehoorderen, op bet allerhoog/ie, misbaagen, en ,t Oogwit niet bereiken dat'er in een welgefleld, en leerzaam Spel vereifcbt
werd»
Hy heeft op 't rechte wit gemikt,
Die ftigtendeook de Geeft verkwikt.
De TranfcbeSljfpeldichter^n vermaak£elykSpeler Poiflbm
heeft in &n eerfte KJucbtjpel, Lubin, andert Le Sdt Vangé, geljk, 00$ ineenige volgende, van hem in V licht gekomen,
deep

V O O R R E D E .
deezeaanfiootelykeKJip, voor^igtigerahM". M o l i è r e . »
eenige zyner Stukke*, metten te myden. Licbtelfk door dien
de eer/Ie meeft toeleide om de Burgers, en deéze, ten Hoveling gemorden, om v'oomaamthk het Hof te behaagen.
Op mat myze Pefroen,*»* Lvbmgetrokkf1* > m m Ke T*«f c
^erhandeld ,overzitn, en herdrukt, te voorfcbpi k,mt,fto4*
4» de Verfiandige Liefhebberen te oordeeten. De anderen
^tillen 'er hacbchelyk, meer misflagen ah deepen, in vinden: maar degrootftegebreeken die'er in zjn,gelyk,dat vteltyds gebeurd,over het hoofd zien. Dit zpuwmen evenwel tót
zjn voordeel kunnen zeggen,dat hoe dikmih by ook (edert ruim
tae en twintig jaaren , het Tooneel betreeden heeft, hem
hei geluk,, meiT ah vtele andere by gebiteven it, vande Aanfcbouwerennócb noott mishaagd te hebben.
De Ziel van het Tooneeljpel, is bet kurtfti^ en natuur Ijk
vertoonen; ddcb hoe gr notenlui fier,een verfiandig en geacht
Tooneelifi aan de Spelen by^et, bet it echter, na ont begrip,
te eentmaal buiten zyn vermoven , een Ondeugend Spel in
acbtinge, o'ften goedTooneel'Jfu^, by de verfiandige, in
kltenacbtinge te brengen De onzydige penneren, gullen
aanfionds, door het vertoonen, en in bet leezen zien , o'fbttgttrek, in betSpeelen, of inhet Spel zelve is.
Dee%e Voorrede, tn%. op het verzoek vaneen Vriend, daar
%ulks niet aan geweigerd kpnde morden, voor dit Kjucbtfpel
gefield, zulten wi, om niet te vervetten, eindigen met de
volgende voerden.

Wyïientegraagdathy, wie n we onrecht gecven, lydt .

Weshalven f Huuwelyk\an Niet, oo k Haat e n Nyd ,
T)e Ontrouwe Dienflmaagd, e n Pefrotn, en Kpaade Grieten
lagen, omdatweonsgewenfchtewitbcfcbietên .
Oie dan verdiende lóf , i n 't (richten van de Jeug d
Behaalen wil, geef ftrafaanOndeugd, loon aan Deugd.

SS

Copye van de Privilegie.

D

E Staten van Holland ende Weftvriesland, doe n te weten. Att o
Ons vetroon t is by de tegenwoordige Regenten van de Schouwborghtot Arnnetdam. DatfySupplianicnfeder t cenig e laren
hetwaerts wet hunne goede vrinde n hadden gemack t ente n Toond e
gevoert vericbeide a Wercken , lo o va n Trctirfpelen, Blyfpdcn al t
machten, welckef y liede n na geerneme t de n drack gemeen wilden
msecken, doch gemerkt da t def è wercke n doo i het nadmekea va»
anderen, vee l ran haet rnyfrer, fo o i n Tae l al s Spetkonft fotide a
konen t e vetlidèn , ende alfoo fy Suppliante n be n tieioatt fanden
Hen van hu n byfonde t oogwi t om d e Nedeidayttch e Tae l e n d e
Dichtkonft voor t te fettento » vonde n fyhe n genootiaekt, o m daer
inne te voorden, cod e hen te keeie n tot Ons , onderdanigh verfoec kende, dat w y omm e redene n voorlz. d e Suppliante n geliefde n t e
verlenen OftróyoftePrivilegie, ommcall e hunn e wercke n reet«;e rmeckt «nde noc h i a * t licht t e btengen, de n tyt va n vyftie n |aie n
alleen te mogen dracken en verkopen o f doen druckene n verkopen ,
met verbot van alle anderen op ïêeckere hooge pecne daer toe b y Ons
te fteilea ende roorts ia tomaauai forma. S o o I S t, da t Wy, de Zake
en t Vetfoe k voorfz. overgetnetk t hebbende , ende genegen wefende ter bed e van de Supplianten, vy t Oaf ê recht e weteBlchap, Souretaine Mag t ende authorkey t dcfelv e Suppliante n geconienteert ,
geaccordeeit end e geofiroyeeit hebben, confenteren, accorderen
enéc octioywa mksdefen, dat fy gcduiHcndedca tyt van vyftien eerft.
achtereenvolgende (are n d e voorfz . werke n di e reed s gedrukt zyn ,
ende die van tyt tot tyt donrfeaetfiearaektendc m 't ligt gebragt fallen
weiden, Binnen den voorfz. Ome n Lande alleen Gallen mogen drukken , doen drukken , uytgeven e n verkopen * Verbiedend e daero m
allen ende eenen yegelykén de felve wetkea naet te dwkken ofte elders
naergedruckr binne n den fehre Onlê n Lande t e brengen, uyttegevc n
ofte te vetkopen,op de verbeurte van alle de naatgedtukte, ingebrachte
oftevetkogte Exemplaren , ende ee n boete van dfie bonden guldens
daet en bove n t e verbeuren. te applicete n ee n derd e par t voo r den
Officier die d e calange doe n lal, ee n derde-part voor den Armen det
plaetfe daer het cafus voorvallen fal , ende he t tofteteade -derd e part
TOOI d e Supplianten. Alles in dien vetftande, dat Wy de Supplianten
met dele n Onlên OAroy e allee n willende grarrtoüen tot vcrhoeeaBge
van hare lchad e door het nadrucken van de voorfz- wetken, daer door
in^gee«igedeele vei^aan, 4e» taande ya n dien te Aiu^roüfciea. rrtt e
teavouëten, end e vee l mi n defelv e onde r Ome proteÖie end e befcherminge eeni g meerde r Credit, aarrfien-oft e «yuiiaic te geven, nemaei d e Suppliante , in cas daarin jets onbehoorlijk? Ibud e moge n
uflaeKn, atfelietlatvetac batenteste fuUen gatenden weie n t e ver antwoorden, to t dien eynde wel expreflelijk begerende, datbyaldie n
fy delen Onfe n O&roy c roo t 4 e ielv e Wetke n fullcn willen Hellen,
daer

daer vin gene geabbrevieerdeoft e gecontrabeerd e memie lullen mogen maken: nemae r gehouden lullen wefen, betfelveOftio y in'f geheel ende fonder eenige Omilïi e daat voo i t e drukken ott c te doen
drucken; ende dat f y gehouden rullen zynecn Exetnpdaei va n alle de
voorfz werken, gebonde n endewelgeconditioneet t t e brenge n in de
Bibliotheccq van Onfe TJniverfiteyt tot Leyden, ende dacr vanbehooilyk te doen blyken. - Alles op poene van het effó t van dien te veiliefen*
Endetencyndede Suppliant e defen Onfe n confent e Oftioye moge n
genieten als naai behooten: Lallen wy allen ende eenen yegdyken die
't aengaen mach, dat iy de Suppliante van den inhoude van defe n
doen. late n en gedogen , luftelyk, e n volkomentlyk genieten en cel fetende all e beletten te i contrarie Gedaa n in den Hage onder. Onfen
Grooten Zegelehier aan doe n hangen , de n xix September, in t (ae r
onfes Hccien en Zaligmakers duyfen t (es honden vieren tachtig.
G. F A G E L .
Ter Ordonnanti e va n de Staten
S I M O N va n B E A U M O N T .
Detegenwoordige R E C E W T I M v a n d e S C H O U W B V «.e,heb -

ben he t recht der bovenftaand e F X . I V I I . E G I E , voor deexedruk ,
van F E F i. o E N, f^uebtfpet, vergund u n de Eti%uuamcn?.Ltfi*ljc.
~4mBcnUm it 28 . Fftmury. 1691.

VEKTOONERS.
LYSJH, Vrouw ,
O U W E K E N N I S , Buurma n
O T J E , Knecht , van RitfiartRITSAART.

* \ vanPcfrocn .

F E M , ee n Koks Meid.
P E F R O E N , ManvanLysje .
De Gefchicdcnis van het Kluchtfpel , begind's Avonds
omtrent ten Achten, e n eindigd voor Negen uuren.
HetTeoneeiverheidbetHuit, ende3usirtv*»Pefhtw.

P O R O E N
MET HE

P*g«

T

SCHAAPSHOOFD,
KLUCHTSPEL;
EERSTE T O O N E E L
LICHTE LYSJE , O O W E I Ï K K I S

uit het Huis van Pefrotn lemende.

,

LYSJE.

El hoc! durfjy , durfjy , Kee s Plat,
Jan Gortenteller, j y Jan Gat,
Om zulke dingen my verzoeken?
My ? my ? jawel ik zou fchier vloeken ;
My? die jou haat, gelykdedood ?
OUWEKENNIS.

Nou, weezzo kwaad niet, 'theeftgeennood .
Jouw Smuil bewaard jouw eer weL Trouwen!
Dit fchynt het puikje van de Vrouwen;
Maar, die 'er recht kend, weet wel dat
Zékuifchis, alseenMaertfeKat .
LYSJE.

Wel, Lomp , a l was 't no, wat zou't weezen?
OUWEKENNIS.

Wel niemendal: wie zou jy vreezen?
Jouw arme Man? die, vaakin'tnaauw ,
Gcflagen word heel blond en blaauw,
Van jou enRitzaart, di e vermeeten
Schier alle daag by jou komt eeten,
En flaapttot jouwent als 't hem lull ?
A Zie

,

2
Pefieenmet het Schaapshoofd.
Zie, Brtfrwyf , * k liet dit wel in ruft;
Maar jy onthaald my met verachten . . .
L Y s j «.
Brushcea. do e voor de deur jon klagten;
'k Bcnrrtöêdccz'pratt t e floorenva n
Ëcn zotter Küwibcs, dan myn Man.
T W E E D E T O O

D

N

EEL.

O ü W f KENNIS .

Aattafife&fabdig nkgedreékeiS!
Maar, vuile Feeks, ik zal my wreeben;
IK zaf jbuwMatf» o m dit bedfyr*,
Een hart gaan fteekënin'het lyf ,
Zo zal hy ftraksjouw Boel verjaagen,
En geevenic de huid vol Sagen . .
Kortbffi, %talü, o moode Pry!
De fpyt doen voelen die ik ly:
Doch orn dfc beter te befteekcn,
Moet ik met ftittaartéèrft gaan fpreekcn.
En, naaf dif hem de pols dan Haat,
Zo geef ik ftraksPefroen de raad
Om mét dé Wolfd....
D E R D ET
O O N E E L.
O T J E, met een GoudeRjag uit de Goudfmiti Winket
kpomende, O U W E K E N N I S .
©Tjt*
N Een , bewaart'e t
Ho! Ouwekenni s maat, hoe vaart'et?
OUWEKENNIS.

Hof Otje. ' waar'sjouMeefter ?
OTJE.

Ik loof h y i s noch i n zen vel.

Wet,
Ou-

J^IÜCflTJPIl.
OUWEKENNIS.

Zeg, waar zal ik hem konnen finden?
In't Koffy huis.

OTJE.

OUWEKIMMIS.

Waar?

OTJE.

By ttn vrinden.

OfWIKEXMtS-

Waar gaat hymecft) bywien , onwaar ?
OTJE.

Weet ik dat xo juift op een hair.
Somtyds drinkt hycenCbokohurje
Of Kok-ail hier in't Valkctfraatj e
Dicht by de Dam: wan t datje-*t vat,
Myn Heer verftaat hem op dat nar.
Maar 's Somers drinkt hy Flamboudc,
Serbetti, Rubium , Limonade ,
Ter plaats daar dikwils veel Meffieurs
De beurs vergeeten mde Bears.
En als hy Infthceft om te Gnookeu»
Gaathy metfinaak eenpypj e rooken
Gints op*tRokkin, alwaa r de Thee
Heel puik is, e n de Kofly met.
Dan gaat hy noch...
OUWEKEN N i s .

Wie heeft zynleeren!
Wanneer tuit gy my antwoord geeven ?
OTJE.

Tot den Armeeoer Motockansy.
En Sinagoogcr Mtrdechaf.
Maar . . .

OTït.

Deeielefk, moetj e weeten,
Hond ook een Battoofofemwcctco-.....
Ax

4

Ttfite* nttihttSeïuuptbéefi.
OUWEKENNIS.

Zo't zyn m a g . . .

OTJE.

O.' ' t is zo gerond,
Mea zweet'er droppels van een pond.
OUWEKENNIS.

Hoor toe

OTJE.

Maar, zegmeeensmetbedaaren .
Je bent een man nou op je jaaren.
Dunkt jon dat al die voddcry
Van Melk en Waterdranken by
Een goed glas Wyn zyn te gejy ken ?
Maar boor....

OUWEKEN NIS .
OTJE.

'tlsfchand'voorarm* enryken ^
Dat zyhaar tyd en geld zo flecht
OUWEKENNIS.

Maar, Otje....

OTJE.

Maar, 'k heb recht,
En kan ik eens op't kufien raaken,
Gelyk ik hoop, i k zal wel maaken
Dat al de Pacht van Bier en Wyn
Op deez'verfoeide drank zal zyn
Gdkld.
OUWEKENNIS.

Mag ik je. bidden, Otje ,
Hon my niet langer voor het Zotje,
Ik heb myn'tyd van doen: daaro m
Zo jy maak t dat ik by hem kom,
Zal ik jou drinkgeld geeven, zepar.
OTJE.

Dat woord is krachtiger danPcper.

J C i U C HT S F B L* f
ban geldgeevtnie.
„ Wat donkje van dien fhooden Plag?
OUWEKENNIS,

OTJE.

Ga, wach t my op de gintze brug.
'k Wagt Ritzaart hier, en 'k zal jou wenken.
O U W E KENNIS .

„ Tcrwyl kan ik my wat bedenken.
V I E R D E T O O N E E L

.

OTJE, RITZAART .

O T J E , ^iendeRitpurtbMJUgvttrtygadn.
jrJOe? hebj e zulk een haart, my n Heer?
R I T Z A A R T , élvtmtg/umdt
op %jn Uurwerk, pende.
ft Isreeds by achten, is 't niet méér:
Dit 's 't aartje van myn Lief gegeeven.
OTJE.

IkhebgeenHakkeney, myn'loeren
Een tel zo gaan zien, al s je doet.
RITZAART.

Deez' ftondbelooft my 'tgrootfte zoet
Dat iemand m y . . .
OTJE.

„Hyfchynt bezeten.

RITZAART.

Maar geef myn Ring, 'k mogt die •ergeeten.
OTJE.

Maar zeg me eens, Heer: Pefroen, dien Bloed,
Die als een Poftpaert loopen moet,
Alwatj'emheet, gaa t haaien, brengen»
En wiens gedold noch kan geheugen,
Of fchoon hy alles ziet en lyd
Dat hemzyn wyf, dat jy hem fmyt,
Deez' Zot, zo zot als Keesje Koenen,
Wiens Vrouw IT als kww Vroaw gaal zoenen,
AJ
Zeg,

6 fefioen
met bet Sebaapthoefd.
Zeg, heb feta. ook te boek gefield,
En onder 't Koekkoek» Gild geteld ?
RITZAA&T»

Waar toe deez'zotte klap van noode ?
OTJE.

Hy 's de eerft' niet van de Koekkoeks moode,
Vermits men heur, di e meé, na'kgis ,
Uit Vrankryk hier gckoomen is,
Non al de waereld door 7iet warid'ren.
Alle and're moodens die verand'ren,
En duwen qw ee p korte poos i
Maar deze, rnpodeduurd altoos.
V Y F D E T O O N E E L

.

R I T 2 A A R T, O T J E , P E FRO E N , «M »

een Markf Emmer, iaat een Schaapshoofd
mis, na hun toe gaande.

D

RIT

2 A ART.

It's 't voorwerp vanuwfpottcrnijen .
OTJE,

Dien bloed heeftzeker veel telijen:
't Lykt hy komt uit de Hal.
fefioen, wittende Hjt^aart in *t voorhygaan groeten,
laat onvoorzien* sfftt Hoedband vallen;
O T J E , %ulkt %kndt, qtidt
Mco Heer,
Je Hoedband valt.
P E F R O E M * Je HotdhanJ«frgapendet mi»
V* ^al^ftee^ende,
fkdankjezeer:
Maar,'t zal na ditmaal niet meir beuren.
OTJE.

Zie, da t zyn FilczoofU:hc georen.
Ik lacttne flsfpom deze Haftn.

RIT.

RlTZAART,

Tfit gee fmy nRingden, nu, welaan ,
Ik zou dit teemen fchiervervloeken.
O T JE.
Je gaat dan wis zyn vrouw bezoekejn?
RITXAART.

Hoor, Ot, je maakt je wat te vry.
Wie? i k men Heer?

OTJE.

RlTZAART.

En' zo ik 't ly,
Zie toe uw pligtnier te vergeeten
VJX • «• •

OTJJE.

Je blyft t'avond daar licht te eetca ?
RlTZ AART .

'tZoukonnenzyn.

OTJE.

En dan te nacht?..

Wat zegje?

RlTZAART.

O f JE .
Of jy wil t dat'k u wagt ?
RlTZAART.

Neen. Geef . 'k verzuim hier ondertuflehen.
O T J E , bem deRj»ggccvendc, en weggaande»
Ga heen, wil haar voor my eens kuflehen:
„ Ik vrees wei-dapper voor de Ring.
RlTZAART, M^OMtdeynhahkftnmcvdt.
Dat's voor een zoet vermaak, gering .
O T J E , vetbtu^i weerom kpemende.
Heer, Ouwekenni s komtverftelt, en.. .
R i T Z A A RT) jntt verftwnheid.
Wat wil hy ? 'k weofch hem voor Sint Feiten.
Ga vlieg, en zeg, dat ik decz'dag
Niet kan, aochaanrKanfpreckenmag j
A4
En

t tefttmmthetScbaaptbaofd.
En dat een zaak van groot belangen....
OTJE.

Het i s te laat, o f ik wil hangen!
RlTZAART.

'k Wenfch hemd e Nikker op 2yn huid:
Maar, wi l j*em dan niet keeren, Guit?
OTJE.

Daar is hj, ho e kan ik't beletten?
RlTZAART.

De Duiker moet die Vent verpletten}
Die my verftoort in myn bejag.
Z E S D E T 0 6 N E E L
.
RiTZAARf, O U W E K E N N I S , O J J E .

H

RlTZAART.
A! Ouwekennis , goedendag .
OUWEKENNIS.

Ik heb u licht weerom doen keeren?
RlTZAART.
In*tminftenict:
OTJE.

,, Hoc kan hy fmeeren!

OUWEKENNIS.

Och, zonde r uwe hulp, ikfterf !
RlTZAART.
,,'k Wenfch u gehangen duizend werf.
Myn Vriend, a l koften't ook myn keven,
Zal my de luft noch wil begeevcn,
Om u te dienen als 't betaamd.
OVWEKENNIS.

Uw heusheid, Heer , maak t my befehaamd.
RlTZAART.

„En>k word raazend van uw tecmen.
OTJE.

„'tGaatbraaf, wi l maar koeragieneemén.

Ou-

K.LUCHTSFBL.

*

OUWEKENNIS.

Zo gy my dienft wil doen, zo kom
En ga een ftraatjenmet my om.
R I T 2 A ART.
*k Zou barvoets voor a gaan na Romen...
O T JE .

„ Wie heeft oit valfcher menfch vernomen
RlTZAART.

En 'k ben heel tot uw dienft bereid.
OUWEKENNIS.

Uw gunft en openhértigheid
Temywaarts, weinig weerga vinden.
RlTZAART.

„TcWenfch da t de helumag-verflinden.
Vriend, gy zult zien, da t met'er daad
Ik méér zal doen als met de praat.
OUWEKENNIS.'

Kom, gaan we.
RiTZAAR.li tegentqnKjucht.
Gy zult dit vergelden.
Z E V E N D E TOONEEL

.

OTJE.

T A , ja , jouwkyven , dreigen , ichelden*
J Be n ik al lang gewend: wie heeft
Zen leeven zulk bedrog beleeft.
Of van zo vuile veinzerijen
Gehoord? De Drommel mogt ditlijen
En byjouwoonen!
ACHTSTE T O O N E E
FEM, OTJE
FEM.

V\Em.

.

I

IO fefirom

mtihHSoktQshtefi.
OTJ&

Jabcrn:
Zie ik je niet > ik hoorje Item,
6 Fem! d e Drommel moetroehaaien
Zo'kom jou docht j wsa r loopje dwtfko
By avond dus allien lajags ftcaat?
Of zockje oeeckig ?
FEM.

W*t ien pr«at ƒ
Foei, fchaam jog » 'k heb ien ftukGebraade
Gebrogt tot jufvrouw Karbenade:
Maarjy, waafteopjeUusbezwkt ?
OTJE.

De Nikker fchenje, ik weet "et niat.
Jouw Pry, bttkoofd is nae aaa 'et hollen.
Men Baas die is al wéér uit krollen,
En komt te nacht aiet t'hujs.
FEM.

Dflt^geed*
Wel kom tot QBieat, mall e Bloed»
Ons volk is juift te gaft: we zullen
Metomc KjiöditSnieervét wat fiwuljcn ,
Enlachchen. .
OTJE.

Gce&ne een zoen. j'hebt recht.
Veur zulken Meefter zulken Knecht.
Maar zacht daar komt men Mee.fte#sZwager.
Wie is hy?

FEM.

OTJE.

t I s een Korendrager.
FEM.

Ien Korendrager? ha, ha !

OTJE.

Ja»
Een Korendrager met een H.

NE-

NEGENDE TOOMEB
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PEFROEN, metttnMnkf^aifntfitmtmickMf*
hoofd in is. LYSJE .

D

PETROEN.

E Duiker mogtzo langer leeven(
Is 't noch niet lang genoeg gekeevcn ?
Zeg, Varken , zaTta]tydzogau ?
LTSJE.

Ga, bren g dit Schnpriiooft hiervandaa n
Wéér na de Slager, maa k geen grillen.

PEFROEN, met een fikredendeJlem.

Hy zal het niet wéér neemen willen.
LtYSJE.

'k Loof jy me raatend maakcn zouw ?
Wel wie of hier van eetcn wouw ?
'k Stuur je om een jong, een lekker Lom$hoofd,
En iy brengt hier een hoornig Ramshoofd;
Jou grooten Rekel, Ezel, Zot,
Ziejy niet dat men met je fpdtr
Ga breng het wegr* of 'k zei je villen,
Pinoïu.
Hy zal het niet wéér neemen willen,
L y s j E.
'tlsoud, en'tftinkt : mik . ben je een kind?
't Stinkt zeven my Ion in de wind $
Ga heen j wan t ziet 'k wil geen bedillen.
PEFROÏN.

Hy zal het niet wtér neemen willen.
LÏ»JE.

Kryg ik een ftok, jy raakt inklem.
Maar loffler toch eens naar dfcei' (tem:
Hy zal het niet wéér neemen willen.
Ik geef joufeak* wat op de Billen.
DcQaH dkteidal in de pis.

WeJ

fa Wefiten
metbetScbd*ptbotfl<
Wel hoe of 't hier gefchaapen is »
Zeg, Haanrey ?
PEFROEN.

Ik wil graag bclijcn,
Dat ik, toenikjoueert t kwam vrijen,
(Joa geilheid ziende vol ontrouw,)
Wel docht, wat dat ik weezen zou.
Wat raad ? want Heintje Pik aflchuuwlyk ,
Die Koppelaar was van ons huuw'Iyk,
Diefchyntwel heef t hetzoverftaan >
En 't is hem na zyn zin gegaan.
LYSJE.

Je walgt me, en 'k zie je met afgryzen:
Ga ik langs ftraat,deBuuren wyze n
My (htdig meteen vinger naar.
PEPROEK.

En aan my toond m'er wel een paar.
LYSJE.

Watwas ik zot, dat ik ging trouwen
Met zulk een Jakhals, zulk een Bouwen,
Een die zo arm was als een Muis,
Ja kaalder als een Beed'laars Luis:
Ik die een eenigkind * mooi, proper
Was van een ryke Beddekoper ?
PEFROEK.

Dit 's de oorzaak mooglyk, da t jouw eer
Zo lich t is, als eenGanzeveer.
LYSJE.

Jou fèhort een praatje, Logge Leunis,
Ga breng dit hoog] wéér ftraksaan Tennis-,
Of 'k breek jou licht een arm of been.
PEFROEK.

Ai, fla me niet, ik ga ftraksheen:
Maarhetistyden moeiten fpillcn;
Hy zal 't toch niet wéér neemen willen.
P E F R O E N, febreijende mtggvmit, bthufierd
QnIPjfvanvtire. TIEN
-

HLVCHTSPEL. i

j

T I E N D E T O O N E E L

.

LYSJE.

"VTOch tneér ? brusvoort j iezuHikzwcet' e
J L \ Ditweêrbezuurenalsjekeerd .
ja welkedaar , ik kan't niet dulden!
Had ik zo menig duizend galden
Als ik berouwen heb gehad
Van jou te trouwen, Vrind, i n Stad
Was niemand ryker: maar patiently:
Ik maak van alles juift geen mentfy ;
Het was myn' Ouders wil, en 'k mott
Om beft wil doen zo ik beft koft .
Was 't aars, hy rook niet aan de Lever.
Deez' bloed was Knecht by onze Weever,
En won een kroon, of om die (treek,
Met al zyn floovenin de week;
Was 't niet om dapper ep te teeren ?
Het was een Vogel zonder veeren,
Die niet een goed kleed had aan't gat,
Zo ik 't hem niet gegeeven had.
Deez'Luishondechter, me t zyn grillen,
Zou noch wel Meefter fpeele n willen ,
Zo ik hem zulks niet had belet,
En hem de kruin wat recht gezet.
E L F D E T O O N E E L

.

P E FR. O E *<, baar beluijleri bebttndt.
EI, Feeks , zynditzofchoonezaaken ,
Om jou hie r door beroemd te maaken?
Ben ik door jou geraakt in't Gild,
't Waar beft dat gy dit liet in 't ftilt',
En gingt jouwfchand nietopenbaaren .
Och! wat 's men in zen jonge jaaren

W
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ttfrotn nttt ktt Scbaapthtofi.
Gelukkig, al s men, zonde r Wvf ,
En zorg, nie t zoekt ai s tydverdryf.
Men fpeelt met Knikkers, rnefi gaat Hoepen,
Men Koot, men-Bikkel d i n de Stoepen,
Of we l in Huis, naar dat men wil;
Men fpeeld Schuilhoekje, Gatjebil;
Non gaat men Kolven, dan eens Kaatzen ;
Men ryd in 't Sleedje, ofwel op Schatten ;
Men zend de Vlieger na de lucht,
En gaat uit zwemmen met genugt;
Als t weer tot uitgaan niet bekwaam is,
En dat men met de Meisjes t'faam rs,
Dan ipeel d men Bruidje, Handjeklap,
Of Kraamvrouw geef het Kindje pap.
Knikknclishuis. Verkeerdereden »
En duizen d andce zoetigheden *
Daar meê men zy n onnooz'le tyd
Gcneug'lyk, zonde r tamp, verflyt ;
Zo dat men mag van Kraters zeggen,
Datzy een beter keven legge n
Als wy Getrouwden, die voor 't meed
Nu zyn, 't geen zy nooit xy n geweeft .
Myn Wyfdie heeft 'et gaan vertrekken,
Ik ben 't, en kan het niet bedekken;
Doch, 'ktrooGmyda * ik nier te r plaats
Verfcheid'nevoor rhynKameraad s
Mag groetten-: noarrech t u k te-kallen ,
Ik ben d'ellendïgfF wel van allen ;
Mitshy, di e my doet dit affront ,
My noch komt flaangelyk een hond.
Wie zou zulk teeven nie t vervloeken?
Zy noemt hem, om my tebedoeken,
Kozyn. deez ' Snoeshaan is gefta%
By haar, de s nachts en over daag:
Hy flaaptop 'ttiefre bed by vtaagea j
Ik onder i n een RoHtovragett;

KLUC H T S TB L.

Myn Wyf in ecn fchoon Ledekant.
Des avonds, om my vander hand
Te hebben, is't: fny d een Aakeeten*
En loop na bed $ als ik gegeeten,
En klein bier toe gedronken heb,
Dan kruip ik zachtjens in myn kreb:
Maar zy zyn, foey! ik moet *t my fchaamen,
Totovermiddernacht te faamen.
TWAALFDE TOO

if

N EEL.

R l T Z A A R T > PEFROKN .

I

RlïZAART.

S maKonzin e in huis ?

PEFROFN.

Ik Alien
Wel ja, Heer. di t 's Kozyn; Iaat zien
Of hy ?.al kloppen? Oowe leuren!
Zyn Sleutel opend altcdeurea
En Slooten ran ons hecle hos,
Tot zelfs mynWyfstreioor, inkluis .
Daar koomtae, bloed, had ik gezwecgen!
DERTIENDE TOONEEL
L Ï S J E , metUftïMrttftbtenfn , mem
leegt Wjnfiefib. P E F R O E N .

S

LYSJE.

.

Ta jy hier noch ? Hoe is 'ty telegeb?
Spreek op, Schavuit, waar s\ Sdrtapnoofif ; h ë
PErROtK.
Ik breng hier nou een ander mei.
Dat hy varfch van een Schaap deed villen.
Ditic^ep bellende, geeft bj buf ie Emmer
met bet Scbaapbeofd ever»
LT»-

l6 Pefroen

nut het Schaapshoofd.
LYSJE.

Hyzal het niet wéér neemen, willen.
Heefthy'tnouw niet genomen, Zwyn ?
Welja.

PEFROEK.

hemde leegeTlcfch, enKii^aartt
Schoenen wevende.
Voort, baal deer Flcfch volwyn ,
En veeg die fchoenen.
LYSJE,

PEFROEK.

Ritzaarts fchoenen?

Welja.

LYSJE.

PEFROEK.

Hy mag zyn Besje zoenen.
Zo ik ze veeg....
LYSJE.

'kZegveegtze, o f ftrak
Sloit ik je weer eens in 't gemak,
Daarjy drie dagen lang te water
En brood zult zitten. Hoorje , Sater .
Ja'k hoorVt.

PEFROEN.
LYSJE.

Wel, waa r wil dit heen?
Wie zal hier meefter zyn van tweên ?
PEFROEK.

Dat is niet duifier om te raaden.
LYSJE.

Ga> zie eens tot de Koks na't braaden
Van't Achterboutje, envan'tKappoen :
Jy mengt danftraks jouw maaltyd doen
MetPanvis, ee r die gaat verlooren.
Geef hier die fchoenen.
VEER-

J^LU C flT S P E L.
VEERTIENDE T O O N E E
PEFROEN,

17
L

de Flefcb amfluimen fmjtenie.

'k J> rand van tooren!
En 'k loof, z o Job dit kwaad verdroeg,
Dat h y van fpyt aan ' t raaze n lloeg,
En zeggen zou in deeze kwaaien:
De Droes moet die Kozyn wel haaien,
En bryz'lenhemzofynalsglas .
VYFTIENDE TOONEEL
OUWEKENNIS, PEFROEN .
OUWEKENNIS.

, ) T K koom hier nou juift recht van pas,
„ J. Om aan myn voorneem klem te geeven.'
legeru Pefroen .

Foey jon: waar is je fchaamt* gebleeren:
Dat al de Buure n in de ftraet
Staag zien hoe datje Wyfjou flaat?
PEFROEN.

Wat zal ik doen, m y nlieve Buurman ?
Ze ziet my als een Leeu w zo zuur an,
Als ik iets zeg i vermit s Kozyn
Haar dwingt om my zo llraf te zyn .
OUWEKEHHIS.'

Wat maakt hy toch tot uwent, deczen?
PEFROEN.

't Geen" dat van m y gedaan moeft weezen.
OUWEKENNIS.

Ik heb hem (baks, me t zoetigheid ,
Eens onderhouwen, engezei d
Hoe al de Waereld hem bnchuldigd,
Dat hy jou du s met oneer huldtgd;
Maarhy» i n plaats van te verflaan,

.
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met bet Scbtdpsbtofd.
Is fpottgnd' van my afgegaan ;
Hy heeft zynkneevels opgeftreeken,
En zei> w h y jouw Vrouw moed fpreeken.
PlFROIK.

Och! Buurman , ha d jy hem gekeerd,
Ik had jou 'k weet niet wat vereerd.
OUWEKENNIS.

Van een Kozyn, • dat 's noch te Iijen:
Vermits de Vróuwtjens, in dcez* tijen,
Hoewel tot droefheid van veel Mans,
Stale tyn met and'rcn atn den dans.
Toen jyljent van Aöeorisjaagcrs,
De Hoofdman vandeHoorcndraager^
PEFKOEN.

Dat is tot daar en toe. i k ken
Niet anders weezen als ik ben.
MynWyf ismooi, en vrybekoorlyk;
Doch doedze kwaad, 't is wel behoorlyk
Dat zy de ftraflyd, 't raakt my niet.
Maar 't geen my 't aldermeeft verdriet,
Enfchieronmoog'lyk valt tedraagen,
I s datze my zo braft met flagen ,
Dat al myn leden. door die pyn
Geduurig alsgerabraaktzyn.
O UWEKKHH13 .

Gebuur, jy hebt we4 Hoht vernomen...
PEFROEN.

Ja, dat jy bentgeweelt na Romen.

OUWEKCMMIS.

Ho, ho, al ben ik niet heel oud,
Ik heb al vry wat méér beschouwd.
P E FHO E H.

Hoe! (trektdeWaereltdan aochvindec?
OUWÏUÏNMI.I,

Wat benje een' onbafecvettHacdtt l

JiLUC HT

SPEL.

PEFROEN.

Wie, ik? i k heb den Haw gezien,
Het Hof, d e Prins, en deEdelIién.
OUWEKENNIS.

Dat is niet waerdig om te noemen,
By 't geen men buitens 's lands mag roemen»
P-EFROEN.

Ofellcweeken! Bc moet gaan,
MynWyf zou my te barttcflaan.
Ik kom üraksweér.

OUWEKENNIS.

Neen, blyf: gantfchlyden.'
Myn reden rullen je verWyden.
Maar mits de tyd nu kort is, zal
Ik niet vernaaien wat ik al
Voor wond'rcn tag in vreemde landen;
Dochzyndein deIndifche waranden ,
Wierd my vereerdt een ftukjenhoots,
Gefchat op zeven tonnen goods;
Maar een Irak hoots van wood're krachten,
Dat de allerboofte Vrouw verzachten,
En goed kan maaken alstn'cr (laat,
Al waszcook als de Droes zo kwaad.
PEFROEN.

Het mogt de Duiker, dac's wat zooders f
Maar de oorfprook van dit hoot vol wonders ?
ODWEKENHIS.

Komt van een Gchina Gchinaasboom,
Geplant by een keiryke ftrooin*
Door de allerkloekfte der Gch meezen.
PEFROEN.

Bylo! da t moe* oen Gaauwerd weezen,
Indien dit hout zo deogdzaatn is.
OUWEKENNIS.

2k maar jouw Wjtffcfinaak had, Wis.. .
Bi
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met bet Schaapshoofd.
PEFROEN.

Ik wou wel dat zy 't eens mogt proeven:
Maar dit maal derf ik niet vertoeven.
OUWEKENNIS.

Blyfftaan, ze g ik: wan t zo je wik.
Haar boozheid word wel haaü geltilt.
Ik zweer jou, e n het zal ook bly ken,
Dat zy haar zelf niet zal gely ken,
Zo goed als zy zal worden, door
De kracht van deeze wortel.
PEFROEN.

Hoor:
Zon ik haar fomtydsmoogen zoenen,
En by haar flaapen?
OUWEKENNIS.

Welk een Oenen!
Slaap jy niet by haarals 't jou lult ?
PEFROEN.

Gantfch bloed, dan was ik wel geruft,
Indien ik^mogt die vreugde raapen.
Maar waar zou haar Kozyn dan flaapen?
OUWEKENNIS.

Hy üaape by de Droes voortaan.
PEFROEN.

Och! daa r zal zy nooit toe verllaan;
Haar hert zou ftaigweer na hem jeuken,
OUWFKENNIS.

Je zult haar rug als Stokvis beuken,
Dan zal zy, ziende haar verheerdt,
Al doen wat jy van haar begeerdt.
A Is zy boosaardig, e n verbolgen.
Haar kwal gewoonte komt te volgen $
En jou mishandeld, danis'ttyd ,
Dat jy tot ftraficnvaerdigzyt.
Neem deze Wortel rultig, moedig ,
£n fmeerdt haar rug dan lullig bloedig,

K.LU C HT S FE L.
Zo lal jy haar ftraksdaatlyk zien >
Voor jou geboogen op de knién,
Vergif nis biddende, u daar neven
Beloven, dat zy al haar leeven
Jou zal gehoorzaam zyn, berei d
Om jou te dienen als een meid j
Ze zal jou liefde en trouw toedraagen >
En haar Kozyn ten huize uitjaagen.
PEFROEN.

Dat zou zeer goed zyn. maa r de kwant
Die allcreerlt decz' Wortel vand ?
OUWEKENNIS.

Heeft het beproeft: dies wilt niet vreezen.
Heb jy myn Wyf gekend voor deezen ?
PEFROEN.

Ja toch. iget , he t was'cr een!

OUWEKENNIS.

Drie flagenvan decz' Radiks, deé n
Dat zy zo goed als wy nen brood wierd:
Maar eer dat jy dus ruim de fchoot vietd,
Is 't noodig datje een woord, of zes
Gchineefch leerd, e n heel fiksjouw les
En rol kend, airs zou jy de flagen ,
Haartoegcfchikt, zelf moeten draagen.
PEFROEN.

Kom, lee r my die dan, haafijewat ,
Eer datze ons hier betrapt op 't mat:
Ze zal ftrakskoomen. Sell c weeken,
Ik kan van vreugde naauwlyks fpreeken!
Men zal haar daadlyk, zo ik mien,
Heel vreemde fprongen lprinRen zien,
Die my bet als haar zullen haagétt.
En zo dit werk wel komt teüagen,
lx al'et geen ik heb, voo r jou
Ten beften, nee m myn geld 1 myn Vrouw,
Gebruik het alles zonder (chroomen,
B3
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tefroe*ntttbet$cbMdptb*f(L
Of 't joualtyd had toegekoomen.
OUWEKENNIS.
Ik cifcbjou niets, houjemaa r ftout,
Dat jy deez' woorden wel onthoud:
Tdjfje, roar*', Jriou, TtUve,
Gla^ihn, Taxibus, vttuan grove.
P E FR O EN.
Cfantfch lichters, wa t verbrutfte taal!
Ik zie geen kans dit altemaal
In een rond jaar, ik wil ' t wel z weeren,
Veel min zo opeen fprong, t e leeren,
Dat ik het duid lyk zeggen zei,
Hadieu, Gebaar, he t gaat je wel.
ÖUWEKEN NIS .

Pefroen, hoo r hier, of ' tzal niet deugen.
Al wa s 't dat jy niet méér geheugen
Als een Garnacbhoofti had , zal ik
Jou, i n min als een oogenblik
Van buiten leeren een Hiftory.
PEFROEN.

Wel Vriend, verfeha f iy dus malmory ?
Zo moeit jy my van Honden aan
Daar van voorzien: wan t ik moet gaan.
OUWEKENNIS.

ZegoPi J y watert als een Rave*
Taaffe, rou^i, fmutittte,
Gloeihit, ra$bm* tówwj**.
Tatffcnnu...

PEFROEN.

OUWEKENNIS.

Hoe! twee woorden maar ?
PEFROEN.

Patientie dat ik wat bedaar.
OUWEKENNJS.
Tdaft....

PE-

1LLVCBTSÏBL.

P e r » o EN.
Ho-, ho , m e «taakt Tt terHaettw
Een Geldtas, niet ?
OUVEXENNI S .

„'tGeduld ?ertaatmc!

PEFROIK.

Spreek liewtf langzaam, 't een na 't aar.
OÜWEXSNKI&

Ik zeg 't jon duidelyk ea klaar:
Taéjje rau^i.
PEFRÖIM.

Non lnftig t'zaamen,
OUWEKENNIS.

Waarom verfteurje my ?
PK F» OEN.
'kZouw nunwa.
Ars ik 't gêryk op zei met jou,
Dat ik het eerder teeren rouw.
O u w EKENNIS .

Hoor toe; e n wil jouw hoofd niet bredtcn,
Jciult de woorden na my fprecken:
Taaflè. ..
PEFROEN.
TMJ$MX is't goed, my n Heer?

Vaar voort.

OüWEKENNIS.
PEFROEN.

Ja, maa r ik weet niet méér.
OUWEKENNIS.

Wel, wa t meen jy dan te beginnen?
PEFROEN,

'tGerokkende vooit af te (pinnen.

Ou W E K S K N I S .

Maar zo je niet ia jouw verfland . . .
PEFROEN.

Wat (preekt me ook Heidens in dat land i
B4
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Pefroen met bet Scbaaptbotfi.
Veurwaar de fpraak van deez' Gchineeze*
Moet mocity k om te lecien weezen.
Van dit ftudeeren draaidmyn'kop.
OUWEKENNIS.

„Ik geef het noch nictgants'ly k op :
„Want om dit Wyf haa r draf te geeven,
„ Moet ik met hem geduldzaam keven-j
„Tot ik van hem verzekerd ben.
PEF&OEN.

Hoort toe: my dunkt da t ik het ken.

Ttaffe, rouqi, fiiou tit ave,
Giatftur, taxibus, vinum grave.

O U W E K E N N I S , hem de Wmtl evergeevtnie.
Goed i s 't. g a heen. doo r dit bedryf,
Zei jy je Meefte r zien va n 't Wyf .

ZESTIENDE T O O N E E
PEFROE N , L Y S JE .
PEFROEN. (

L
kefl)

„ T V aa r komt Lys Kleumkous, Schenk der ScbcuM I 3 Ho e wil ik jou dat rugbeen beuken!
L Y s j E.
Wel Rekel, ko m je nou eerft weer?
WaarisdeWyn? ' t Gebraad? i k zweer...
PEFROEN.

„ O Vodd', hoe wil ik ftraks fchcrmmz'Ien!
LYSJE.

Wat (raa t dien WynbaJg daar te fotz'Ien?
PEFROEN.

Taaflh, mq£, fiiou . . „ 6 fpyt!
Ik be n de laatfte woorde n kwyt. '
Gebuur
LYSJE^

Wat mag dien Gek al leggen . . . .
PEFROEN.

Deur is hy zonder iets te zeggen.

Ze
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Ze heeft gelyk: wan t door gebrek
Van 't left > (la ik hier als een Gek.
Het rymde, dank t my, o p een Rare,
Taaffe , roui(i, fiiou, titavt,
Daar heb ik 't weer gevonden > goed!
LYSJE.

In 't Gekken Gafthuis met dien bloed.
PEriLOEN.

Niét al gek. ' t fa, dereverentfy ,
Heel traaitjens voor myn Ekfelentfy ;
Maarnadenieuftemoóde: want... .
LTSJE.

Hy is beroofd van zy nverftand.

PEFROEN.

Van myn verftand ? Ik zal je leeren
Hoe dat een Vrouw haar Man moet eeren.
Dereverentfy, ze g ik, o f
Deez'Radiks...
LïSJE.
Maak het niet te grof.
P E F R O E N , baar flamde.
Taaffe, roup, fiiou, titave,
Glatfèut) ra\ibus, vinum grave.
LYSJE.

Ik zal het doen, üa my dan niet.
F F P K O EN *

Dereverentfy. Ncêr.*zoziet . *zy tuigt ètltefieljkj
O Worteltjen, ik moet jou ftreelen
Datje ons zo wel deez' rol doet fpeélen.
LYSJE.

Wie Duiker heeft je dit gcraln >
Datjy my derft gebiên, e n liaan?
P E F R O E N , haarflaanJ*.
O Varken! hut je jou noch hooren ?
LYSJE.

Och lieffic kind» verlaa t jouw tooien.
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l 6 fefionnutbttSchaapsUafi.
PEFRÖE*.

OChliefliekind! vcrbruftcPry ,
Van waar komt my deeze eer? meenjy
Dat ik jouw Ritzaart ben, dien brave ?
Taaflè, routf tfrt$u, titave,
DiczaljouandcrstQonendan. Hy
L T S JE .

float haar.

Och, och , genai , mynzoet e Man!
Watdeerdje? zegmejouwbehaagen .
P E FR O EN.

Ga flraksKozyn ten buize uitjaagen;
En zie, noch fpreck hem nooit wéér aan.
Ga heen, e n kom voort wéér. voortaa n
Zal ik de Manzyn van myn' Vrouwtje,
Taafli, roup, jriov, zoet houtje!

ZEVENTIENDE TOONEE L
R l T Z A A R T , LYSJE , P E F R Ö E N .

W

RlTZAART.

Aarom moet ik dus haaft en itil
Vertrekken?
LYSJE.

Ga, ommynentwil .

RlTZAART.

Dat is genoeg voor de geleerde;
Tc Gehoorzaam u, die n ik ftaigeerde.
ACHTIENDE T O O N E E L
PEFROEN, LYSJE.

W

.

PEFROEK.
Egishy: dit gaat zoo 't behoord.
LYSJE.

Myn hertje Lief, h y is al voort.

PK-
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PEPROEN.

Hy is al voort, dit doet joo fchreijen.
t'Sa, wil tot lachchen joo bereijea.
LYSJE.

Ik kan niet lachchen als ik ween.
PIFROEM.

Lach. ofiküajonkopaantween :
Want zie ik wil niets van jon prachchen.
LYSJE.

Zal ik luidkeels of xachtjens lachchen f
flFROEN.

Luidkeels en hartig. *hoow, niet tncéït *ZjUcbt.
Te veel daar doet me 't hoofd van zeer.
Schrei non van (louden aan medoog'lyk. Zjjcbreii.
Men pryft jouw ftemin 't zingen hoog'lyk.
Zing eens; maar , (nies eer datje zingtL T S ; E.

Hoc (niezen, al s de nood niet dwingt?
PEPROEN.

Fnies: want wil jy nrr tegenfprecken,
Zal ik jon 't nensbeen frakken breeken.
L T SJE .

'tlsmyonmoogtyk, flaatmevry.
P E P R O E N , b*stfUêni$.
Tuflh rwcf» ,koom öa me by.
LTSJE.

Al watje doet 't zal doch niet basten.
PEPROEN.

Wel ken je niet zo meug je 't laaten»
Fnies dan in febynflechts; n a wel aan. Zjfiüefi.
Hetzcegens'tkind. I k ben voldaan*
LYSJE.

Ik looft w«l. tnirsinallfdccleB ,
Jy hier den Baatkcbt wilien (peelea,
Het kan voor ocuianl so wd deur.

PE-
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Ptfieen met bet Schaaf shuofd.
PEFROEK.

Zing my dat Licdjen eens te veur...
Hy neurit baar de mrf voor.
Kenjy de wyz' niet ? wattc dingen!
LYSJE.

Myn ftemdeugd niemendal tot zingen.
PEFHOEK.

Noch ftem, noch hoofd; j'hebt niet een tit
Aan'tlyf, da t deugd of fchaamt' bezit:
Maar zie, ik wil en zal naar deezen
Alleen jouw Man en Mecfter weezen.
Zing op, verheug my door uw zangk.
LYSJE.

Hoe zonde ik zingen, i k ben krank.
PEFROEN.

Ik zal jon eenDoktoor verflrekken >
Vier ftreekenvan deez' Wortel trekken
De kwaade dampen uit de kop. Hy

flootboor.

LYSJE.

Och, och i i k fterf, houw jy niet op!
PEFROEN.

Jy derven ? men mag je eenbezeeten
Eer als een dervend Vrouwmeufch heeten.
$y floothaar.
LYSJE.

Houw op, ik fmoor in dit verdriet.
PEFROEN.

Zing dan J jouw huilen helpt hier niet.
Of fterfvry, béter nou als laater.
Verhang je hier, of/bring i n *t water.
Doch eer ik zie jouw eind' vervuld,
Zo wil i k dat je zingen zult:
Pefrten swingt baar het volgende, of een ander
Liedje veer , dat \e dan daar na geljkeiyt^te faamen $ngtn.
Vut
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Vut moet men de kpaade JVjvett temmen,
fiy la y la.
Al\ouwen\e ool^in haar traanen Remmen,
fa,ta,la.

>

PEFROEN.

OchFrio», ftrafder kwaadeVrouwen,
Wat be n i k al aan jou gehouwen!

Ljsje, «4 » verre Uitkaart ^iende lymnen tgaat
fiilqvygende in buit.

NEGENTIENDE T O O N E E L

PlFROEN, OUWEKENNIS , RlTZAART ,
ieder van een bj^nuTre %jde k/mende.

M

P E F R o E N tegent Ouwekennis.

Yn Koning!

OUWEKENNIS.

Heeft het Hoot gediend ?

P E F R O E N , tegent Uitkaart t diein'tHuit
van Pefroen meend te gaan.

Heb jy hier iets verlooren, Vriend ?
RlTZAART.
He!
PEFROEN.

Ho! zo hoog niet eens te draare,
Taafe , rou^i, fiioUj titave
Zou jou mishand'len, in der daad.
Hier valt niet meer te fchachch'ren, Maat.
RlTZAART.
Wel hei! Koiyn , hoezal'thierweeten ?
PEFROEN.

Hoor, geenKoiynfchap meer nadecien:
Want jy behoorde wel te vreén
Te xyn met't geen je deed voorheen ;
Je meugd dat voor een lukjc keuren,

tWclk
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met hepSchasptjmfd,
1 Welk jon niet licht wéér zal gebeuren,
Vermits ik daar in heb voorzien.
RlTZAAHr.

Wel Zot, zoujym y danverbiên?...
PEFROEN.

Wat! Zot ? jouBeeft, menzaljoulcere n
Een cerlyk Man zy n Wyf te onteeren.
R l T Z AART .

Onnoot'le Bloed, wat gaat jou aanJ
PEFROEN.

Jy fpeeJd nochdegebraade Haan f

OUWEKENNIS.

Nou» luüig, BOB , toon je alseenBrav«.
PEFROEN.

Toajfe , retuji , fitou , titave,
Myn Broertje, dit 's de Koningflag.
Kom, help my watje helpen mag.
Nou daar, ho u daar: pak nou jouw biezen.
H.y jeugd Uitkaart alJUund* meg.
Zie hoe hy 't Haaze pad gaat kiezen.
OUWEKENNIS.

„ Ik zie myn' wraak ten eind' gebrogt.
Indien hier iemand weezen mogt
Die t'huis een ontrouw Wyf wou temmen
Behoeft my maar eens toe te hemmen;
Myn' Wortel is tot iederedifnft.
PEFROEN.

Z' heeft my gered op 't onvoorzienft
T W I N T I G S T E , mUujfe TOONEEL .
O U W E K E N N I S , F E M , Kokpntidnut
hetffhMiy P E F R O E N .

w

O U W E K E N KIS .

At xoekje kind?

FKM.
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H T S P E L.
FEM.

Woond hier Peftoen niet ?
PEFROEN.

Breng jy het Boutjen en 't Kappoen niet ?
FEM;

Ja....

PEFHOÏK.

Ga dan binnen.

FEM.

Wel, Sinjeur.

PEFROEN.

Kom , Buurman, 't moet 'er non meé deur j
Kom in, we zullen t'zaamen ecten:
Tc Wil myn geleede leed vergeeten.
OUWEKENMIS.

Hier by is puik van Graves Wy n >
Zo klaar, zoroodalseenRobyn ,
G'hebtVlees, ikzaldeWynbetaale n
En flrakseen Flcfch of drie gaan haaien.
Ikbentevreén.

PEFROEK.

OUWEKENMIS'

Jouw Wyf getemd >
Zal alles ftemmen,wat jy fiemt.
PEFROEK.

Watbenikuverpligt, mynBraave !
OUWEKENNIS.

GU\ibus, rttfbut, vhutm pave.
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