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Neemt 'et Niemant nie t qualijck af, dat
hy by gebreck va n eenig e curieuf è oefferungen wat onnoofel voor den dagh komt,
maer betracht fijneenvoudigheyt, die hem niet toelaet
foodanigh te weefen, als 't wel van fbmmrge waenwyfe
gewilt e n begeert wort; wan t het berifpennutertyd t
foo gemee n i s , datfe (onaengefie n hae r eyge n mis fchepfels) verachten de fraeyftewercken van veel edele en bovendravende vernuften , foo datfè nu onge twyfFeltom hae r eygen geflatteerde lof Niemant ooc k
niet fulle n vérfchoone n ; en of lemant by geval iet s
goets terbaenbrocht ,da t fullenf e door misgund, en
Eygenbaet a l willens en fchandelijc k over' t hooft fien:
fulcks dat ick nu wel dapper voor Niemant bekommert
ben, dat lemant of Elcl^een den onnoofelen Niemant,en
flat o m de waerdy va n Niemendal , door ongegrond e
nijdjgheyt lulle n wecken t'afterhalen, en te befpotten j
en nu om, foo veel al s 't mooglijck is, hier in te voorfien, foo kom ic k by UE . als een voor-fpraeck fijner
onnoolëlheyt,dat UE . he m begunftigh t tefchuyle n
onder den Icherm uwer ontfachbaerheyt. Magh'et zyn
veifmaet doeh Niemant niet, die om ware Gerechtighejt
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uyt.

uytfiet, maer bedeckt hem met de vleugelen uwer reedeüjckheyt. Di t doend e k k my fijnenthalven verlèkert vinde, de vrienrichap van die, die met oprechten
gemoede, U E. nie t fonder oorfaec k hoogh roarnen ,
en my fouden ireracht hebben. We l aen dan achtbare,
en befcheydeh man, mijn Heere, kk bi d noch andermael, ontfanght deefe n mijne n geringen , fchoon dat
hy uy t gering h vermooge n i s voortgebracht, doch
met een minnelijc k ooge , waer doo r ïck gemoedight
fa! zyn, de knibbelingh va n deel è letter-knabbelaer s
foo vee l als Niemendal t e achten, en my by gelegentheyt te ftellen om wederom wat anders voor den dagh
te brengen, om hier door nu en altijt te blijven ,
MYN HEER

,

UE .
Vricnit en dienftverplichten

ISAAC DE VOS .

Op

Op

IEMANT en NBEMANT
van

I S A A K D E VOS .
T"\ E fchrand'r e V o s hie r fbe t vertoon t
^* Ho e Iemands ondeugd ' Niemant kjoont,
Iemant wi l he m verweere n
Met leugens , boosheyt, en bedrogh ;
Maer ' t i s om niet , fijn llangefpog h
Kan Niemants vroomhey t doeren .
Niemant hie r trou w o p deughde n bouwt ,
Daer iemant valfc h fijn Selfs vertrouwt ,
En meen t fijn quae t la l dueren ,
Niemant di e foeck t Gerecbtighejt ,
De Waerhejt felf s voo r Niemant pleyt ,
't Gee n Iemant moe t befueren .
Dus Elck^een neerftig h voo r he m fiet ,
Belaft me t onrech t Niemant niet ,
Want Niemant ka n ' t ontkomen ,
Daer Iemant vaf t blijf t i n d e ly ,
De Rechter s late n Niemant vry ,
Door dien (y Niemant fchroomen .
N«f, en fchadelijckj
(V) 3

EER-

EER-DICHT.
T3 Ëef t ifaipepyt d é loop $c^ werelts ondertpiïden»
* * ' So b Wort 'door loosheyt van een V o s hem hier
geleert, _
(geert,
De V o s geef t hem in 't eerft den too m die hy beOm lemms Üftig h hart t e deegen te doorgronden.
Hïemant is hier gereet het juck altijt te dragen,
Mits geen Gerechtïghejt by Iemant wort gefbcht,
Want hy hart, ziel, eo fin, aen Ejgenbaet verknocht,
En fteunden op een wint, die hem (ou onderfchragen.
waer-tti Gerecht'tgheyt dees dingen altijt fchutten,
En foecken Üiemant , die haer foeckt, te onderftutten,
Hier mêe heeft Iemant uyt, en 't leeven dat is los.
Dit jong en varflè breyn wijft door hobolligh pratcnj
Hoe dat hem Ellickeen by't vollick fal gelaten,
Dus Niemant heeft de eer, als fellif I S A C K V o s .
J A N M E E R H Ü Y S E N

.

Oordeelt na V vmbtelt.
G U N S T - V E E R S E - N va n Iemand,
Op I S A A K V O S S E N S N I E M A N D .
Ut oculus , ita——— opus:
"tT Omt SoyUu , haater van ons voordeel,
*^Ghy beeft , te bits, en dol van oordeel:
Af god fonder tempel, Waar door veel
Klercken ujn ven aan, m haer bloed;
Meeft volck^van M ver f and gebroed)
't welck^altijt mirt Itèren moet.

Hoe

floe hos D E V o s » , '» mach niet baten ,
Dees Wolven futten hem doch haten,
Totdat Wj van %jjn haat moet latent
Ontfanght dan V os dees troojl van mijn,
Jds da gedrocht treckt aen die lipt ,
Niemant falpacks u voorfpraak.^n.
Quo do&ior, e o perverfior ,

SONNET
O P ISAAK S VO S

IEMAND E N NIEMAND .
T"\ E nacra komt met'e r daet fbmwijlen ove r een.
••"^ ' t Vernufte ichepfel(doch van troni onbeftieden)
Schrijft in fijn fabelen (vol van finrijckereden)
D E V o s toe al 't vernuft: (beftaend' in aerdighêen)
Dit lemant wetende , neemt va n D E V O S te r leen
Wernuftigft o m de deugd van Niemand te vertredc,
Iemand verfèlt met Elck^ tracht Niemand t'overreden,
Doch Niemand door fijntong(vol van geibute reen)
Weet Iemand en Etc keenvoor 't Recht de mont te fnoeré;
't Geé Iemand niet en kan,weet Niemant uyt te voeré,
"Waer vindmen fijnsgelijck, fchoon Iemand Niemand
daeght ?
•Iemand vcrfelt me t £/<:£_, NiemandmetNiemendaüe,
Schoon't lot t e rechtop't hooft va n Iemand is gevalle,
Noch is Niemand foo goet, dat hy Iemand beklaeght.
Pos! mbda Phoebus.
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IEMANT « NIEMANT.
E E R S T E B E D R Ï F

.

Eerfte Uytkomft .
lemant, ten aenfietilijck. man, al •strftvortnyt.
T^Pffifk Afr'e r flimmer gedroch t opleid ' hetfoumcae n
n^¥ft>M boor
t koomen,
tó%/^^ le
k fegdat'e t vee l is,mijn dunck t het fchijn e
fcf^jÜSg oroome
n (is
,
^ * * a O T * Da t fulcken nietwaerdigen menfeh, als Uiemant
'Mijn Cd komen beftraffèn, en uytmaken , 'k gis
Dat hy 6tt is geweeft, door dien hy foo ging tieren.
Doch lelden geluckt'et wel,'t geen dronqke luy befiieren.
En 2fr (Vrees ïck) Ctl 't oock gae n met dien lom pen bloet,
Maer'k&l zoo op mijn gelegentheyt loere n > 't moet
Geert rechtfehapen keerl zijn,die zo lang niet kan fwi jgen,
Tot dat hy door de tijdt eenig voordeel magh verkrijgen
Om hem te wreeken. 't Is een ongeluckigh menfeh
Die hen*ielver niet en kent, fchoon o f h y al de wenfeh
Des werelts hadt, noch fou'et hem niet baten,
Een die fichfelfs nie t helpt, 61 ydereen verlaten.
Het is een treffelijck man} die fleetsna hoogheyt tracht,
Mier wederom ee n fot, als hy fijn aygen macht
Niet te,«bruy ken weet, maer 'k hoop die zo te bruyken>
Dat ik dié dwalen menfeh op 't onverwachtft doe duyken,
Doch met behendigheyt, wanneer hy 't niet en gift,
Een die fljnflaghwacr neemt, heel zelde n dat hy mill,
Want in dit leven gaen veel faken dick verloren,
Niet om'er onrecht, maer om datfe na behooren
En op bequame tijt, niet zijn in 't vverek gettelt»
'tGebreeckt mij n nie t aen macht, veel minder noch aen
geit»
Wel aen dan lemant, faght, beraad' u wel te deege
Eerdatghy wa t begint: wantalsick'toverweege >
Soo is voorfichtigheyt behoedfter voor verdriet}
En alleongemack, en juyft de rijekdom niet >
A Wan
t

TE M
AN T
Want eer idetot 'et endt m ijns *s voorneem fa»geraKe,
Is 't noodigh dat ickeerft me t Elcl^-een kennis make>
'k Weet hymijh helpen (al in allerhande quaet,
Hoewel 'er luyden zijn, dicme t een rijpenraed
Hec quaet-doen haten, en verbannen 't uyt haer oogen,
Maar veel die laten 't (waarom i) om dat fy 't niet vermogen
Te doen: fiet daer komt hy vroolijck aen.
Wel E///c^mijnwaerd e vriend > 'kwaerftraexnaerugegaen,
Indien ghy by geval mijn niet en waert bejegent >
Ghykotnt nu weltepas.
Elcl^-een. Wa t gort-zegent,
/leef.
Ick be n nooyt fobenaeutgeweeft > da t is foowaer als ick
lemant. Waeroni doch i
Elck^-ttn. O m dat ick niet wift waer uwer genaden Weef.
Ick liep de hele ftaddoor foecken naer u exeélchet, (fenc i
Maer 'K ben óp 't hooghft verheught nu ik mijn heers preWeerom genieten magh.
Itmant. Ha ! mijn foo vvaerde vriendt,
'k Heb defe eer aen u, of d'uwen, noyt verdient,
Maar'k hoop die wederom heel rijckelijck t e vergelden,
Ik heb wat met u voor,maer wilt 'et geen menlch melden,
Of anders raackten ick in d'allergrootlte noot.
Elckjeen. Mijn heer beproeftme vry, en ftuertmeindedoor.
lemant. Ghy weet, 5 Elckten, wat fmadelijcke woorden
Dat ick, in u by-fijn, nu defe morgen hoorden
Van eenen lompen bloet, een loos en lichten quant,
Een armen bedelaer, ick meen dien fchelm Niemant,
Die niet een fcherfheeft wae r mee hy hem kan Wouwen,
Een guy t die niet en deucht als fleghtsom quaet te brouwen ,
Komt in een volle kerek, alwaer dat laegh en hoogh
En al 'tgejurFerd,my metee n minnelijckoog h
Beloncktè, daer ick fadt met heereli jeke ftacy
Jn 't aenfien van Elcl^-een, mijn eerlijcke reputacy
Verkorten, fiet dit lijd' ick nu noch nimmermeer)
Daerom hoort Elck mijn vriendt.
Elck

E N N I E M A N T
.
Ekk. Wa t gelieft mijn-heer *
Itmant. Me n behoor t voor alle dingh nie t minder te verfuy»
mèrt',
Als uyt een ecdel hart raetalderhaeft te ruymen
Dfe dróefheydtj e n voorts allerley verdriet,
En nu dan om.de fmaet die; If/mm is gefchiet
IVlet vreught te wreeckenj (al ick, wanneer de doncker
Het aeft rijdt överfchauwiveeii ydehick gefloncker,
En overheldrebrant, gaen (lichten in een fchuur
Niet wij t van defe Ihd?, wanneer men nu 'et vuur
In fijnevolle kracht (iet branden, lichter lagen,
Soo filmen»heel verbaeft, voortnadenftichtervragen ,
Waeropickdatelijckkl leggen , dat dees braut
QaoxWtmant isgeftichcdiemetzijnaygenhan t
In 't aenfien van Elcl^-een het vuur heeft aengefteecken ,
En als menu dan vraeght, fultghy gelijck jekfpreecken >
En leggen, ja "t is foo, ick hoop dan, dat die tielt ,
Van 't rafend boerevokk lal werden haeft on^fielt,
En doen de vverelt foo vanfulckefchelmen ruymen ,
En u, o E/r^-«w, lal ick voor u verfuymen
Begaven met veel goet, en tot een hooge ftaet
Verheffen,by aldie n ick mijn beloft verlaet ,
Verlaet my dan vry mee, hoe behaeghc u dees condicy.
EfcJ^. Daer 's Elckyvel mee te vreen, 't is beter al s een officy,
Soomackelijckaendekoft teraecken , e n dat mee (impel
liegen,
Hy mïeotNiemant, maer Efcj^mient lemant te bedriegen.
ïtmant.Rou daer mijn waerde vrient,dat fchenck ick£/ct"> ."
E/ci-, lekdanek u hartelijck .
Umant. Eaicktydatelijckheen,
Engaom.onverfiensdienfchelleniteverraflTen. Binnen.
Ek£. E n ick, genadige heer, fal op mijn tijc wel paffen.
Dat 's eerlt een groote geck, die door een ydele hoop
Niematu beloeren wil, ja lievelubbert, loop
Iy vry al jou beft, ziet of jy 'em kunt v inden,
Bewaert 'em wel tedeegh, want 't is een net vol winden.
Binnen.
AX

Tweede

IE M A N T
Tweede Uytkomft.

Lodewyck. al mandeltnde omtrent 'tt vmjiep MN
lujfrou Diewertje,
E nacht, die *t helder licht me t hare wieckenbluft,
En d'?fgèfloofde fchenckteenaengenameraft ,
En doètfé foetelijck na haren aeflëm gapen,
Die gunt mijn, leyder, niet een oogenbliclc te flapen.
Maer port my ftadigh aen, en feyt, nu is het tijt
Om nier u lief te gaen, ick maeck mijn zelf verblij t
En dat door yd'le hoop, ach dat'et mijn geluckte
Dat doch de bleecke doot dien gryfert een s wechruckte,
Soo mocht ick met mijn lief in vryheyt vrooli jek zijn
Als ick voor defenplaght: verlichfter van mijn pijn,
Mijn fchiet juyft in 't gedacht,wanneer ik u eens vraegde,
Waerineenminnaerdoch fijn lieffte meef t behaegde
Om hae r te winnen, dat ghy mijn, doe ter tijt
Dit voor eefl ant woort gaeft, een die van harten lijt,
En hout gèftadigh aen, die kan ons licht verwinnen ,
Maer foo men met ons geckt, keeren wy onfè finnen
Oock lichtel i jek van haer -} doch ghy, o engelin,
Zijtvanmijn liefd'bewuft.ho e vierighick u min ,
Dat tuyght dit lievend hart, maer wat ift, tuffen beyden,
Een hant vol levens doet ons van malkander fcheyden
En maeckt dat onfè liefd' nie t wort gebruyekt na wens,
'k Beklaegh u, fchoone vrou, wat mocht ghy jonge mens
Aen fulck een afgeleefd* befteeden uwe jaren,
Een die in minne-kunft in 't minft niet is eervaren,
Een, die by 't jeughdigh volck doch niet en wort geacht,
Wiens lev é wort befcnrayt,wiens werk wort uytgelacht,
Een fulcken kouden bloet en kan u niet verwarmen,
Wat weet een leevend' lijck van 't vriendeli jek omarmen,
Wat kan een ouden: facht , hoo r ic k d e kloek daer niet <
Ochja,hetflaet dae r een, wel op dan Lood'wijck,fie t
Of he t niet moog'li jek is om by u lief te koomen.
I s zy 't ? och ja zy is 't, nu fwem ick in de ftroomen
Van d'alvermaeckb'reluft, hoe is 't mijn eygen ziel"f
U ma n is die van huy s<
Dhjuwertic-

D

E N N Ï E M A N T
.
Vituwtrtjt. Wat fbu dien ouwen fiel,
HygaetdaercerA te bet, fóo laag heeft hygeleefen,Mijn lieve Lodewijck > voor ditmael kan 't niet weefen,
Daerom mijn lief vertreckt,ick vrees dat hy ons hoort,
lek wenfeh u goede nacht.
Lodew. Mijn Engeltje een woort.
Helaes s 'en durreft niet, ach moet ick dan lbo fcheyden,
En fonder dat een kus mijn Liefje mach geleyden
Nae haer. gewoone rufi. Vaer t wel dan, waerde vrou,
Dewijl ick niet en kan, als ick wel garen fbu. Binnen.
Derde Uytkomft .
Efnpmj/Boertn,mttBrant-cmmrtyen Utrmttyt.
I Botr. T > Rant, brant, brant, brant, brant, ay buren hellepc
JD ..bluffen
.
1 Botr. We l hey, waêr is de brant i
I Boer. Wae r <• daer, tuffen
Kees Knollen huys, in Florcs Franfen fchuur.
1 Burin, He t fegent, is 'er brant i
2 Boerin. Iemenydat'seenvuu r f (vliegen
.
Lieven eer kiickeen reys Lobbet je,fie hoe dat de voncken
lBotrin. Wa t Hee r be waer ons, 'k was even wacker e worden , en ick fbu ons kint wiegen, (wichtou in de hant,
Dat i n fen flaep verfchricktwas.en'khad noc h nau'e t
Of fé beginnen daer f9 naer enyffelijck t£roepen,brant ,
brant,
Heer ick ontfteldeme fo, en fach'er uyt of ick doot was:
Maer onfc Goris keeck een reys uyt, e n fêydmedat'e c
geen noot was, (waer
,
En datde brant, na fijn girting, an de aare fy va n 't dorp
Moer (feyd'hy,) ick moet'er eens na toe loopen i mij n
lieve Vaer (fooveelongelocken
.
Sietwelvoorje, zeyick j wan t daer fchieu huyeridaeghs
Knecht is'talcdaen? De
Boeren met de emmers en
leeren weer na hip tot.
i Boer. W e hebben 't hiefe bruyt je onger de Yoet etrocken.
2 Boerin. Dachebbenf e aldraeklaert .
A3
i Boe

IE M A N T
i Boerin. Nie t waer < met een veegh.
zBotr. Weerj e dae r wat! hon , dit verbruyde vrou-volck
ftaeteenmensaltijtindeweegh. (fevent
.
2 Boerin. Wat raecktet jou, wel hey, wan brabbelt me deuFloris Franfen met lemant en Elckzten ttyt.
Tloris. Och wat komt men over, wat kom t men over,k 'a
lemant di e de fchellem kent
Die men dat edaen heeft, die feghü'et m e , ickfel 'tern
rijckelijck vergelden
Na men kley n vermeugen *.
lemant. Mijn vrient ic k fal 'c u melden,
Dat 's Niemann fchult, die heeft dees yflelijckebrant
In uwe fchuur gefticht. Ja 'k feg dien fchelm, Niemant >
Die heeft in mi jn byzijn, het vuyr daer in-gedr^en,
En foo ghy miju niet looft, gy mooght'et Elcj^hn vragen.
Elck. Och ja'tisfoogefchiet, ic k heb'er fclrsgéfien.
Twee Boeren uyt, die eengequetjl man op een hurry dragen.
3 Boer. St a wat ruym daer, hoa.
i Boerin. Oc h Hee r wat fchort die man.
3 Boer. Wat fou'em fchorten , hy het fen bien
G ebroocken, en is van een brantleer af evallen.
2 Boerin. Iemen y Han s bin jy 't i
i Boerin. Wa t is 't voor een i
2 Boerin. Oc h 't is een arrem man met ee n huys vol kindere,
die Niemendalte
Te verteeren het.
I Boerin. Maerfe g m e eenreysj Neeltje buur , wie fel dan
't mieftcrloon betalen ï
Elcl{. Vraeghje da t i da t moet me op dien fchelmfe brantftichter Wemant verhalen.
Tloris. 'k Wod ick'em beget hier had, ick fneed'em by loo
an riemen, foo dun als een ael.
%Boer. J a dat hy hier waer, wefouwen'e m me t fe n gat in
een pael
Setcen: maer hoor hier, wil ickje wat feggen Florjs Franfen,
Sou

E N N I E M A j N T
.
Sou 't niet raetfaetn weefên, datte we metalje man na men
Heer de Bal jou danfen ,
Die mac h ons. een party diefleyder s byfetten , wan t di e
fchelms wete n alle Icattequaet:
Fiom. Iakom.buurmanalsjewilt , kedaerickvolghjeraet .
hmant. Si e foo dat gaet al wel, is hy in 't dorp gebleven,
Soo wil ick Niemendal voor Niemants leve geven.
HET TWEED E BEDRY F
Vierde Uytkomft .
Niemant met Niemendal uvt.
Niemendal. Q T a altemae l uy t d e weegh , pots daufen t
3
flappermenten,
Ickfeghjeftawatruym ,fietdeuf e lompe venten,
Hebje byloogeenverftant,fb o fieteens wi e hier komt.
Niemant. Niemenda l fegh ick.
Niemendal. Holla, het heerfchip bromt •
Wat gelieftfij n mogenthey t <
Niemant. Mae r hebje oock vernome
Dien fchelmièn lemant ?
Niemendal. Nee n heer. Mae r ick fie hier veel vrome
Luy, foo 't lijekt.
Niemant. Wa t if t voor voor foort?
Niemendal, ' t Zijn mans en vrouwen,
Die van Niemant gare n wat goets hooien, en van mijnder
eerwaerdigheyt Niemendal onthouwen,
Maer onraet is'er niet.
Niemant. Soo treed' ick ftoutelijckan.
Habum refpe8umperfonarum, hier is de man >
Die door fijngroote deught ,en goddelijcke leven
Maeckt dat de engeltjes naer in fijn dienft begeven.
'kWeck doo r mijn heyligheytdedoodenuyt'erflaep »
Poep, in miraculen trot s ick den grooten Paep,
Hoewel hy 'em veel beroemt, en mient dat hy een groote
haenis.
Maer ick, ick monfïeur Niemant, durf'et wel in fen trony
fcggen dat hy loopt de rechte baen mis,
A4
En

IE M A N T
Efr dat hy de Iuy altemet wat wijs maeckt j dat by jae en
neen nie t vee l en ftuyt.
Maer willewe van den oorlogh (preken, daer en mun t
geen fop uyt
Als ick. Trot s Marten van Roflèm, trot s Robrecht de
duyvel, ja felfsden grooten Alexander:
Want Niemant neemt Niemendal t e hulp als hy vechten
wil, wy helpen mekander •
En fulcke n courtyfae n o f Jufférkneghjejal s ickben,e n
is 'er i n de hiele werrek niet;
Gants lichters wat is men jonge Niemendal faveur van de
vryfters , om mijnent wegen, wel 'efchiet ,
Ia dit is Niemant, die door fijn rechtveerdige oorlogen en
prattijeken
Hiele ftedenna hem treckt, ja ibmtijes wel koningrijeken.
Ick ben Niemant die d'elendige helpt uyt'er verdriet,
En die om een t wiftig verft hal noch arm noch rijck ontfiet
In 't fchiften e n fcheyen, of eenige üecken by te leggen,
Trouwen j e hoeft Niemant juyf f geen geloof te geven»
maer laet men kneght Niemendal vry feggen.
Niemendal. Ic k fegh heer aat'er te r werek geen als U L . i n
alle deughaen foovermaert is.
Niemant. Maer daer is lijcke-wel een fchellem daer Niemant
voor vervaart is ,
Niet om fen groote kraght, maer om fe n godloos Ieven>
En die 'er mee verkeert, die wort 'er mee verheven,
Daerom raed ick jou Niemendal, dat jy jou wel wacht
Met lemant te verkeeren, die wulps en onbedacht,
Sijn leve n doorbrenght i n vreten en fiiypen,endeynckt
fchierdat'ergeengotis, (is
,
Hoe wel ick noyt gelooft had, dat lemant ter werelt fobot
Maer dogh een heyloos mens bereyt lijn aygen val,
Trouwen het roert Niemant niet , en jouoock, nietwae r
Niemendal.
Een out man met een jongk. wijf en kfeyn kjnt
al knorrende uyt.
Nitmtndal. AI recht erenvefte heer, maer 'k bid zijn mogentheden Sie
n
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Sien doch eens wat voor volkjdat ginder aen komt treden.
Niemant. Ic k vrees Niemendal ist'et nie r hapert byget,
En dat die eerloofe fchelm Iemant, dien ouwen bloetfoo
'ekapert het,
En 't wi jf beftruyft heeft , wat fel ick feggen>
En de loofe hoer ingeftekë.om de fchult op myn te leggen.
Och jafulcke n were k zelt weefên, letter vry op.
Man. Fluxfegh'etm e jo u karonje , of ic k breéckj e de kop,
By wie datje ge weeft bent,en wie dat'et kint eraaeckt het.
Vrou. Nieman t fêgh ick ommers.
Man. Dat lieghje jo u hoer, ick wee t wel d2 t Uiemant jou
niet oneerlijck an 'eraeckt het,
Maer dat jet met Iemam hout dat is foo feekerals wy leven.
Niemant. Da t ' s ee n vroom eerlijc k man , gort wi l 'em een
goet jaa r geven.
Vrou. Vraeght'e t ltmant of ick by 'em geflapen heb, 'k wed
hy 't niet feggen fel. f
de hiele werelt wel.
Man. Dat ltmant een fchellem, en jy een hoer bent, dat weet
Maer indien gy.zogy feght,eeneerlijckevrou wil t wefen,
'kVraeg.waerom lae t j y jou foo dickwils dan belefen
Van Elcl^f die jou mee foeckt te brengen in 't verdriet,
Wat raet no u met dit kint, ick ben de vader niet,
Maer geeft'et die'et hoort, en laet'et Iemam houwen.
Niemendal. A y heer doe jy 't goe beft, jy hoort wel hoe dien
ouwen
Dat arme wijf verftoot ; wat doet die gryfèn geck
Met fulck een jonge bloem, en weet hy het gebreck
Van fulcke fchelmpjes niec.foo fchaet' et 'em Niemcndalle,
Al draeght hy fulcken kroon, om ltmant te gevalle.
Niemant. Mae r raedje me Niemendal dat ick dat doen fbu i
Niemendal. Oc h j a erentvefte heerickbid'erom .
Niemant. Gae t hee n en feght de vrou
Datfe met'ermanbymekomt .
Niemendal. See r wel van harten geren.
Niemant. Fy n man, ay feg me doch, is deefe jonge deren
Jou wijf ?
^«i. J a heer.
Niemant. Arg o fo o bin jy'erman .
A5
Vrou. Ja
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la me t de monc.
Wemant. Datisfooveelgefeyt , dathy'erniettoedoenkan .
Da: hadfe feecker fix,maerwüt orüer genaden eens de oorfaeck van jou krakeel feggen ?
Man. Heer , men wij fflaept alle nachten by lemant, ea& fou
'garen de fchult op Niemants hals leggen ,
En dat geloof ick niet, die man die is te vroom.
'k Wo u dat Niemant wat veel tot onfent quam, hy fou m e
heel wellekoom (trackteren
,
Wefen, en ick fou he m na mij n kleyn vermogen dapper
Eer ick dit jonge wijf troude, plagh Niemant veel tot mijnent te verkeeren, (Vloer
,
Maerfunt ickhaergehad t heb , is 'er lemant altijtopdc
En heeft mij n gemaeckt tot een horendrager, en men wijf
tot een hoer,
(gewonnen.
Gelijckt 'talrc3n dickintblijckt.datfebyhem heef t overVroum. Mijn heer dat 's onwaerachtigh, hy fêlt me nou noch
in eeuwicheyt niet konnen
(waer als ick leef,
Waer maken, maer dat't Wemant gedaen heeft, datisf o
Enickkan'etmet Elclgen betuygen .
Niemant. Ioulofeteef .
Offyhaer niet fchaemt, deyne k ick, lbo moetwillich t e
liegen,
(driegen,
Hoenae meentf e mijn als haerman, foofchendightebe O neen daer had jet niet. Ic k weet wel dat die guyt
En aller fchelmenfchelm, 'k meen lemant, een befluyt
Heeft tegens my gemaeckt, om zijn begane booshey t
Te fchuy ven op mijn neck, gelijck 'et aan de looshey t
Van dit fatfoentje blijckt , weet jy wel wie ick ben i
Vrou. Och neen mijn waerde heer, 'k geloof niet dat ikje ken.
~NUmam. So o foo, ftilluyftert maer, 't fel noch wel beter komen.
Weet jy wel dat ick jou wel hondert mael genomen
Heb in men arremen i en wat 'er is gefchiet t
Is jou niet onbewuft.
Vrou. Mij n vrient ick ken jou niet.
Tüiemant.la. maer doe konje me wel,doe 'k jou de gouwe keté
Liet maken.
Vrou-
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Vrou. Mij n een gouwe kettingh *
Niemant. I a joueengouwek«ttingh,ofis Jt jou al vergeten.
Man. Siefo©: jou ïofehoer .
tiiemam. Sy het 'et hart niet dats' 'et ontkend.
Vrou. Oc h mijn harts alderlieffte man/OQvee r ick deufe venc
Met bekende oogen meer 'efien heb, fo moetenfe uyt men
hooft vallen.
"Niemant. Hoo r hier mijn vrient>nou fel ickde waerheyt ,op
datje mijn gelooft» kallen,
Maer befiet me eerft wel te degen van afteren en van voor.
Heb je me nou wel befien i
Man en Vrou. Ia heer.
~Niemant. Hierpagie . Lackay . hoor (voo
r een quant is.
Een reys Niemendal, gae t fegt die luyden wat onfer genade
Als dat ick de rechtveerdige Niemant ben,en dat mijns geliicknietin'tlantis.
Niemendal. See r wel mijn heer. Hoo r hier.die man, diegindergaet, is Niemant wijt vermaert,
Vrou. Is dit Niemant ? ach nu wort mijn hart befwaert.
Man. Si e foo jou loofe hoer, fpreeck nou vry uyt jou konen.
Vrou. Barmhertige heer Niemant, ick bid, a y wütmedoch
verfchone.
k Beken die loofe fchelm lemant heeft 'et gedaen,
En ried me dat ick 't ftuck op Niemant shals fou laen,
Maer och genadige heer, het fel me altoos rouwen.
Niemant. .Nou datje berou hebt, fo geeft mijnwet kint, Niemant fal het uyt liefde houwen,
(moer
En laten 't Niemendal t'etengeven, die feit brengen by fijn
Omoptevoeden, enalf t groo t wort, fe l ick'e t by mijn
eygen broer,
(allerley fpraken,
Dateengeleerrmanis, tcrfchoolbelleden,o m teleere n
En dan meen ick'er eendofter inde medecijn,of een advocaet, ja" wel hielenal.een.teologant, off te maken.
Man. Och wat is die Niemant ook een barmhartig goe t man.
Vrou. Genadig e hee r ick hoop'et Niemant t e vergelden foo
veel als ick kan . (zijn
.
Man. Ëndat'et Niemant we l gingh, fou ons van harten lieff
Niemant. Ic k danc k pavanNiemantf weegen ,
Sijn-
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Sijnder noc h eenig e vroutjcs.ojf yryfter s djeb y lemm
een kint vy f fesgekrege n
Hebben ,£n dat'er de fchellera niet wil trouwen>
Die brenghf e bymijnderperfonaadjcwan t Wtmant ül
die gaern om de vvaerdy van üktntndal houwen .
Een Hoogbduytfe Ioncker nut fijn kfgbt uyt,
fiiemenid. Gant s lijden heerfchop wat is dat voor een haen?
die treed wel ftemmichen prat. (gat
,
Ntcmant. Io u benge l kenje dat niet fien> dat is een mof in fen
Dat kan me, die niet mal is > wel an fen wccfen mereken.
Hoe giert hy met fijnhanden, als een uil met fen vlercken,
Daer me fel je wat wonders horenjuiftert raaer vlijtig toe>
Sie byloo Hans van Bacherach, hach, pach, pie, pa> poe.
lonelier. Hil f gott was vint man auch wunderliche ley te.
Waich ko m ode r gewefenbin, meijntage untzuallen
zeiten
Keinnerrijfervollkgevundéjwiediefealbrekoechvrefler.
Aber es ift ihr gutt zu vergeben,fie wiflen nicht beflèr:
Immer ftehn die narrenkopff un t lachen om mijn ledere
hoofen,
Man ic h denck mit reverentz' gefaeght, du machft mihr
ein moo i im maers bloofen,
Ont halten 't fmaull zu, aber luite von fotfoen
Die mores gelernt haben, die werden 's nicht thoen.
Es gil t de honsvotte r geleich o b fieedelluycvoorhaben
oder nicht,
Wermeintihrdasichbin, ih r narrend fichlieberfich
Ihr maulaffen , ihr phefferdkke, ihrgrobe grobianes,
Wolt ihrwuTenwerichbin^Siedahrif t Scripto manu,
Oder Mamtm Scriptum vom kayfefliche Majcfitten
Das ich fein kammer Ioncker bin.
Niemant. Wa t dunckje, fou hy oock wel vergeten
Te liegen i
Ioncker. Wa s fagftu dahr zu Jungh; ift es nicht waer ?
Kjiecht. Oc h j a mijngenadigfte J o ncker,mae r
Manvoorein kalenduve l biftoe al langhindefaluazyge ftelt.
Joncker-
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loneker. Licb c truw wie gebet es in Tuytslant a i, was geit»
Wen Kaevferliche Mayeflee t mih r erhweltei n krijghjkfichen
lek wolt tams unt gut ein ent daer aus machen.
Deaichhahihre Majefteten,fchoonfie nich t wiflên, viej
dienftgedaen.
Nttmant. Dat'swaer, d e boeren gebruyt, koejen enpaerden geftolen > en daer met deur gegaen.
lonckp-. I a mit ditfe meyne hant, hab ich felbf t den Sweed
durghfehoffen,
Ja das fok uns mus fo zijn, den es wahr by m ihr befloflen>
Das felbige zu verrichte > oder mit denkopfFzu bezaaien.
Knecht. Lieg h dat dich Harmen fchen, doemaels weeren wy
in Weftfalen .
loneker. Da wahr auch der Tuivel zu binden by Nortlungen,
Ont wah r keyne r als onfer genade der die Sweden Icon
fwunghen >
(malen,
Dan ich ka m mit der Kardynael Infant , aus Italien da
Das iftfoowahr alsickleebe .
Knecht. So o moet mickde fiikehalen
Woe door ein waer wooxt an is>dé doe weré wy toJBremé.
lonckfr. I das dich kats cbufent, was hab ich vergiffen, ich
mus gehen vernemen
Ob meyne wexxel gekome n ift oder nicht.
Kiemant. Souj e niet, je fèltfe krijgen tot een kruys,
I ck mien als je in 't bet leght, een vloo voor een luys.
loneker. Hawenichdashette,da s mih r mit recht onthalten
wiert, was wehr ich ein reicher man, poe hoe !
Niemant. Wi s wort'e t hem met recht onthouden, wantten
hoorde hem noyt toe:
Wat bruyme dievent> h y doe t aers niet dan dat hy inde
lught kaftelen met toorens hoopt,
En daer by liet hy fo bars als een leeu > die achter de fchans
met hoorens loopt, (groflferhaenrey
?
loneker. Wa s dunckt dich Iongh, ift onfer wir t nicht ein
Nitmant. Hymienteenhoorendrager . (menfwage
r
K»eght. ' k Weet nicht wer de befte is, den de loneker is
Al ayer lenghft ge weft.
loneker.
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Joncker. Watfaegftoe.doenaifenkop ?
ffèGtfefopJ
•flmgbt. Ic h feghIonckerfeheftdngoetoochop5ou>öian
lonc%r. Das ha b ichauch gefpeurt , ic h werd inn. ein pacr
homer auffetzen. (beerae
n tekletfe n
tikmant. Dae r heeft hy gien noot van, raaer een wackeren
Daerhebje ie n engels verftantof.
K&tght. Genadigfte lóncker he b ij 't vergeten.
Joncker. Wa s is das *
Kjiegbt. Weet mija heer nicht dat ij to middagh tomceten
Genodicht zy t by dat hubfche vruuke? fe heft'«t jooo p
jou begeert.
loncker. Dasiftvrylichwaer, ic h halt viel vondichdoeredelijcke Kafper, doe bill mich lieb oat weert:
Untgeluebe mic h freylich > ic h werd' dich zum groflen
herrn rhachenJ
tikmant. J a tomgrooten narren meent hy, watquelmedi e
geck.daer moet ick feker om lachen. (keerl
l wuft.
loncker. Wer hat mich dahr gefchim'pft.ich wol t das ich den
Kjiegbt. Dat heeft Wemant gèdaeh.
Niemtmt. Joufchelmpjehoujeruft,
En houtje mom, of je feit ftrack.wat fteut krijgen.
Kjucht. Ic h wil 't moei nicht holden, on ie h werd voor Niemant nicht fwijgen,
(der gecollyonniert.
loncker. Saeghheer do e barnhuter, weer hatt mic h itfun Kjiecht. Ickieghommerdat heeft' Nianant gedaen,di e heeft
(ftucken kappen.
jouwer genaden foogefexxeert.
•Joncker. Wooisderfchelm , ic h werd ic h ihm an hondert
Niemant. En dan fel ick jou , tot danckbaerhey t > met Niemendal om jo u oorenlappen. (dich
.
loncker. Sa ia doe lompen keerll; fris auffftghich verwee r
Niemant. Fri s aufF du lompen moff, fris auflf» iu ich befwecr
dich. (part
y kruyfièn en ftreepen,
Kom Jonge maeck hier een ronde O o m fenlijff, metee n
Lech hier een winkelhaeck, hier een paffêr, eins een rongh
van een wagen, met een paer handige fweepen,
Aen deesfijd een fpinrock, met een hafpel, nou.een vleegelmeteenvorck, (eeoftorek
,
Hier een vliermuys, daer eennachtuyl meteenreyger>en
Daer
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Daer weer een fpul nieuwe kaerten, met een paer dobbelfteenen, meteen pints kannetje.
Set hier een wilde kat, m et een fwarte bock, met een kabouter mannetje,
(met boonen fop.
Meteen pistiieffje, en ee n alruyntje, begiet di t altemael
Hy prenelt een ttnynigh binnen 's mwh.
hncktr. Wa s maghftóe doe ?
("klop.
Niemant. Swijghftil feg h ickje, eer da t ickjeopdekoone n
Joncker. H a wen ich meine hand e zu meinen wil hette }ich.
durchfties dich zum eeiften inflanzy.
Niemant. Dat het jo u *Kitm<m door N/rwtfw^al belet, wy
verftaen ons op de Negrómanzy.
Ickheb diekunf t alder eerf t gevonden, hoe wel 'them
lemant beroemt, maer dat is niet waer,
En hy wiltallijcke wel met geweltdeurdringcn.e n kom t
daer over dickwils inlijffe n leeven s gevaer.
En of jo u een deel kolrijfters off" neftelknoopers wa t wijs
maken, dat 's maerom jo u geit te verooveren.
Maer is je wat ontdooien, of yvilje weetenwi e jouvrye r
of vryfter fel weefên, tHemant fel jedoór tooveren
De rechte man fienlaten. En wat ick lpreeck daer meugje vaft o p gaen ,
Komt dan byme jy foppege groentjes, lbo fel ick een yder
fen lieffte wyfen,anders moetj e mekaerbyde taftopflaé .
Sietdemof noueenrey s ftaengaapen, a y lieve dat's een
poftuer, nee n hy moet dae r noch wa t blijven .
hncker. Das dich pots daufent flappermenten.
Kiemant. Hoo ho men lieve knecht wil je noch kijven,
Soo raeckje niet licht los.
loncker. We r hat t mich das gedaen.
NiemaM. Da t doet jo u tiicnumt.
hncktr. Ac h fo o bitichlaftmihrgaen ,
Ldler, eerentfefte, wolwyfer, ont geftrenger heere,
Ick hab'e s nicht gewuft,da s derN/Vswwfookunftreic h
weere. (Majefteer
.
Aber nun mus ich'es geluyben, unt bittede r halben uwer
Er wol mihrdoch vcrzeyen,da s ichihn i mifdee t
Den ich zweer, wen ich i m kriig h kom , wilich'sde m
hernn bcloonen ,
\jnt
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Unt wer d gut t ont bloet, haus ont hofvon Kiemant wie
derom verfchoonen .
Kiemant. We l dae r o p laetickje los ,maerfiet toe datje jou
b elofte niet vergeet.
Joncker. O benutte Cott, das werd ich nicht thun .
Jiiemant. Ia mae r ic k weet
Dat j y Soldaten loofe boeven zijt,daerom moet jouNr'f mant niet te veel betrouwen,
Alsfe i n noot zij n beloovenf e veel , maer ze n weten van
geen houwen, (dappe
r vaft.
Behalven watf e va n de boeren krijgen, dat houvvenfe wel
loncker. I, hab ich doch mijn dage night gewuft, das du N»>mantfolch verftant haft. (fund e om Gottes willen.
Sic dar.feyn t honder t ducate n 3die gee b ich voor mijne
Kiemant. Kom langha l an. Hymochtfeaersbylichtveerdich ghefelfchap verfpillen . (tigearremoet
.
Kiemant felle getrouwelijk uy t deelen onder de nootdrufJoncktr. No e der herrvaer wol, ick beveel mihr in Kiemants
gebet.
Kiemant. GaetdatjeGodtbehoet. (dwingen
,
Dat wa s eerft cendollenduyvel/tfcheenofhy'talwo d
Maer kiemant , Kiemant fegh ick, leerde hem vry kleynder fingen:
Want ic k weet met fulck, holla!
Twee Burgers haejlicb uyt.
1 Burger. Ic k fe g da t ick 'et niet geloof.
'Kiemant. We l wat is dit te feggen.
Z Burger. Benj e dan hoorende doofi
Staet doch i n reeden, en hoort na een mens fijnwoorden,
i Burger. Ic k fegh dat hier Kiemant waer, ik fqu 'em terftont
vermoorden,
AI wif t ick dat ick men kop verliefen fou,
Diefchellem mij n goet fteelen.
iBurger. A y demani s tetrou.
x Burger, tie t fy dan lbo het fy, ick weet 'et wis en ièeker,
Want Elck. die feit 'et mee, als dat Kiemant de beeker
Men wi s ontftoolen heeft .
Z Burger.
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2 Burger. Mae r buurman loofje dat.
i Burger. We l jae'k , cti hier m e ftuur ick hem d e fchou t
voort after't gat. Binnen.
Niemant. .Da t 's eerft een botten fchelm? Iaethy'emfoobe leelêö >
[Niemant weefen <".
Ick vraeg h \on.Niemendd , daer Je mant is, kandaerwel
Niemendal. ^$él nee n mijn heer.
Niemant. So p meen ick 'coock. Lae t fienwat
Sotfidc doen? al recht, 'k moet indeftad t
Weefen,'want daer ben ickgenoot van al de Meeren>
Gants lichters hoe willenlè Niemant met Niepienddtncteëren. Binnen,
Vijfde Uytkomft .
floris Frahfen ma twee of drieboeren uyt.
lBoer. TT. OmElorisbirurditop , ftapluftighalseenroan*
J \ . Hie r woont mijn heer de Droft.
Floris. WelnouklopjyVryan .
Rjttgert. Wie klopt hier an de deur.
Floris. Ic k wod men heer wel fpreecken.
Hutgert. Ka n ick debootfehap doen.
Floris. Si e verfinje wel ? daer het een fchellem men fchuur in
branght 'efteecken >
En ick fou trien heer bidden, of hy ons helpen wott
Omheratevangen.
Bytgert. Fi j n m an wacht een beetje» tot
Dat ick wederkom, hy 's noch niet gekleet, daerom
Gaet ghy voor uyt, hy volght u, om infpeSU ocularum
Te nemen van die faeck.
3 Bow. Kom laten wy dan gaen. Binnen.
lonelier Gnor den Droft, al balfgek}ett ttyt.
*• Gnor. Wel hoe oft hierlocken fel,ift noch geen tijt om op
te ftaen,
Gaet weck me je vrou op, ick moet 'er een reys fpreken.
Newer. Wat js 'er nou w eer te quicken,heer wat kan de man
al wint breecken.
JJ J
. Gnor.
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j.Gtur'. 'kWens jo u goe margen kijnt,
Diewer. Ic k va n gclijck mijnlief ,
Waer heen mijn heer dus vroeg.
I. Gnor. Maer kin t daer is een dief
Die een fchuur in brant gefteecken heeft , en daerom komenfe men wecken.
Jiiewtr. Wel Rutgert hoe ftoeje foo * helpt jou heer fèn kou/Too guurt.
fen en fchoenen antrecken.
J. Gnor. Ay my ick hoeft me uyt men aem,door aien 't weer
Diewer. Seke r 'tis al een qua'e hoeft, die van'teene jaa r in
*t ander duurt .
J. Gnor. O wee, wat fteeckte krijgh ic k daer in men borft i
voorfeker i s 'er een wint in 'cfloopen.
Diemer. We l weetje geen raet? hanght een haes voorje poort
foo fullen 'er de winden voort na toe looperu
I. Gnor. Men hooft barf t an duifent ftucken; Och hoe valt
me dat hoefte n foo fwaer.
Diewer. Wasickal s jy,ic k fetteeenkasketop'thooft>da »
hiel je de ftucken nochbymekaer.
I. Gnor. O Noorwegen > Noorwegen.
Diewer. Di e hoeft heeft hy in Noorwegen gekregen,(quanswijs) wi l h y zeggen,
IVlaer hy rekent die 75 jaer niet, die hy t'huys heeft .
1, Gnor. Laet je dat foo leggen,
Ioubengel? voor t haelteendweyl, e n veeghtdierochebellen aen ee n kant.
Diewer. I a waren 't altemael dubbeltjes, die hy in een jaar ter
werelt brengt, daer waér fchier geen rijker in 'c lant.
I. Gnor. Ko m krijg n m e men lobbe , en fchickt m e men
mantel te degen. (oft
e vegen.
Diewer. Wach t lieffte.ic k fe l eenfehuyer halenomjewa t
I. Gnor. Hoor hier Rutgert, en let'er wel op, wat ickje feggenfel,
lens is foo goet as tiens, fie toe, dat je me wel
Op paft , dat'er, wijl ickvanhuy s ben , geenvryers , of
vreemde mansmit menvrouenfpreken ,
O f byloo ick fo u je van ftondenan den hals breken,
Daerom waerfchou ickje, fiec weeft me eon goet kneght.
Bewijft
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Bewijft jo u trouwigheyt 5 foo doe je wel > en recht,
Want byfo veer als ik jou maer iens kan in een fout vangê,
Soofelje fonder gena,alwaer j y noch foo ftout, hangen.
Diemtr. Sta lieffte, dat ickje wat ofveeghj heer hoe vuyl is je
hoet.
I. Gnor. Nou hoort na men woorden, voor eerft Ge toe datje
me geen deur open doet >
Ofickfoufeeer ic k wegh trock, wel tedeeghtoenagelen,
En datjeme met gien vreem t manvolck fpreeckt, of 't fe>
1 'er te byfter op 't tant hagelen,
Oockis'er eten genoeg, datje jou van daegbehelpen kent,
Want ie k hoop morgen al weer ü'huys t© wefen,dan fel ick
wel een Gans of een EntVogel mee brengen, noufie toe let welop men reeden.
Cants lichters hoe feerdoen m e men voeten, ick kander
nau op treeden,
(als ick gaa.
Soo fteeckenme die befuckte lijbloornen, en exteroogen
Biewer. I a exteroogen ha d ick gedocht,' hy meent.de jight,
of het verouderde podegra.
Dat'emindie lamm e ftramme leeden foovattequellen .
I. Gnot. Nou Rutger t j e weet wat ick jou gefeyt heb , e n
wilt'er joulijf naftellen >
Of de galligh is je voorlant, dus neemt'et wel in acht,
Nou Diemertje mijn kint; ick wensjehiermee goe nacht.
Binnen.

Diewtr. Dae r gaet hy heen, ay fiet'em dat gatt iens hangen,
Hoe giert hy met fijnhanden, of hy vliegen vangai
Wil, denck ick, dat hy*er dus mee fwermt i (bekermt ,
Och wat mocht ikbeginnen5ik hebt me wel hondertmaal
Dat ick die vent opfloegh,met fen hooft vol muyfeneften .
Maer had ik geweté dat'er by ouwe luy niet meer té befte
Waer, als ick nu bevind,'t was vart fen leven niet gefchiet,
k Mach't me n geltgierige moeder danck weeten , diedc r
mijn aenriet ,
lïkintfeydfe, fo o een heer to t een man t e hebben, denck t
vry dat'et uiet vremt is,
Nou wo u ick'em we l voor een jonc k keerl verruylen ,
fchoon dat hv naeckt in fen hemt is.
B z Ic
k
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lek pleght 'er verveert voor te weefen, als ick hoorde van
byflapen fpreecken, of praten van een man,
En nou, nou heb ick 'er juyft een gekregen, die me altoos
geen blaren by ten kan,
Want ee n hiele nacht doe t h y anders niet als kuchen en
hoeften,
En als hy het fegent eens ftiieft > begint van after j en van
voren f eproeften.
Eén heele nacht leyt hy enkreeuwt, en dan ift lief ftegeefme dit, geefme dat, ay kri jghme de pot >
En geef iekfenem niet ti jts genoeg.fo vliegen de rachebellen gelijk krajen.hier an de want,en ginder an 'frfchót.
Een heele nacht fit hy en leeft,en in plaets van me vriendelijck te omarmen,
Komt hy met fijnkouwe voeten al ehu ehu, om die by me
te verwarmen.
Dat's al de vfeught die'kvan'emheb j e n geef ick hem
onverfiens een floot ,
Soo fmijt h y fengat a l morrende om, enlèyt'etin men
fchoot,
(aêft taften.
Soo dat ick die levende doot , nie t eens vriendwijck durf
In 't eerft gongh hy me wijs maken, dat al s een man in de
vaften
Of op heylige dagen, fen vroutje wa t goets dee, dat 'et
groote fonde waer,
Maer nou doet hy altoos geen fonde > want de vaften duurt
met hem een hiel jaer.
En foeckickhemte r nauwe r noot een vriendelijckheyt jen ofte prac hen,
Soo fiethy als de droes tegen den dageraet, en geeft grijn fen voor lachen. (ee
n aep.
Hy heeft een weefen als een engel, maer 't valt 'era an als
Wil ic k met he m o p bruyloften o f maeltyen wat luftigh
weefen, foo valt hy altijt in flaep.
Ku left waren we tot men ooms ten eeten, daer hy, fonder
een woort te fpreken,ftaeg onde r zijn hoet fat en luypte,
En ic k wierd' juyft gewaer , dat'em'etquij l te n neus en
mont uyt druypte.
Lieffie
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Lieffte fcy k k om ' t welftaens halven, daer's botter in jou
baert, diefot
W<»4*9 '«r quaet om,eafey niet waer,'t is maereeo kliekje foot.
Wat dunck je < of foo een vrou als ick ben,met fulcke cortyfaen niet wel verfien is i
Trouwen,fou me uy t die dorre boogert al uy t wien, wat'er
uyt te wien is,
't Achter quartier , fchouwers , veurnens, hooft-vleys ,
fchoncken, en voort al 't ofval moghtmen wel wechgoyen,
Behalven'tvel, da t was nochgoeco m ee n Brabantfch e
huyk van te maken, want 'et is doorgaens vol ployen.
Nu ick hoop hy fel niet eeuwigh leven, daer trooft ick piy
mee,
Och! dat hy al aen 't gypen was , ick Iighte van blyfchap
de farck fel ver uyt fen ftee.
Meenje dat'et mèn ook niet verdriet,dat die ouwe fchrobber (fchobbe
r
Noch fo wantrouwigh is, en geeft my aen fulcken vuylen
Te bewaren: ja wel, men lieve ouwe knecht,
Jy, en Rutgert, en al de jouwen zijn daer veel te fleght
Toe. Wat meen jy,al durf ick by jou om geen Venus klok.
je talen >
(halen.
Soogaen ic k togh altemet by mijn Lodewijck en Hoekje
Die weet wat jonge vrouwtjes hoort,dat is een ander man,
Die hout van fulcke vaften niet, nocth die weet van
Gienhéyligedagentevieren. Saght ! ick moet onfemeyt
eens roepen,
Cathelijn.
Cathtlijn. Wa t belief je Juffrou.
Ditumir. Ie weet dat huys wel jtuflTchen die twee hooge floepen,
Dat op de marckt ftaet, daer leyt een jonghman t'huy$,
Die Lodewijck hiet, en feght, dat hy cito cito hier in men
huys (ve
n is.
Moet komen. Want ick heb een brief die aen hem gefchreCathilijn. See r wel Juffrouw .
B 3
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Dieuwer. Rutger t , Rutgert, wel waer of de geck gebleven
is? (koopt
.
Ick moet hem mee fienuyt te fturen,dat hy ons wat eeten
Of'et den ouwen bloetwe l droomt, gis ick, da t by met
hoorens loopt i
't Schaatfulke Ian-Gattenniet : waerom zijnfefooftout ?
Die fpeelt, en weet dat hy verlielèn zei > is 't niet meer als
billijck dat hy fijnhooft klout i
Daerom raad ' ick jou vryfters altemaal, datje jo u jonge
leden (den
:
(Indienje wijs bent) altoos aen geen oude mans gaet befteWaBtdie'er plaifier meent van te hebben,diekomt bedrogen uyt: .
Daerom fè y t dit ouwe veers je recht, 't welck aldus luy t:
Lojfe tanden, harde Neuten,
Dightt Backf/i, leckf Geuten,
Een lo>ig-u>ijf, en een ouwen Bloet >
t>oen malkander gelden goet.
Seker die dat gemaeckt heeft, heeft wel vande moordt geweten.
Rutgert. Juffrou, hebje my geroepen.
Dkwer. Jaa' k Rutgert. Iefouton s watt'ete n
Halen. Siedaensgelt .
Rutgert. Ia, maer weetje wel Iuffrouw (fbuw
.
Dat'et m e op men hals verboden i s dat ick niet uyt gaen
Diewer. O m defègang h mi n of meer, waer magh de geck
voorvrelèn.
Rutgert. Ick vrees dat defe, en dan noch een gangh mijn alderleft fo u weten.
Diemer. Tut , tut, j e hebt geen noot, ick fel'er borghvoo r
ftaen. (gaen
.
Rutgert. Ia ick fou vaft hange n moeten, en de borg zou yry
lek wil al doen watje hebben wil, maer daer toe fel je roe
niet belefen .
Diewer. Ic k feg h da t ick'et hebben wil.
Rutgert. Ick durf het niet doen.
picwer. Hoe feithier weien
Jou
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Jon rekel j jou (chobbejack, de droes vaerje inje balgh.
Kjugert. Ia , daer ben ickniet half lbo verveert veur> als voor
degalgh.
D/OMT. Ickfwee r joueerlooiè n fchellem , ic k fel't jou betalen.
gytgcrt. Da t meughjedoen , ic k fel jouwen't halven geen
ftrop om men hals halen. Binnen.
Sefte Uytkomft .
Jtmant. \t 7

lemant met Elck. uyt.
At dunck t u van die fchelm, hy is'er a l van

W daen

,

Hy is dan, waer hy is, hy fal me niet ontgaen.
Ick lal hem gins en weer in alle dorpen foecken,
En loopt ghy in de ftadt, doorfhuffelt all e hoecken;
En foo ghy hem daer vint, foo komt, verftaje wel ,
Gins in de roode Leeu, d3er ick u wachten fel.
Binnot.
Sevende Uytkomft .
"Niemont, eenige complimenten makende,
met Niemendal uyt.
Hitmant. (~*\ Ch neen, 'k bedanckje feer, mi j n Iuft niet meer
\ J teeeten
. (weete
n
Ha wat is Niemantdae r ee n eer gefchiet, ick foutje niet
Te verhalen, eu*t is me niet mooghlyck ineenae m
Te vertellen, hoeordentlijck, en hoe bequaem
Dat'et eete n opgefet worde, wa t waren daeraltaerten ,
pafteyen,envenefoenen. (dre
n en kapoenen,
Maer a l de patryfèn, pauwen, fwanen, vayfanten , hoenEn voorts al 't kleyn gebeent.dat is niet om uyt te fpreken.
Ia fy hadden, om Nicmant we l t e traiteeren, hieleoflen
aen'tfpit gefteken .
Heer wat warender al hafen, lamprayen, konyncn, en hoe
meenigh kalfsborft en (chapenbout.
En fè vraegde me met fuiken reverency, wat luft myn heer
Niemant, een deele, of ee n varne wyn, die fookout
B 4
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Als een ys is i o f ee n wyntjen uyt Canaryen >
Of een mufcadel, of een alicant, of een peterfemyn, of een
feck, of een wy n francoy ? wat ftajedaer te laryen,
Riepdehoofmeefter to t de kneghts, voort brenghalder ley wy n hier .
Wel vraeghdeh y me,luf t menhee r Nieman t ooc k een
dronckje Serbfter bier i
Of Brons wyckfe mom,of Lubfch, of Roftocker,of Ham borger} of Nimweeglè mok men heer hoeft maer te
commanderen.
Niemant bedanckje hartelijck ,maer meflieurs,fèydick >
ick fou graeg h begeeren
Te weten, hoe dat ghy by defe tijt ae n 't Serbfter bier geraeckt bent ?
Wy hebben daer aen een brouwer gefchreven (alfo ) fietoe
datje ons een ton tien a twalef diewelfmaecktfènt>
(Seyd een van de hecren) want w e hebben vernomen,
Dat Niemant gerefolveer t is, met Niemendal} by ons te
komen.
En al de foldaten > en ftruyek-roovers, foo dra alsfe hoorden dat'et voo r Niemant was , deeden een eet,
Dat hy datelyck fterven km, die i n 't minfte maer eenigh
leet (t
e heeren,
Aen het felfde goet deepen ook de officiersrfn ander e grooLieten he t vryen vranckj fonder eenigh rantfce n o f to l
paflèeren. (dacht
,
't Hart lachte m e in men lyf, doe ick dat hoorden, en ick
Ick ben byget gien fleghtegeck, nou Niemant van dat geboeft fo o wor t gevreeft en geacht.
Doe Niemant wel gegeten had, namenfe de tafel op, want
onfer genad e mocht niet meer fchranffen .
Hadje al dat gejufferc 'efien , die daer gekomen waren om
met Niemant een galliaertje tedanfen ,
Iehadtblintgeworden • deSinjoors verfochtenanmeo f
Niemant geliefde d'eerft te zijn,
Och jafeydick , mkkomt'e r ee n extraordinary fchoon e
Madam by mijn,
(ftuypen en met neygen,
En f e maeckte fulcken bafelo s manes teugens me , met
Dat
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Dat Niemant, door haer galliaerd weefen, een opftygingh
begon te krijgen,
Och feyd ick in mijn fèlfs, hoe heeftfe men hart fo door grieft ras.
Ie keunt dencken of 'et geen fchoone Iuffrouw vvaer , daer
Niemant i n verheft was.
Mit komt'er een man, die wel honderc tonne gout rijck was,
die wou me met gewelt fe n dochter geeven,
Want (feydhy ) Nieman t gu n ickfe>e n a l me n vrienden
verftaen 't lbo., teve n
Als een fvverm byen, vlogen fijn erfgename om men heen,
En dat Niemant hae r trouwen fou, warenfe heel wel mee
te vreen.
Infommahad ickanelckevinge r ee n willen hebben, ick
hadfe konne krijgen.
En doe fe Cigen dat ick vertrecken wou, begonnenfè altemaeltefwijgen,
En keecken me met bedaertheyt aen, om te hooren wat'er
uyt komen fou.
Ick deedje daer een brave oraty, als dat Niemant haer hartelijck bedanckte > en dat ick nou
Cerefolveert was > om mijnmoer s feu n t e leggen in fen
duyaetje.
't Gejunêrt vloogh om men lyf als een diel kraj'en, en baden datick'er nocheenpraetj e
Verlienen wou. Ick excufeerd e m e , en fay gelievekens
"tistelaet,
Wel fey d 'et hiele gefelfchap >als Niemant gaen wil, lbo
wille we mee gaen, we wille nie t hebben dacje allenighgaet,
Maer wy willen n convoyeeren tot an u lieder wooning»
Gelijkfe ook deeden: een yder focht doe fen verfchooning
Op 't beft te doen, en feyden, hebben wy Niemant na behoorenniet getraóteert , ('feert
,
Wy bidden u, aenfiet het goede hart, en hout ons geéxcuWy fullen 't morgen verbeteren,gelyck'et ook gefchiet is,
'£ Was giftcren al vry koftel) ck, maer van daegh dobbeld'et
niet mis .
B 5
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Doen Nieman t wé l gegeten en gcdronckcn had nam kk
wederom men offcheyt ,
Om ruet Niemendal weer te vertrecken, holla verbeyt
Noch ee n weynig h , wy moeten uwereerwaerdighey c
yets fchencken (dencke
n
(Seyden fe) to t ee n gedachtenis. Ickwif t nie t watic k
Sou ; en fe vereerde me een uyt 'er maten fchoon paert,
Niemant heeft fen leven geen fchoonder gefien>de maenen
endeftaert
Hangen tot op de aert> daer by heef'et twie vleugels,
Want het kan vliegé als een kray, de zael en ook de teugels
Sijn hiel kofteli jck, vol parlen en diamanten in gout gelet >
En 't heeft fulcken weligen en parmantigen tret,
Datje 'tniet geloven fout, jaalledingenkan het leeren;
Daer en booven heeft 'et een gaef, dat het kan propheteeren ;
Want als ick ergens na toe wil, daer ick prijs en gewin
Behalen fel, foo roept 'et en fchreeuwt 't, liin, hin, hin,
En dat beduy tfoo veel als heen • maer anders begint 'et te
bromme,
Indien 'er eenigh perijckel is, homme, homme, homme,
Of hy feggen wou keert vveerom.Ia mannebroeders, fiet
Sulcken paert heeft Niemant., en fijnsgelijck is in de werelt niet.
tiiemenddAi heerfchip,d e luy merckteoock wel dat ick van
goede aert was,
Wantfe hebbe n mij n Niemenda l mee r gefchoncken al s
ick waert was.
Soo dat ick feecker niet weet waer ick 'et bergen lal,
Defekorfis to t boven toe vol. '
Wemant. Wa t hebje gekreegen Niemendal i
Schud uyt de korf, en laet onfer genaden eens kijeken.
Niemendal. Mij n heer fieteens, is e r niet wel voor twee koninckrijcken
Aen "out en (ilver, en andere kóftelijcke waer i
Dat de Keyfer met men ruylen wou, fietdaer
Ick fou 't niet doen willen.
Niemant. Dae r heb jy Niemendal gelijck in, ;a je feecker,
Maer
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Maer o m datf e wel wifte n dat Nieman t gek s genoec h
hadtjfchonckenlè myeenbeecke r
Daer d e hiele ftory van den ouwen Hillebran t in gegraveertftont, (vont
,
Die, omda t hy'emvanfe n foonomveetendeeebraveer t
Sen flagh-fweert trock, en voorts al de gefchieaeniff e
Daer by,hoe datfe men kaer foo grouwelijck inde wildernifle
Aenranden. Somm a fommarum, ick weet 'et fel ver niet,
Noch ick kantje niet verhalen, a l de eer die me daer is gefchiet,
Want doe n onfer erentveft e te r poor t uyt ree, metal de
groote heeren,
Quam de hiele burgery in volle wapenen aen marceeren,
En fchooten driemael falvo, daer op volghde 't geluy c
Van al de kloeken, en Niemant raeckte foo te poort uyc,
]V4et fulcken grootcn eer.
Een party Boeren al klagende uyt.
4 Boer. O wee, o wee, och lacy, och armen,
Och wy arme boeren, wy arme boeren.
Niemendal. We l wat beduyt dit karmen <".
Niemant. Ho e ift nou fijnman, wat fchortje, hebje pijn in 't
hooft.
4 Boer. Oc h och/de foldaten hebben onfe kerek berooft,
En in de gront verbrant, fe lieten ons niet houwen,
Maerleraant, hoo p ick, felf e uy t barmhartighey t weer
opbouwen
Laten, heb ick maer 't geluck dat ick 'em vinden kan.
Kumant. Ha dou lompe vlegel, dou boer, waerzieftou mij n
voor an "f
Ikbin mans genoch, om die faeck alleenigh te bedechten,
Sie daer, daer hebjegelt, laetfe nu weer oprechten.
\Boer. Wat vrome r ma n is dit, hebdanck , barmhertig c
hecr,
Voor defe milde gaef, 'k hoop dat jou den hemel 't weer
Rijcklijckbeloonenfeljvoor'tgeenjyonsgaetfchencken
Sclle wc ;óu altijt weer in ons gebedt gcdencken;
Maer
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Maer feght me goede heer, k k bid, hoe dat jou naem is,
Soo felle wyfe inde kerck, ter plaecfe daer 't bequaem is,
Doen houwen in een fteen, tot een danckbarigh teken,
Öp dat, die na ons komt, weet van u deught t e fpreken ,
Dat jy ons in de noot foo trouwlijck boot de hant.
Niemant. Onfer edele erentveften name , is rnonfieu r Nie mant.
qBoer. Och vergeeft'e t me edele erentvefte heer Niemant,
hebick jounabehoore n nietgeêert ,
Nu bevind ick, dat onfe paftoor een propheet is: want hy
het wel hondert-mael gepropheteert,
(praten,
Als we met fchrayende oogen van onfe kerck begoften te
Dat hy dan fey, vrienden ftelt jou hart geruft, want Nie mant, Niemant,fel de kerck weer opbouwen laten,
En hy ül^iemendal mee brengen, en trooften de vromen
wis.
(men gekomen is,
Niemant. ' t Is foo gelijck hy feyt,dit is Niemendal > die min
Indienje hem van doen hebt, hou daer ick wilje 'em garen
geven. (leve
n,
4 Boer. Oc h neen voor deus tijt niet. Ic k wens jou een langh
Edele erentvefte heer, ick bedanck Niemant uyt de naem
vanallegaer.
Niemant. Tot jouwen beften,groet jou paftoor van Niemants
wegen, felje vaer.
Daer heef t Ieman t al weer doende geweeft, me n hoort
hem te hangen,
Dieeerloofe fchellera.
Em deelgevangens aljammerlifcjyroejxnele.
i Gevange. . Och wy arme gevangen,
Wy vergaen in vuyligheyt, we hebben kleeren noch koft,
Och i s Niemant, i s Niemant noch niet gekomen dieons
verloft.
Niemant, Wel wa t i s daer voor gefchreeuw, luyftert een s
Niemendalle.
3 Gevange. Och is 'er Niemant niet,die,den heemel te gevalle?
Ons armeluy verloft, och dat 't Godt erbarm
Dat Niemant hier niet is, die fich,over ons ontfarm.
Niemert'
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Wiemtnddi Het volck roept om jou men heer.met groot verlangen ,
En na ick het befpeur, foo fijnfedaer gevangen.
Niemant. Sekst da t is niet goet , dat moe t ic k gaen befien.
Hy klopt an.
Supier. Wi e klopt daer ?
Niemant. A l goet vrient. mae r wat fijndit voor lien ,
Dieje hier gevangen hout i
Supier. Mij n vrunt het fijnfoldaten >
Burgers, en edelluy.
Niemant. I e feltfe voort los laten ,
Verftaje wel Supier, want 'et onfer genadens wil is.
Supier. We l he y wa t gec k i s dit, hoe wayt het daer 't niet
ftil is . (pen
.
Niemant. Icklèghjeo p mij n woort, laet jy dieluy macr looSupier. Ic k lègh jou op mijn woort, ick doe de deur niet oopen,Voor dat mijn geit hier is, en dan noch het rantfoen.
Niemant. Be n ick niet mans genoegh.
Supier. Neen , dat fel Niemant doen.
Niemant. Wee t jy wel ick ben ?
Supier. Wa t hoefick dat te weten.
Niemant. Hoor.fegh jy Niemendal, hoe dat ickben geheeten.
Niemendal. Di e man .
Supier. Wa t man.
Niemendal. Di e jy daer ginder fiet,
Is die men overal de machtige Niemant hiet. (fchoonen .
Supier. Hee r Niemant,'kbidgena , a y wilt men fout verNiemant. Wa t hebben fy verteert.
Supier. Maervijftighduyfèntkroonen .
Niemant. Siedaer , daer is jou pelt,voort laet die luyden los.
Supier. Mij n heer het fal gefchien.
Niemant. Do e botten Deenfenos .
Supier. Nieman t heeft jou geloft, voor defe goude kroonen.
De gevangensalgelijcl^
Dat wil de goede Godtaen Niemant weer beloonen.
' Gezangen. Oc h Niemant, vrooine man, ick val Voor u te
voet,
Vereert.
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Vereert m e een ftuck broot, wae r mee Is. men honger
boet,
't Is nu de vierde dach, dat ick niet heb gegeten.
Niemant. Kammeraet daer fijntwee hachjes , ielje daer wel
tact toe weeten ?
i Gevange. Mij n heer ick hoop van ja.
Nkmant. Ee t dan vry dat 'et raeckt.
2 Gevange. Ay my ick fterfvan dorft.
Nhm-mt. Si e daer vat an de vies.
2 Gnange. O Godt, dat dronckjefmaeckt .
3 Gevange. Soegh,foegh,he t is fakout,hebje niet een kleetje,
Edeieercntvefte heer Niemant, daer ick me een beetje
Mee bedeckenkan.
Niemant. Oc h ja, kom hier mijn yrient.
Hier heb ick een rock in men veurbroeck, fieeens offe jou
dient.
3 Gevange. I a hee r fe paft me wel, ic k bid verfchoont mij n
vergen.
4 Gevange. Monf u weete Niemant nie t een na&e vor my te
herreberge,
Ick fremde mane bin, ick hier niet hebe mon mafon.
Niemant. Mae r wat bin jy voor een lansman.
4 Gevange. Monf u icke ben een walon.
Niemant. Dat doch t me al an jou woorden, want je begoft
foo te walen,
Nu bly f mae r by me, Niemant fe l jo u herreberg h verfchaffen fonder een duyt te betalen.
^Gevange. Monfu ick e jou ferviteure ben , fo o langhick e
leve lanck.
i Gevange. Oc h heer Niemant wat raet met onfê mackert hy
is foo kranck
Dat hy niet een voet verfetten kan.
Niemant. Wel laethe m hierverfchijnen .
Och heer die arme man, ay ziet 'em eens gaen quijnen,
Ick heb'er deerenis mee.
Niemendal. Ho e wordje kreupel heer <?
Niemant. Och j a men been wor t ftijf, want Niemant hinckt
van een ander mans fcer.
3 Gcvfflgr-
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3 Gevange. Mij n heer wat raet met hem.
Hitmant. Weesjymaerweltevreede ,
Kom, kruyt hem Da de ftadt, daer lal ick he m by goeluy
belteeden,
Soo lang tot dat hy genefen is > hoor je wel i
zGnangt. Maereerentvefteheer,in'tvangenhuy s leytee a
arm gefcl
Die gifteren ochtent ftorf,wille wy hem eerft begraven *
Hitman. Oc h ja 't is Chriftelijck e n billick, dat men de
weereloolè dooden hanthaven,
Enbefteetfe eerlijck ter aerden.Hoe wel'er fommige zijn,
f Die zeggen) als de ziel maer wel is 5 wat roert*et mijn
Waerdat hetiichaem blijft, 'k feg:'t Is een groote légen,
AlsGodt d e ziel j en't Iichaem eerelijck de aerde heef
verkregen.
Nou neemt hem op jou fchoft, en torft hem al-gelijck,
En om dat't eenarm keerlis,lèl Niemant, met Niemendal , het lijck
Volgen. Wiemaecktons hiereengraft ? komfpring h j y
na beneden,
Het is al diep genoechj en decktde doode leden
Nu'wederom met aerd, envólgh me met fetfoen,
Niemant lal over 't lijck ziel miflèn laten doen,
By onfe prochiaen, want die finghtdickwils miflèn,
En'c mift 'em al te met wel dapper uyt zijn giflèn.
Binnen.
Eleven, Wemant ten mijlgthoort bebbtnde , volgbt htm
va, tn komt voort Wtr uyt.
Elc£. Ick volgh al loetjes na, en lie waer hy belant.
Ick heb de Inof al wegh. ' k S weer dat hy Iemants hanc
Nu niet ontkomen fat, ick gae 't mijn heer aenfeggen,
Dat Niemant defe nacht blijft in de kerrick leggen,
Binnen.
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HET D E R D E BEDRYF .
Achtfte Uytkomft .
Lodewijck..
Lodewijck: O lang h gewenfte dagh, hoe heb ick u V£rbeyr}
O lang h gewenfte dagh, vol allevrolijckheyt .
O dagh waer in ick dl nu eynden mijn verdrieten,
O dagh waer in ick lal, naer wens, mijn luft genieten.
Ick was gelijek een bloem, door hagelbuy verftickt ,
Maer door dees blijde maer nu weder heel verquickt»
Soo doet een noorderbuy het lant haer vreugt verdwynen,
Soo komt met vrolijckheyt d e Son haer weer befchynen.
Welaendan Lodewijck , tijt vaerdighopdebeen >
Vlieghtvoeten i n der yl naer mijn beminde heen.
Mijn hart dat hippelt al, mijn ziel verlaet de banden
Van hare tijt gefèl, en geeft fich in de handen
Van een, die overlang haer willigh heeft geboeyt.
Los zijnde,fterrift zy j maer wederom feo groeyt
Haer leven dappe r aen, wanneer fy is gevangen.
Mijn hart dat heeft fich al in 't vangenhuys verhangen,
Want fintdat ick 'et nam, en fmeet'etinhaerfchoot ,
Doe haeckten 't lichaem oock nae fulck een fbete doot.
Soet-zingende Syreen,doo r a l ufoet getover
Soo ftap ick naer u toe, en geef mijn.aen u oyer,
Rtttgert inde deur op febiltmacht jlaende ,flut bcm.
Rutgert. Sachtheer, wae r wilt ehy heen ?
Lodewijckj Ic k zou uvrou eens Ipreken.
Rutgert. Mijn.heer,dat machnietzijn .
Lodewijck. We l wat zij n dit voor treken ?
Zy heeft my bood'geftuurt.
muteert, 't Is heergelijckghyfiet .
Lodewijck,. Ickfeg h ulaetmijnin .
Rutgert. Mijn hee r ick durrif niet.
Lodewijck. Wa t ooifaeck,feght eens fielt, komt ghy me foo
ontfangen ?
(hangen.
Rutgert. Wa t oorfieck, Lodewijck? o m dat ic k vrees voor
Lodc-

E N N I E M A N T
.
Loitwijck. Ick fegh u laet mijn in, of anders 't wort u beurt,
Rtitgcrt. 'tlslichtelijckgedaen }*tgeen lichtlijc k wor t betreurt.
Loittvifck. Voort fegh ick uy t de deur , of 'k lalde r u uyc
rocken. (ken
,
Rtttgm. A l floegli je me fodroogh gelijck een maertfe bocSoofetick evenwe l gee n voeten uyt de deur.
Lodtwijek; Eerlool è ftucke fchellem s , ick rae d u liet 'er
veur.
'Rtttsert. Soohoo p ickoocktedoen .
Lodettijck. * k Geloof nie t dat'et dee g is,
Het heeft fijn oorlaeck al dat hy me in de weeg is,
De Droftheeft'et verboon ,foo 'kan fijn reeden merek,
Het buldren gei t hier niet, hoe ftelick dit in 't werek *
Geen ding en is fo ftarek, men kan 't met gout doorboren,
'k Moe t tien of ick dien bloet da n oock niet kan bekoren.
Seght, wat 's de oorlaeck dat ghy my niet in en laet,
Kan 'et u hinderen ?
Hittgtrt. Mij n heer, ay wat een praet,
Gelooft dat'et aen mijn ftont, ick fou 't u niet beletten;
Maerdatick't leven ingevaerlijckheyt foufètce n
Om u, of o m me vrou } dat dunck t me ongeraen ,
Dus heb ick lieve r 't beft t e kiefen van twee quaen.
Want fietjde Droft di e heeft men op men hals verbooden,
Terwijl hy is van huys, dat ick geen vreemde gooden,
Met fijneAlcumeen, ons Iuffrou, fpreken laet.
Lodtwijek; Tut , T u t , ift ander s niet, daer to e weet ick wel
raet,
Diefaeckenlijt gee n laft, ick wee t het goet te maken.
fyttgert. Soo'tongeluck mij n trof» wie fou me weer ontflaken,
De Droft die is een man, die'm niet vermurwen laet
Door fmeeken of gebeen, hoe fchoon dat men oock praet.
Lodewijck. Mae r fegnt een s Rutgert, hoe fou hy 'c te weete
krijgen ?
Indien ghy 't felfs niet klapt, wy fullen 't wel veifwijgen.
Kn daerom bidd' ick •, dat ghy mijn niet op en hout,
Kntotvergeldingh, fchenc k ic k u decsftucken gout.
C Xat
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jttiigtrt. Ay zceker, Lodewyck,ickdurrif'et niecnemen .
Ladtwïjck. Taft aen,wat defe gek,hoe ftaetghy dus te temend
Dat a l de werelt lieft , wort dat van u veracht i
Heeft al u lange dienft wel fooveel opgebracht ?
'kGeloof hee l vaft van neen, wa t ftaet ghy dan te Tuffen;
Énlaet doo r yd'le waen en vrees u hart verbluffen.
Ghy kent mijn ommers wel > en 't is wel eer gefchiet,
Dat ghy in'tnaerftdernachemyheymelyckinliet ,
Hoe ftaetghy foo en dut, ontfanght dees goude kroonen,
Dit 's maer een kleynigheyt,'k Ca. 't u noen bet beloonen,
Wat feghtge, fpreecktge niet i
Rutgert. Ick weet nie t wat ick doe,
De galligh grynft men aen, en 't geit dat lacht me toe.
Lodtwijck. Neem t ghy'etopmy n wooft , ' t (al we l ten beften komen.
Rvttgm. Mae r melt'et doch geen menfch.
Lodewijck. Wae r mooghtgh y alvoorfchroomen .
Rutgert. Soo gaen ick dan myn heer, en fègh dat ghy hier zy t.
Lodewijck. We l aen ick wacht haer hier.
O langh-gewenft e tyt !
Hoe heb ick u verbeyt, maer nu noch eens verkregen j
'k Vertoon nu Jupiter, die, door een goude regen >
Syn langh-gewenfte lull boete met Danae ,
Want op die felfde voet foo klaer ick 'et nu mee.
O rechte proef des mins, ghy kun t 'et al bedwingen,
O krachtige metael , ghy doet d e flootenfpringen,
En maeckteenruymebaen, daereerft geen open was.
Diewer. Weef t welkom Lodewyck .
Lodewijck. Ivle-vrouw e alfoo ras
Jckdeefetydingh kreegh,enda t myquamteroore n
't Verwecken van u man, doe wierd' ick als herbooren,
En van de dóot verweckt, myn hart kreegh weder moeck»
D e logge geeft verdween door 't roeren van 'et Moet,
En 't lichaem dat foo langh ha d fonder ziel gelegen j
Heeft doo r dees blyde maer hae r ziel weero m gekregen.
Myn leven ftaet aen u, me Juffrouw, ic k beken,
Dat fonder uwe gunft ick niet met al en ben.
Ditivtr. U heushevc , Lodewyck, gelieft 'c c foo te kggen.
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Lodtwijck; Mijnfoeteengelin , kuntghy dit wederleggen,,
So bid'ick fpreeck, ay fpreeck, en antwoört gy myn niet ?
Dimtr. Denee r is al te groot > diemy van u gefchiet.
X.o^fewyVi^'HoefeyttnyQ lie f t e groot? ic k kan 't foogroot
met maken
A k u waerd y verdient, daero m moe t ick het (taken,
Ickkannieo al s ick wil, of als ic k garen zou.
Diaetr. Ghyroemtmyaltehoogh .
Lodettnjcl^. O nee n beleefde vrou ,
U Ichoonhey t die verdient al andere minnetockjes.
Als ick u hair aenfehou, hoc dat de dartle lockjes,
Door 't fpeelen van de wint, fwieren o m 't aenficht heen.
Dan fwieren, lieve vrou > myn zinnen ooc k met een j
Sie icku wangen aen.verciert mctlchoonebloofen ,
Soo foreeckick in myn (Hf, hie r is 'et puyek van roofen:
Geef ick 't gelicht verlof, dat het wat verder gaet >
Soo doolt 'et uren langh, lief, in u heus gelact.
Want fiet, u ooghje s zyn twee tintelende ftarren,
Daer'tredelyck vernuf t haer plight gae t in verwarren.
U neusj e gaef en eel is wonder wel befneen,
U tantje s maeckt befchaemt het fuyver elpenbeen $
U mont die blaeft een geur van foete angclieren,
Dat het koraele root op 't fchoonftefocckt t e eieren
Wanneer 'et fich verrept • en u flieewitte hals
Verdooft de fchoonftezwaen,en maek t haer withcyt vals.
U borsjes, als ick die na wens maer magh genaken,
Vraegh ick na nefterniet.nochambrofijnfe (maken .
O dart'le vreugdenbergh, waer op Cupido (treeft>
Voort fwygh ick van de reft, wyl hetgeen pas en geeft.
Jau volmaccktelyf, doet my heel vaftgelooven,
Dat gy het fchoonfte fchoon in fchopnhey t gae t te boveii.
Ouwer. SofeekerLodewyck,ftaeickfoin.uzin< ? (godin ,
Lodewijcli. I a foo, dat'et mooglyck waer, ickmaeckt' u een
Doch 'k heb 'et al gedaen, 'k heb u de macht gegeven.
Diemer. Wannee r doch 'i
Lodcwijck. Doe n ick u opofferde dit leven.
Ick zweer noch eens godin, dat ick u dienaer blyf,
Fn dat ick ofFer u gewilligh ziel en lyf.
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Diewer. Gh y maeckt, 6 Lodewijck, doof u aenminnig h
praatepa
Dat deeze teere ziel haer wopnplaets moet verlaaten ,
Op hoop? j dat ghy. haer huyfveftinghgeveri mooght .
LoAtwijck. Indie n 'erminnaeris, die op üjn weermki boogt,
§00 ben ick 'et met recht, want in dit lichaem krielen,
Én mengen onder een zich twee verlieFde zielen.
Dicteer. Ho e gunftich is 't geluck, dat ons te famen voeght.
Lodemijck. N u ick by u magh zijn, nu is mijn har t vernoeght.
Diewer. Mijn lie f ick heb men zelfs we l hondertmael bekommert
Om eens by u te zijn, maer ach ick was beflommert
Staegh met dien ouwen geck > hy liet my noy t getuft,
Maer n u vergeet ick 't al, mits dat ghy my,
Lodewijcks Wa t doch?
Diewer. Een s kuft .
JLodetvijck. Ka n ick met fulck een dienft al u verdrieten bluffen?
Kom dan, mijn engelin, ick fal u rijcklijck kulfen .
Diemer. He t kuflen va n mijn lief , en *t drucken van u hant,
Ontfteeckt mijnteed'r e zie l noch tot een heeterbrant.
Lodewjjck. Di e £al ick na mijn macht, brantftichtfter, weer
uytdpoven,
Hoewel ghy my ontfteeckt} van onderen tot booven.
Diewer. So o fal het noodigh zijn, dat d'een den andren helpt.
JLodewijck; Ay , toon t my n dan uhulp, ee r myn de vlam
verfwelpt.
Diewer. 't Is nu de rechte ti jt, wijl Cupido ter been is.
Lodemijck. Ko m gaen wy dan mijn lief} en trotfen Mars, en
Venis.
Diewer. We l aen dat is u voor, maer wie de ftrijt verlieft >
Lodewijck. Heef t voordeel , dat di e weer een nieuwe flrijdt
verkieft.
ïiinne».
Negende
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Negende #TJytkomft.
lemtmt met Etc lieertuyt.
hmant. T A feecke r i s hy daer, foo hoop itk he m t e vahx gen
,
Want ziet ick ruft niet eerwoor dat hy is gehangen,
Si jn leven loopt gevaer, en door de lëfte branc
Heb ick al 't Boerevolck gekreegen op mijn hant.,
Hy waeral kou t geweéft, had hy nie t deur $aen glippen,
Jvlaer 'k hoop nudeefereys fal hy me niet ontflippen j
Ick heb eenlift bedochr.
Elcl^. Mij n heerayfeght doch wat?
Jemant. Omtrentde r mette n ti it, foo lal ick fieneen gat
Behendighlijck omtrent de Sacrifty te grave,
En als dat is gefchiet, foo fal ick als een rave
De Ornamenten, en voort a l het Misgewae t
Wegh-neemen, en komt de priefter dan juyft op de heeter
daet,
Om 's nachts de dienft te doen, foo lal hy 't toeftel miflen ,
Wat daer lal uyt ontftaen , kan Elck-een (èlfs wel giffen.
I ck fal v oor-eerft het goet verfc huylen diep en wel,
En fonder twi j(Fel dat men de kerrick doorfoecken iel,
Als Iemant dae r niet is, foo fal me'r Niemant vinden,
Wanneerghy dit vermerckt,fo treet vry ftoutelijck inden
Hoop, terftont lal Elck dan werden afgevraeghc
Of h y de dief niet kent, fegt dandat gy'et zaeght, (ren,
Dat Niemant heeft ee n gat door 't metfél werk gaen booHet volck fal meer naer u ,als n a dien fchelm hooren.
En als'er wort gevraeght, of Jemaut niet en weet
Waer 't goet gebleven is, foo fal ick al gereec
Voort roepen overluy t, met defe mijne oogen
Heb ick'et felfs geGen, dat h y u heeft bedroogen j
Want'kheb'em nagefpeurt , dat hy'tgeftoole n goe t
Op 't kerrickhof begroef, en gingh doe, voet voorvoet,
Al ftilletjens te rugh, begaf'em weer ter kereken,
En viel voor 't outaer neer,op dat men 't niet fou mereken,
Dat hy'et Misgewaet fo o fcheltnsgeftoolenhac .
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Om daer van blyck t e doen, foo fal ick haer een gat
Dat ick gegraven heb , en 't g.oet daer in gefmeeten,
Gaen toonen, 't fieghtevolckenfal niet beter weeten
Of ' t is foo i n der daet: voorfeeker wer t dees fiel
Jndat v.erwar t tumult verdeelt van lyf en ziel,
'k Geloof nie t dat hy dees dans met lift nu (al ontfpringen,
Maer dat hy als een dief la l 't g3lgelietje fingen.
Wat dunckt daer Ellickof ?
Blek; Het dunckt my n wel geraen,
En 't is oock hooge ty t, liet ghy 'em langer gaen,
Niemant fo u met goet doen, u weer de loef of. fteeken»
Van Niemants mildigheyt weet'et heele lant te fpreeken,
Om dat hy bouwen lie t een afgebrande kerek
Op fijnekoften, en deed noch daer-en-booven 't werek
Vanbarmhartigheytjhy fpijfiï e d e hongerig e jhylaefdc
de dorftige, hy lofte de gevangen ,
Hy troofte de krancken, hy herberghde de vremde, en liet
de naeckte kleedren langen,
Iafelver dedoode n lie t hy begraven voor fijncygen geit,
Enleyt rechtevoort , en bid voor de ziel.
itmant. Hoe zwelt
Mijn hartin toorn,dat icktotmynleetwelè n
Hoor, da t Niemants deugh t e n eer wer t boven myn gepreefen.
Maer'k hoop nier dat Elck-eenmyn me e verlaten fel.
Elck_. O neen heer; maer om dat 'em Elck niet wel
Machfetten,fouickje al s een trouwevrientrade ,
Dat ghy voor al niet fuymde, eer dat'et worttefpade .
lcmant. O neen myn waerde vrunt, 't is alles wel beftek ,
Detijtdie i s na-by, dat het fijnleven geit.
Sie daer myn vrient, fiedaer, dat 's voor u trouwe dienftC)
Sta my maer troulyckby *foo fal 'kop 't onverfienft e
Dien eereloofen fchelm we l helpen aen een kant.
Elck.- Sach t heer, de Droft die komt.
De Drojlmet eenige Bosmi },ilpratendeuyt.
Ploris. Oc h j a , ' t is foo.
I. Gnor. ' k Had Niemant
Suicks

E N N I E M A N T
.
Sulcks noyt vertrouwt, dan doch wa t lal me feggen ,
Nu men op Niemant geen vertrouw? meer machleggen.
Tlorn. Maer heerfchip, of h y weer qua m *
I.Gnor. So o fpreeck mevryélijckaen ,
lek lel je byftant doen, 't is tijt voor my te gaen.
Flor*. Wei heerfchip goeden dagh. Binnen.
Iemant. G elieft my n neer te fc heyen<f
Gunt Iemant dan de eer, dat hy u magh geleyen
Tot ae n u wooning.
I. Gnor. Wel foo 'et u belieft.
Iemant. Mijn heer, men beed is dit, dat gy men toch gerieft,
En u hulprijcke hant aen Iemant wilt verkenen.
I.Gnor. Ia.macris'rbuyte n fchai f
hmant. Mij n heer , en wilt nie t meenen
Dat 'k foo onreed'lijck ben , 6 neen, ick weet heel wel
Die met'et recht om gaet, hoe hy 'em dragen iel,
Endaerom denckt vry heer, 't fal niet weefen fchadeli jek,
Daer's Niemant die ghyfoeckt, die heeftmij n laefteen s
fmadelijck
I n eene volle kerek, heel leelijek uyt gemaeckt,
Hoefchoopdatick ooc k fprack, ' k wierd van hem nie t
ontflaeckt.
Hy bid me dapper voor, hy maekten 't langs hoe groover,
Hy fcholt me voor een dief, en voor een kerrick-roover,
Dan vooreen hoerendop, en fchellem, en moordenaer ,
Dat wa s 'et alderminft .
ï. Gnor., Mae r zijn a l jou woorde waer,
Hebjer getuygen by i
Iemant. Mij n heer, 'k Cu" u geen loogens openbaaren,
Ekk-een die hoorden 't an, die fal 't myn heer verklaaren.
I. Gnor. We l nou fijnman beken jy, dat'er fulcks gefchiet is?
Efct' Oc h ja myn waerde heer.hoewel 't myndapper liet is.
ï. Gnor. Myn vrient, jy hebt voldaen, we rjebben al genogh
klaerheyt,
Want dat Elck-een feyt, dat is gemeenlyck de waerhey t.
hmant. Ia fulcken fchellem, heer, en is in 't heele lant mee,
Ickfou noch wel meer feggen, dat ik'et niet om defchanc
liet,
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Hoe dat die geyle hont een eerlijck man fijndochter
Verkrachte.
l.Cnor. Hoeklaerd e hydat ?
Itmant. Sie t eens mijn heer, hy brocht'er
Op een heymeli jeke plaets , en heeft hae r daer gefchent,
Of ander s dreyghde haer te dooden, gelijck lè lèlfs heeft
bekent.
Elck.- Di e man die noch onlanghs elendig h wiert verflagen,
Dat heeft hy oock gedaen , gelieft 'et u te vragen
§00 vraeghc'et an die, die'er van 't begin by geweeft hebben,'k we t
Datfealtemael fegge n ,dat'et Niemant gedaen het.
I. Cnor. Hangen fel (en voorlant weciên, kan ick 'em maer
veroveren,
Dat vrees ick van fijnentweegen.
Elc^. I a maer die fchelm kan toovëren,
J.Cnor. Benedyftes , wat men s i s dat, dat'et Elck niet fey,
ick loofden't niet ,
Maer nou moet ick wel: daerpm jy goe luy, fiet
Datjehem,foo'tmoogelijck is,ergen s kentopfpeuren ,
En kii/gh ic k 'em i n men klu y ven, foo wi l ick hem wel
van teveure n
Waerfchouwen, lbo hy wat uytfhe n het , wat hy by tijes
fen teftement maeckt ,
En fijn ziel we l beforright , want fijn leven aefi een ene
raeckt.
Itmant. Mij n hee r tot danckbaerheyt, neemt deef e goude
kroonen.
J. Gnor. 't Ha d nie t noodig h geweeft , maer ick beloofj e
hulp te toonen.
Nouvriende ic k ben dichtbyhuys.ickbedanckjefeer ,
Iekeunt me ter gelegener tijt weer toelpreecken.
Jemant. See r wel mijn heer.
Wat dunckt u, dat gaet wel, ick heb een groot genoegen,
Kom gaenewe, 't is ti jt ora ons ter kerek te voegen.
Binnen.
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Tiende Uytkomft .
Rptgert, balfgekleet, vraeght al grauwende wie datr klopt ,m
geboort hebbende dat'et lonckfr Gnor is, weck} luffrou Ditteertje > en Lodewijck, op, die al balfgekleet, wijl de
Drojï in 't doncker ingelaten wort, ter deuren
uytfluypt, en vergeet fijnlaerfen.
Hutgert. TT Ebj e jou leeven fulck rafen gehoort> wat is daer
JTL voo
r geklop i
I. Cnor. Wel bengel, hoe feit nier locken i voort'feghic k
doe op.
f op 't lant weven,
Jtytgert. Gans lyde n het.is'etheerfchip ,nie r feltelendig h
Jck mach'er op gaen wecken, hoe is 't >fiaepje noch rmt.
je beyen ?
Lodewijck. We l Rutger t wa t is 'er te doen"f
Hutgert. Wat fou'e r zijn,
Het heerfchip klopt of hy dol cnbefeeten is.
Diewer. O mijn .
Men liev e Lodewijckj hoe felwe dit bef t maken i
Lodewijck,. A y forrigt niet mijn lief, ick fal'er wel uyt raken.
Hoor Rutgert, wat je doet, ontfteeckt altoos geen licht,
Op dat hy my niet fiet > foo la l ick mi jn heel dicht
Verbergen after u , en in het deur toe lappen,
Wanneer hy in is j (al ick heymelijck uyt {happen.
Rutgert. Byget die raet is goet.
Lodewijck. Vaerwe l mijneygenlief .
Diewer. Heb t ghy u kleeren aK
Lodewijck,. I a ick.
l.Gnor. Ioueervergetendief ,
Hoe langh fal ick hier wachten ? 'k loof ick fel 't jou beta(ick eerft gaen halen,
len.
Riitgert. Mijn hee r ic k ha d de ileutel vergeetenj die moil
I. Gnor. Stecckt me n een keers o p, en loopt da n al je beft na
bet.
Hutgert. Si c daer mijn heer.
I. Gnor. Ick wet
Dat'et hier geen deegh is, want na mijn giffen,
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So vrees ik dat 'er een aer op men ftroomhet welen viflën,
Want die allamode leerfen fchoenen niet op mijn leeft.
Hier het voorfeker een vreemde doffen op 't flag geweeft.
Dat Rutgert de duyvel hael, fou hy me lbo bedriegen *
Daer veur fel ick 'em, met een kooit, 'm zijn doot laten
wiegen.
Ick fel van deefen avont ftilfwi jgen, 't gaet hoe *t gaet,
Ick moet een reys by men vrouw gaeo, en voelen of'er de
pols oock flaet.
Slaepjelieffte? hoorjenie t Diewertje ? gan s lijden is dat
fwoegen>
Se hij ght nae 'er aem i wel mocht 'et men wroegen
Dat ee n aer me n paertgefaelt had . Wa t ftaetmenoute
doen?
Haer dat te verwijten, dat dunckt me veur al geen fatfoen
Te weefen, deed ick dat, fe zou befchaemt wordenen loopen van me,
't Is beft dat ick teugen haer ftilfwijgh,fohou ickièan me.
Ook vrees ick foofemaer merekt» dat ick op haer doen let,
Datle wee r o m ee n haverftrooop mij n hoof t een kroon
van fulck een fatfoen let.
Want die jonge vroutjes finnete halftarrig, daerom ift beft
tefwijgen.
Maer het Rutgert noch gee n koppelgek 'ehat, foo fel hy
morgen de galligh voor fen loon krijgen.
Waerender geen heelders.daer waren geen fteelders,dat is
een out fpreeckwoort ,
Me dunckt , 't fel beft wefen dat ick gae flapen, eer datfe
mijn gepreeck hoort.
En laten morgen ochtent, 't wijl Rutgert noch flaept,hem
op fen bet vangen,
En om dat hy me fulcken ontrou gedaen het, daer voor fel
hybyeet hangen. Binneti.
LoAetvijck. ' t Is al een groot geluck,dat ick 'er foo ben uytgeraeckt. (is'twelgemaeckt
.
Heb ick oock wa t vergeten ? byge t mijnlaerlen , j a hier
Dat fel hy gewacr worden, dat weet ick foo wis als Lodcwijck mijn naemis.
Hoc
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Hoe ftelick dit in 't werck? hoe maek ick dat 'et bequaem
is'.
Seecker ick weet 'et niet: dit ftaet me gants niet an,
Die 't weer te rechte brocht, dat waer eén dapper man.
Al lijcke.wel hier dien ickyetwes te praftifeeren .
't Hart is te feer ontftelt,ik mag h g3en t'huysvvaert keeren,
En paden morgen vroegh wel fcherrip op fijndeur,
Licht valt'er'e een of't aer van fellever wel veur.
Binnen.

HET VIERD E BEDRYF
Elfde Uytkomft .

.

hmant nut d'et Mifgewaet uyt.
Icmant, T T Ie r heb ick al het goet , ick gae 'et hier begra .
i l ven
.
Iafchéllem bidt ghy vry, ick wed* ick ufoo haven,
Tot dat ghy felver feght,dat ghy gehavent fijt.
Daer komt de priefteraen, n u is 'et metten tijt>
Daer mee begint den duns,' t is foo wel, fouick hoopen;
Mijn hart en ziel verlanght hoe datdit of fel loopen.
Gtttt om ten hotels

Priejicr. O Heer wat Iudas heeft figh hier te nacht vertoont,
Die u , noch uwe kerrick , in 't minf t nie t heef t ver fchoont i
Op koffer Lambrechtop.
K, Lambrecbt. Wa t is 'er ï
Pritfitr. Wil t u reppen i
Al 't Mifgewaet is wegh, doet ftrackde kloeken kleppen.
i Burgtr. G ort fegentwat is dat, wel wat of dit beduy t i
Wat is u heer paftoor, ho e fiejerfoo blieck iryt ?
Priefitr. Daer heeft fich wis te nacht een fchellem alhier verfchoolen >
Die al mijn Ornamenten foo fchandich heeft geftoolcn .
i Burgtr. Gans lijden waer h y hiei\ wetrocken'emuytfèn ,
vel.
2 Burger. Diefleghsdediefmaerkon.
EH. Elckee n die kent hem wel.
L.tm-
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Lambrecbt. Wi e is 't dan '. fpreeck op, dat 't mijn heer mach
hooren.
Elck: *k Heb Niemant defe nacht (hier foo) een gat Gen booren,
Al waer hy 't goet door droegh, rhaer quam heel fchicli jck
weer>
En viel doe ftilletjesgins voor een outaer neer.
Maer waer dat hy 'et liet, dat moet ick wel verfwïjgen >
Ie lel 'et van Iemant noch wel te weeten krijgen.
Priejler. O eervergeten mens» ó goddeloofèn boef.
Is oock Iemant onder u allen,die weeë waer hy "t begroef?
Iemant. I a heer ick weet 'et wel) en fal 't u openbaren >
Kom gaetghy lien met mijn.
Elci{. Ickfa l de deur bewaren.
Itmant. Si e daer licht op die (arck, daer fult ghy het wel vinden.
Lambrecbt. Dae r 's de karfliryffel heer , hou vaft, daer hebje't linden,
Daer is al 't filverwerck.
Priejler. Denck t eens waer dat hy 't fchool.
Iemant. Heer daer ontvalt uyets.
Priejler. Lang h mijnwet is de ftool.
Loopt nu met alle man, om deefe dief te vangen»
Iemant. Wat dunckt u Elckeen, fal Niemanrtiu niet hangen i
Elck. Di e lift is wonder wel,enaerdichlijckbedocht .
Al bet rapalje met Iemant, Niemant, Niemtndal, t» dt
Wacrheyt weer up.
2. Burger. I a veugel vindewe jou hier, hier is hy die je focht.
i Burger. Lat e we hem öhder de galligh begraven , komiek
fel 'em voort ten eerften doot bruyen.
E/c/j. Dat' s wel de minfte moeyte , da n hoefj e geen graf te
bekoftigen, noch oock geen kloeken te luyen.
i Burger. Hoorj e wel, Elckeen die feyt 'et.
ZBurger. Houtkeerel, wach t tot flus ,
We feilen 'em eerf t by 't heerfchip brengc n.
Niemant. Hoe overvalje me dus i
l Burger.
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I Burger. Dat 's waer jou gaeuwe dief , je mocht jou fteelen
laten.
Waerbeyt. H y heeft 'et niet gedaen.
i Burger. We l wat fchort jou te praeten i
Waerheyt. A y vrienden laet hem los, Niemant en heeft geen
fchult.
i Burger. Dae r weten wy niet of.
Waer\:tyt. Ic k bid u heb gedult.
lemant. Sa mannen vaer maer voort, wat wilt gy na 'er luyfteren,
Voort voort, vvegh hier van daen.
Watrbeyt. Wa t mooght ghy my verduyfteren,
O ongeluckich mensj ftoot ghy my met de voet,
Soo loopt ghy reuckeloos u onheyl fèlfs te moet.
Wanneer d'onnofelheyt verdruckc fchijnt door u ftoffen ,
Soo fal rechtvaerdighey t door my u neer doen ploffen,
Hooghmoedige gaet vry voort, ghy fijekt 'et al end'al,
Maer, 6 verdoolde mens, hoe nadert ghy u val. Binnen.
Tvvaelfde Uytkomft .
lemant, Elckj met Kkmant, Niemendal, en al 'tgerolgh,
na den Drofl toe.
lemant. \ M Y n heer die fchellem is vaft wy hebben hem ge-

1V1 kluyftert

.

Daer had die boofewight al 't mifgewaet verduyfler t
Van ons Lief-vrouwen Kerrick .
I. Cnor. Hoe dorft hy dat beftaen i
Dat is een boofe Chrift, een ftadtfou'er om vergaen.
lemant. Mijn hee r ic k dl hie r flu s voor't hooge rech t vcrfchijnen.
I. Gnor. 't Is wel> ghy fult ons dan by een vergadert vynen.
lemant. Elckeen ko m volgh t m e na, me t wacker e finnen
kloeck,
't Is nodigh, dat ick hier mijn Eygenfelfc in foeck.
Bitmcn.
^iemant. I e vergunt Niemant wel een bee, mijn heer, fou 'k
immer hoopen.
J. Gnor.

IE M A N T
J.Gnor. We l wa t is dat"f
tiiemant. Maerick foueen s hee n en weer na een Procureur
loopen,
D ie men deck een beetje bepleyte, wat fègje fel ick gaen?
I. Gnor. Maer wie fel hier foo langh , voor jou , als borrich
ftaen»!
Want ben jy fulcken dief, foo keunje oock wel liegen,
En mocht myn eer ick'twift foo fijntjes wel bedriegen.
Hiemant. Ia wel ick weet nie t wie ick hier voor borgh laten
fal.
I. Gnor. Om datje Nieman t bent , foo Iaethie r Niemendal.
Niemant. Wel feker dat is goet,' k fal Niemendal hier laten,
Ey vryer trooft'em wat, en wilt wat met hem praten.
Bhmtn.
I. Gnor. Voort breng die jonge wech, en hae k meRutger t
hier.
Maer bint hem wel te deegh, loop mitje drie oft vier.
Rlttgert. Ochwathebickmisdaen ?
l.Gnor. Ic k feit jo u wel verkondigen.
Rtngtrt. Mij n hee r ickbidgena .
I. Gnor. Ic k bin jou genadigh, want ick fel maken datje niet
meer feit fondigen.
Hutgert. Waer mee heb ick 't verdient ï ay wilt me doch te
woort ftaen.
I. Gnor. Dat fe l ic k j e ftracks wijs maken , flucx laet die
fchellem voor t gaen.
Lodeaijcl^ uyt.
Lodemijek. Ic k fiede Draft dae r felfs,wie o f hy heeft gegrepen?
't Is Rutgert. Och die gaet hy wis fo na de galg toe flepen>
Mijn lieve arme kneght, ick ben met u belaen.
Sacht, daer valt my iets in, ick hoop hem weer t'ontftaen.
Hy treetnaebaer toe, en f meert üutgert woeker of.
O fc helm, ghy komt my hier terrechter tij t ontmoeten ,
'k Sal voor myn ontbyt eerft me t u myn luft wat boeten
Hou d.ier dan boofewicht, hou daer dan fnoode fielt ,
'r h
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't Is wonder, dat ick u niet voort en heb ontfielt.
ï. Gmr. Ho e heer, myn kneght t e flaen, dat wil fich nie t
betamen. (fchamen
,
Loitwijck: Houghyfulckvolckinhcys? gh y hoort'et u te
Vermits ghy Rechter zijt.
l.Gnor. Wa t fchort *em *
LodttDtfck.. ' t Is een dief,
En eei vergeten fchellem.
J. Cnor. Dat hoo r ick niet heel lief.
Maer jonghman fèght meeens>heeft hy u wat ontftoolen i
Lodewijck; l a heer, een nieu paer laerfen, met roo geverfde
fooien, i
Die'kgifteren o p de Hoep te drooge n had gefet,
Hy namfe met een lhap, ick hat 'em graegh belet,
Maer't was niet moogelijck.de fchelt n di e ontliep me>
Ick had maer muylen aen, en oock ons vollick riep me,
En feyden, defe die f is on s heel wel bekent,
Hy woont hier by den D roft, of altoos daer ontrent.
I. Gnor. Heb ick dieven in huys, en weet ick'e t niet ? wat
gort fegent.
(gent
.
Lodetvijck; ' k w aer fo naer u gegaen, had ghy myn niet bejeI. Gnor. O die guy t heeft 'et oock foo fchendigh verkurven
tegens my. (vry
.
Lodetvijcli. He t is een flimmendief, myn heer, ay hanght'em
I. Gnor. Om dat hy foolangh myn broot gegeten het, magh
n
ick *em niet opknoopen> flateloope
Maer ick fel'em met de lange roe ftraffen,datis,ick fal'cm
Voor een guyt als hy is> voort haelt de laerfen ween
%<gf rt. Dae r zynfè noch foo goet en fooquaet.
I. Gnor. Sijnfedi t mijn heer i
Lodemijck. Laet fien,ja defe zyn 't.ick doe my feer bedancken,
En wens u veel gelucks. Binnen.
I. Gnor. Wel wat zyn dit voor rancken,
Dat ghy 't geftoole goet legh t onder onfe bee<?
^jttgen. Onf e Juffrou aie had me in 'er kamer te lefeh gefet,
Soo dat ickfe van nootshalven nergens aers wilt te bergen.
1- Gnor. Loo p voor den droes, jou galge klepel, jy feit me
ion leven niet meör tgrgen.
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Ja wel Rutgert, je raeckt daer al geluckigh van de lijn,
En nou ick't rechte befcheyt weet,fou'e t me n van harten leet zijn,
'k Sel fel ver in de wint Gen , hy is geck die op een aer fijn
vertrouwen (èt.
Maer'k ben bly dat men Diewertj e heurkuysheytnoc h
foo behouwen het . Binnen.
Ijodewijck. Watdunck t u van dat ontbyt, Rutgert, doet'et
u niet feer i
*k Heb al wat rijckelijcktoegeflagen .
Hjttgert. Om dat min of meer .
Lodewijck. ' t Was al een bitter bancke t voorje .
Rptgert. Watdeduycker ,
Praetje va n bitter, het fmaecktemealsfuycker >
Want ick was foogalachtigh,"kwil feggenfoogalgach tighommenhart,
Had jy 't niet gedaen, 'k waer met men keel al in de lbrop
verwart,
Maer j y befchutteme .
Lodewijcli. Nualgenoeghdaervan .
De laerfenfchenckicku.ko m volghmealseenman .
Die oude foefe wint en lal u niet meer quellen >
Ick lal u wel by d'een of d'andre heer heitellen. Binnen.
Dertiende Uytkomft.
lemant en Elcl^uyt.
lemant. 'f'TTEe t ghywe l waer'e t is?
Elck. W I a heer. in een van dele hoecken.
Hier heb ick 't. Hy
Dienaer. Wie' s daer?
lemant. Ickkom mijn Selfs hierlbecken.
Dienaer. Ickfoldebootfchapdoen.

kjopt.

Eyge?ifelfs uyt.
lemant. Mijn heer een goeden dach>
Ick bid ftaetmy te woort» indien het welen mach. (bcyen,
EygenfeIj's. 'kMoet in een fterfhuys fijn,duskan icknict langh
Wijl
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t'Wijl men my ernftig foeckt.in 't fchiftcn,cn in' t fcheyen.
ïtnunt. Ickbie n genootfieckt heer.en 't gram,en hittig bloec
Dwingt my cut ick hier in mijn Selven foecken moet.
Dies heb ick voor dees tijt ee n faecke voorgenomen,
Daer 'k hoop mijn Selven geen icha van fal bekomen.
Eygenfilfs. Kom.feg t u meening dan in gauwigheyt eens uyt.
Iemant. Mijn heer' k heb een pleydo y me t ee n verfborde n
guyt,
En valfe boofewicht: laet fien, hy is^eheeten
Eygenfilfs. Da t wort u niet gevraeght, *k en hoef dat niet te
weeten,
Antwoortmijn hiermaerop > fegh.ishyrijckjof arm ?
hmant. Wa t fou dien bedelaer, hy i s heel kael och arm.
Eygenfilfs. Saeght ghy 'cm garen doot ?
hmant. I a lieveralsin'tleven .
Eygenfilfs. We l aen ick lal u hier dan ftofcgenoeg toe geven.
Hou daer, daer hebt ghy 't al, en fietdit lefte woort
Brenght fijnfèntencyme,en daeropvolghtdekoorr .
Geeft my in elcke hantnie t mindanduylentkroone n
Voor myn e arrebeyt.
Iemant. Wel heer ick lal 't u loonen.
Nu is mijn hart geruft. Wae r is den fchellem nu ?
Elck. Sacht h«er .
hmant. Hoefoo ?
EUk. Niemantftaet achter u.
hmant. Wel helhont zytge daer?fiet hier heb ick u ftrop vaft.
Niemant. Maer hebje fe al een reys geprobeert, oflê wel om
jou eyeen krop paft ?
hmant. Nee n Fchellem s' is voor u, het is u eirifdeel.
Nimant. Wi e het jou hals veraflureert ?
hmant. Dat' s even veel.
Myn heer 'k wens u goe'n dagh, ick lal het nu wel klaren.
Binhen.
Wemam. Hem, hem, ick fprackje we l een woort je?
Eygenfilfs. Lae t myn geruft.
Niemant. Get hoe keunje ooc k uyt varen?
Is dat jou manier foo? of iftee n angeborengebreck ?
Ay hcerfchip foo 'et jou belieft ?
D Eygtn-
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Eygenfelfi. Wechwechmetdefegeck .
Niemant. Is de liefde dan hiekn dal wecW Tc hadje lijckewel
foo garen een s gefproken.
Eygenfelfi. Ick heb dendray va n de liefde, s'en doet me de
ichoorfteen nie t roken.
Hebt ghy wat hande falf i foo hoor 'k u met verdragh.
Niemant. Mij n heer ick heb rechtevoort foo veel gelt,als 'er
in een paerdevuyft mach.
Eygenfelfi. Segh t waeromarme bloet , komt gh y mijn dan
verftooren *
Niemant. Gort fegent , machj e da n van Niemant nie t een
woortje uy t liefden hoorend
Eygenfelfi. Va n Niemant, ja heel wel > hoe na zyt ghy 't mijn
heer?
Voort brenght ons (loeien hier,Niemant fet fich wat neer,
En tapt eenkanne wijn ,maer brengh t ons van de beften.
Welckeen dunck t Niemant beft i
Niemant. Ick hou'e t me t den leften.
Eygenfelfi. He t gelt u eens mijn heer.
Niemant. Hebdanck.
Eygenfelfi. 't Moet fchoontje s uyt .
Niemant. Neen, 6 neen, Niemant fo u dronck e worden, en
dan was 't proces hielendal verbruyt.
Eygenfelfi. Ho e heb t ghy een proces ?
Niemant. Och ja e 'k.
Eygenfelfi. Tege n wie i wat is 'et voor een quant *
Niemant. Hy heef t hier ftracks geweeft.
Eygenftlfs. Wie was't ?
Niemant. 'tWasIemant .
En na ick heb verftaen, koft hy hier recht met hoopen.
Eygenfelfi. Tut , tut, dat 's niet een beet , laet hem daer vry
meloopen,
Ick heb noch wat voor u, dat vry wat beeter is.
Niemant. Sel Niemant dat altemael hebben, dat daer aen de
veeteris?
Eygenfelfi. Ia, zi e daer hebt ghy voor-eerft (vrxifti ) j J
eencytafy,
En hier een procuracy met een atteftafy,
En
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En dit is een verfoeck wae r door men fuppliceert,
Siedaer i s een appel, waer in men appelleert ,
En dit js tot onthoud t een aerdige memory.
Niemant. We l wa t wil di t dan zijn ï
Eygenftlfs. Dat heet intargatory,
Hier hebt ghy een extraft getogen uyt de rol,
En hier is een copy, enafte, uyc 't protocol.
Laet Gen ick mis noch wat, hier heb ik 't beft nochby mej
Dit is de accufocy, of wel gefeyt fe n cryme.
Niemant. Maer ken ick me hier wel mee bevryen ? het Niemant nou In-elendal geen noot *.
Eygenftlfs. I n 'c minfte niet; maer dit papier dreygt Iemants
dootNiemant. Wat is dat?!
Eygenftlfs. Da t 's fijn fèntency met de approbeeringh.
Niemant. Wa t is hier in dit beursje ï1
Eygenftlfs. Voo r d e gerechts-dienaers e n boden ee n verecringh.
Nu fa dan bint'et vaft, want hier hebt gy'ct al.
Niernam. Wa t moetj e hebbe n f
Eygenftlfs. A y geeft mijn Niemendal.
Niemant. Ia had ick'e m hi er, ick dee 't je garen te gevallen,
Trouwe daer hebje een ander, Niemant het foo veel Niemendallen.
Hy kfijgbt een ander jongen uyt Zjjn hroecl^.
Evgenjilfs. Avo e mij n hee r e n vrunt , da t gelt u va n ee n
fris.
Niemant. Ey' t feit'c m fo o weldoen.meduncktdat'erge noegh in is.
Ie hebt foo veul handen , dat ick niet weet, welck ick de
mijn lel geven.
Eygenftlfs. l/'ecn i s foo goet al s d'aer,dacr's weynig h an
bedreven.
Niemant. Maer wat doeje me t al deufc armen, en handen £
Icgh medit toch eens uyt ?
Eygenftlfs. See r wel,dat fa l ic k Nieman t feggen , wat di t
beduyc:
Ick word by alle man mijn Eygenfclfs gehewen,
D 2
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En waer iets is te doen, word ic k niet licht vergeeten,
Alift fchoo n indekrijgh , het welc k dit root beduyt >
Of i n de heylig e vree, dat defen arm wijft uyt
Door fijne wittigheyt -} en defe mijnen fwartén >
Vertoont de weduwen , en meer bedroefde harten.
De vierde die ghy fiet,van tweederle y coleur,
Beduyt een arme wees, vol jammerlijc k getreur.
Het fy dan in wat ftaet, of hoe 'et is gefchapen,
Soeckt Elckaltijt fijn Sellifs, om winft daer uyt te rapen.
Niemant weet nu waerom ick dees levreyen draegh.
Wemant. Ick heb'tverftan t alwegh .
Eygenfelfs. Me t verlo f da t ick u vraegh,
' Hoe fiejerfoo bont uyt i ay feght men toch.
Hiemant. Vanharten,
Omdat ickNieman t ben , een witte met een fwarten.
Men tijt die is verby, vrient ick bedanckje feer.
"Eygenfelfs. Mij n heer ay noch een dronck. Binnen.
~Niemant. O neen mijn luf t niet meer.
Ia bin jy fuiken fchellem, die met alle winde kunt wayen?
Ie ièlt Niemant met jo u onrechtveerdige fake noyt payen.
Daer leggen al jou bullen, en brieven, ick heb'er den dray
van.
Niemant fel'e m wa t vroom eneerlijck to e maecken, en
fpreecken d e Gerechtigheyt an,
'k Wed dat men een aesje van heur meer helpt, als van jou
duyfent ponden .
Sie daer dat gaet'er na toe, 'k wod ickfe al had gevonden.
Binnen.
Veertiende Uytkomft .
loncker Gnor met Iujfrou Diewertjettyt.
Diemer. TT Ee r lieffte watje feght, wat dunkje van die guy tf
JTL Hoe dorft hy dat beftaen i
I. Gnor. Ic k joegh'e m voort' t gat uyt.
Dieiver. Dae r deed'j e wel en recht, hy fouons huys onteeren,
(ren>
Oock hebbewe volcks genoegh.men kan 'em wel ontbeeHy loop vry voor den droes, ick geef'er gants niet na«.
J, Gnor.
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I. Gnor. Ko m helpme wat te recht,'c is hoog tijt dat ick gae.
Diemir. Wat dunckje van die fchellem<J dat finne dieve likken.
I. Gnor. Hoorje nie t Diewertje i
Diewcr. Wa t beliefj e <".
I. Gnor. Ie foud me wat opfchicken ,
Ay kom voort, ick kan niet langer wachten, 't wort Iaet,
Ick kom dan voort weer t'huys, na 't fcheyen van de Raec.
Binnen.

Diever. Dat heeft Lodewi jckal wel geklaert, ja hy feecker,
'k Wou dat hy hier waer, ick fou 'em een brave beecker
Of ee n frifle roemer op fen han t fetten, en geven hem een
foen,
Ia al begeerde hy meer va n me, ick fou 'et willigh doen;
Sulcke boeltjes gaen der mee deur, die alle dingh met een
abelheyt wete n te bedecken.
Maer fulcke fchrobbers hoorde-men d e tongh uyt'er hals
tetrecken,
Die van ons wa t goets geniete n en feggen 't dan anyder
een.
Dat ick'e r felverbeu l moch t over weefen 5 fie daerick
was 'er wel mee te vreen.
'k He b noy t aen Lodewijck, foo langh ick 'em geken o
heb, ontrouw kenn e fpeuren.
Nou, ic k mach fïenee n timmerma n t e krijgen, die ons
de deure n
Wathooger maeckt . Da t koitjefo o voor t na men lieffte
toe.
Ickmoetfekerlacchen,om di e ouwe geck, h y weet niet
eens hoe
Braef dat h y gekroont wort , en voor mijn wederkeeren,
Sal ick 'em weer op 't nieuw me t fulcken kroon vereeren.
Vijftiende Uytkomft .
Niemand nut ten Munnicks-kap j en een Boec^met J&uycentn
Pater-nojlen behangen, uyt.
uitmunt. f*5 Ants lijden,hoe feer doene men YOCtcn;ick ben
VTblijd' da t ic k hier ben.
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Al ha d ic k een tongh foo groot alseenwallevis >eneen
mont als deooftzee, noch ken
Ickje nie t verhalen , wat me op deufe reys gebeurt is.
Kijck ee n reys ho e al menkleeren,hoofenenfchoen,e n
pack e n fack, gefcheurtis.
Ick wif t byget niet, wat wegh dat ick gacn fou, want ick
fagh 'er twie voor men neus ftaen.
Ia feyd'er een wi jf, dief e Licht verley hieten, deufe moetje in flaen.
Ick ben der me e te vree n Cdocht ick) ic k jo u daer an 't
wandelen,
Get, wat was'e t dae r briet , 'kloof dat'e r we l honder c
duyfent neffens malkandercn
Gaenfomven: metfac h ic k ginder i n 't verfchiet een ouwe brugh
]vlet een vervallen flot daer een eefe l op gefchildert ftont,
ickje te rugh,
Al men beft wat ick Ioope kon, om daer te raken,
Hoc fprack'e r een out man, die me by de kleeren trock,
wat wiljedae r maken ,
Seun ? fèyd hy, niet (èy ick. ' k Wou da t kaftee l eens beften, en gaen dan weer deur.
Och vrient, antwoorde hy , dae r woon t de Luyigheyt ,
wacht jo u daer veur.
Is die dan foo quaet K j a feyd hy, dus hoort men reden j en
let wel op men leggen.
Si eje daer after 'f eerfte kafteel.noch wel vyfandere leggé
Wel perfeckt feyd ick, doe antwoorde die goede man,
De Luyigheyt is de poort, daer men gemackelijck tot de
andere gaen kan.
Te weten, tot Dronckenfchap, en di e brenght u tot Onkuysheden,
Onkuysheyt wijftutotHoovaerdy,e n Toorn : va n daer
kunt gh y metee n ftaptreden
>Ja de vervloeckte Nydigheyt > die geftadigh om 't welvaren yan haereven-naeften bromt.
Ia feyd ick , is 'c foo beitelt» feght m e dan eens fijnman,
hoe komt
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Dat dae r ginder vee r noc h ee n floe is, ickkentnaubekennen of ick moe t men beft fien.
Seun,feyd hy , daer woont deduyvelf e Gierigheyt , di e
moetje voora l as de peftvlien.
Welvraeghde ick , hoe komt da t menfèfo o veer van die
andere verfcheyden fiet i
Se wil quansfuys beeterwefen , antwoordehy,cnondcr tuftchen en guntfe G od noch goet mens, ja haer eygenfelfs niet .
Soo is 't beft patroon ,feyd ick , datte we' haer verlaten.
Nualfoo wandelende, mocht ick onverhoets in'£ praten
Eens opfien , get vader feyd ick, dat is een fchoone vrou,
die daer in 't venfter leyt.
(Geyeynftheyt.
Seun, feyd' hy, wat meugje praten, 't is de bedriegelijcke
Datje fe iens van afteren iagh, je fout'cr ftracks voor yfen.
Maer wilje wat nieus fien, foo gaet met men, ick felje de
plaetsvande Lichtveerdighey t wijfen .
Doe broch t hy me by een ftadt , die heel vermakelijc k
fcheen, en n a ick gis,
Soodunckt me , dat hy we l ruy m fo o groot als de hiele
werrelt is .
Daer was fulcken getjuyter , e n fulcken gefangh , wat ,
men danften 'erop looien.
Ick docht, dit moet wis den hemel wefen, want de lucht
hong'ervolinftrumenten, e n fyoolen.
Mitdat ïck'erinqua m riepenlé : amicy.maetje lief' , by
gans duyfent, jou recht e flanfer.
Hier fagh ick ee n Ian Pottazy, daer een goochelaer, gins
een quackfal ver, en hier wee r een koordedanfer,
Dat docht me fchrickelijck t e weefen, dat die lijnc fpringers op fulcken koort
Haer leven betrouwen, fiedaer dat ick een moort
Gedaen had, en men gaf my genae, met beding, dat ick
foo heen en weer over de koort fou loopen,
Ick feg h voor mijn part , ick wou'et tienmael liever met
de dootbekoopen.
Maer datf y haer meteeden aend e koor t verbonden hebben , dat 's vvacrachtigh e» w 'is,
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Enmenfiet oockgemeenlijck.da t de koort dat volckje
haer dootkift is.
De goochelaers, en vuurfpuwers, nic t waerdighteaen fchouwen,
Traden weyerby; do e lach ic k daereen die l mannen en
vrouwen
Die een kraem omfingelt hadden , en daer blies'e r een op
een trompet ,
Ick docht di t felwis ee n ryffelery wefen , want daerwa s
fulcken hoope filverop de tafel gefet ,
En juyft was 'et een quackulver, die verkoft kruy t voo r
de wormen.
Niet wijt daer vandaen, ftonteen jonck kerel, een verloopenfnyer,diebegoft foovreefelijckteftormen ,
Enmaeckte fulcken misbaer, dat ic k meend e dathydu l
was,
Maer doe n ick fijn quacklalvery bekeeck fagh ic k we l
haeft dat'e t nul was.
Ick meende men doot te lacchen, om ee n feeckere fiangeplager,
Een keerel met een fcheeve mont, wel eer een houtfoger
Geweéft. Meffieur s (feydhy) ick geloof niet, datje myns
gelijck veel fiet ,
Al fochtj e deheel e weerel t deur : da t 'swaer , fe y Ja n
Kling, van tron y niet.
Doe lach ick'er noch eenTurck,di e aer s niet dee als de
luyde tanden uyt tebreecken ,
Ick docht het waer veel beeter, datje fe infteecken,
Of infetten koft, foo prees ickje boven al.
Mit begint'eree n Italiae n t e roepen, ancor e un date ifle
nietemedal,
Ier burgre, ier burgre, yr balfemo, yr balfemo,kope wate,
Voor de hou, voor de fny, voor fny,fteeck in de gate,
Ivlaer niet in die gate. Doe lach ick noch een armen bloet,
Diebygetgeenkleyne mon t had, en riep, hier hebt ghy
den olden plee ken oet,
Woo veer mijn e konf t nich t goe t is, foo wil ickfê jo u
fchencken,
Ick
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Ick heb hier al aver de druttigh jooren geftanden, jy keUftnegedencken
Dat ghy met difTemijnekoeckxkcns, alle plecken, het fy
van teer> ollich, oder fineer ,
Et fy hi fammet edder zijde, edder wat et fonften weer ,
Konnet alles fchoont jes reynigen, en octnemmen.
Ick had men lach gerea in 'ekropt, macr ick kof t me n/et
betemmen,
Doe 'k daer fooeen kale duyvel lac h fitten, met een duyf,
die hy root
Cefchildert had,vrien t feydick,' k loo f datje neu s wel
hondert pon t groo t
Meervan verwen'ekoft het , watreurt'etdy, fey Kafpér ,
kan 'et dy hinderen.
Mit begint'e r ee n dronck e Brabanderk e t e roepen> hier
hebt ghy vroome burgers, en burgers kinderen,
Een feker niéuw lietke, van eenen papegay,
Denwelckeneenen koopma n binne n Ryflelegekoft hay,
Endenfelvenhayleeren klappen , he r uy t munnick.he r
uyt poop, gae wereken dat fijn Gods geboden,
Waerover d'inquifify 'em al s een kettere lieten dooden.
Hyhad'et leftewoortnie t uyt , of daer beginnef ê t e roepen , hoe Meflieurs wiljefo o verby gaen,
Hier zijn nieuwe Commedianten gekomen, wel waerdig
om de proef van een goet oordelaer uyt te ftaen,
Wy hebben een dochtertje, dat non parilje ageert, ick bid
liet eens hoe dat jou haergefpeel fmaeckt ,
Ia feyd ick, 't waer veel beeter da t je fe by goe luy beftede>
eerdatlè in een bordeel raeckt.
Hadje een reys gefien, wat ee n paer blieken dat die kerel
ppfloegh, mit dat ick dat woort fprack,
'k Wed hy wel gedocht het, jou honsvoc , ick wod datj e
de moort ftack.
Wel} feyd hy, zou men om "tfpelens halven, een eerlijcke
dochter voo r lichtveerdighfehouwen ?
Neen, feyd ick, mae r de mans hebben ' t quaet genoegl i
datfe haer eer bewaren, 'k laet ftaen de fvvacke vrou wen.
D 5
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Wel,antwoordenhy,de Franfe n fpcele n welmetvrou luy> gelyckje felvcrfiet .
Ia, fey ick, ftopt daer de luj^e r mont mee , en oock is 't
hier de manier van't lant niet.
Ick hadme" nauweli jeks omgekeert > of daer beginnenfe te
roepen, och lacy, och armen.
Wel, vraeghde n ick , wa t ' s hier t e doen? I a fprack'e r
een> de Commedianten loopen met de armen
Haer geit deur. Da t loof ick niet, fey 'k, die leugen is te
groot,
Indien'et armen geit is,fo hoort 'et haer rechtveerdig toe,
wantfyfinne fo o arrem als broot.
Hadje dae r den adel gefien, yde r wo u d e eerde zijn om
fijn Juffrou t e onderftutten, en te fchragen.
O docht ick doe, wel fijnent ftareke beenen, die weelde
kunnen dragen.
En fe wefe me daer een, die van vroome Iuyden palöuillen
maeckte, maer die verdween, eer ick eens wi A waer
hy bleef ,
Oock wierd ic k 'er een vreemt Poëet gewacr, die anders
niet als va n werelden vo l gecken , en quacken en
quinckflagen fcheef ,
Hyfchempte o p alleman, j a niet een kreatuer.ofhylie ter van fijn geveert.
Doch 't was geen wonder, want hy was uyt een mens in
een geck,va n eengec k i n een os, van een os in een
eefèl getransformeert .
Wel doch t ick , deuf è war-geef t kom t me t Mahomet s
condity a l na-by ,
Want diefoch t misverftan t in.deheylig e relyfy t e brengen, en deufe indePocfy .
De meefte part verftieten 't goet onderwijs, want fy hoorden 't niet garen,
En worden'er altemet d e waerhey t gefeyt , footegen-f e
ftracks ae n 't vechten e n plockharcn.
Kom kom.fey mij n patroon, hoelangh felle wy hier ftaen.
Maer liev e denckt, wat lac h ick daer een deeldronckebloets gaen,
Die
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Die met wyn e n bier haer baleh wel wiften te voeren.
Wat (ach ick daer al volentariffen o p d e vryefiemp, al s
een hont o p een fieckekoe, loeren,
Waer maer ergens een begraeffeniflè was.prefenteerde n fy
haer felven al s vrient in huys.
Het grimmeld e va n fmarotfers , tonghfchrapers, flickfloyers > en aer godloos gefpuys.
Daer fach ick mee > hoe dat die valfle fchoonpraet en leckertant fonder eenige fware gewichten>
De huych van een onnofel verdoen-al hiel aerdighkonne n
lichten;
(lef pont .
Want niet een flempje datfè hadde n of 'tkofte tien a twaO docht ick , dit wae r bete r an den armen befteet, ho c
fteel j e onfe lieven Heer het broot uyt fijnmont.
Daer waren gauwe-dieven by den hals ,oock fachick'e r
vao die menfchen,
Die om een fleghtekaert >of een ongeluckige worp, ziel
en lijf voo r den duyvel wenfchen.
Doefeydick) foeyda t i s godloos volckjkom gaenew e
hier van daen,
Oock had ick fchier gevallen>want 'et was'er foo glat men
kon'er niet ftil luen.
En lijckewelwas'et'e r voIvreught,hierdanftemeno p
't veelt jen,
En ginde r op'et trommeltje , terwy l verhief 'er fulcke n
aerdigen krackeeltjen
Tuffen een waert, e n een kittebreur,die feyd , veugelj e
hebtme ee n paertje t e veel 'efch i even, veugel ic k
kenje geeft ?
Daer moet de droes meefpeulen, fe y d e biertapper, ick
durf wel fweren.hier het Niemant by de ley ge weeft.
O guytfack, docht ick, hoe fchuyfje. o p mij n hals al jou
fchellemftucken,
Watdunckje datald e pintjes.e n paertjeso p jo u ziel lagen ,'fouwenfe di e niet wel onderdrucken«f
Doch j e feit gemeenlijckfien 5 da t de tappers haer manfelijckhart weghfmijtenje n ncemen'e r ee n van een
wolf indeftce }
sy
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Sy flachtendie foldaet, die teugen een boer fey, hoo, hao,
hebick noch foolanghtijt,foo geef me de are koe
oock mee.
Maergeendingh fpeecme n meer, dandatdieflegteluy ,
och arm,
D e luye duy vels rijck maeckten>en haer felver bloot arm,
'k Heb mee wel foo fot geweeft , docht ick , maer ick fel
't niet meer doen,
'kDraeghalfoogeeren al s fy wat moys.'khoumeeveu l
van'tnietmtfoen.
Wel vraeghde men een, of fe nou gien hantwerck kollen,
fouwenfe dan van arremoet verfmachten i
Ia, feyd ick, wijs men eens vier ten hondert, of fe kennen
altemael goede ambachten;
Gaenfe onfè lieven Heer fo of, al s fyhetwercken of gaen,
Soo vrees ick van heuren 't weegen fullenfe o p een aer ti jt
al vry wa t fleght ftaen.
Daerenboovenwierd ic k noch gewaer, onder't kycken
en gapen,
Dat d e luy menkae r alle hooveerdigheyt e n fonden fo o
aerdigh willen na te apen,
Maer worden hier of daer wa t goets gefeyt, foo was 't,
kom laet ons gaen,
Ick hoor dat niet garen, 't is lbo melancolijck , nou waer
na blyfje ftaen.
Ick meende door't lachen vandewerelttefcheyen, o m
een fèkere hoovaerdige geck,
Die weleen Graven feun leeck, en na ick hoorde, had hy
niet meer al s van alles gebreck,
Arm en hooveerdigh ftinckt voor S.Lyflebet, docht ick,
wat geck is dat;
Men kon wel hooren dat hy niet veul had, wantalljerfo o
opfloeght, foo bomden hy als een leegh half-vat.
Mitcjuamender ee n party hoeren name n rock/'egrijpen ,
ick ontfiipten'er, en fey dat is los mis,
Doevraeghdenick, wa t i s hier tequaet? feghmerrecns
wie is hier de hofpis ?
Doe wefenfe men een out man, met een feyfen in de hant,

Ick
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Ick docht dat 'et een mof of ee n hanneke demeyerwas *
diedaer telan t
Arbeyt focht ; maer doe 'k hem wel befagh, had hy twee
groote vleugelen,
«
Elck-een foch t 'em doo r uytftel t e binden, hy wasser te
gau, fe konnen hem niet beteugelen.
Wel vraegden ick aen men leytsman, is dien ouwen bloet
geck, dat h y niet ka n ftilftaen i
Neen feunjfeyd hy , het is de Tijt die geftadigh moet voort
gaen;
Wel vrient, feyd ick, geliefjc men eens te feggen, wat hier
is verteert?
De helft van jou leven, feyd hy: ho docht ick, hy is niet
al geck die te n halven keert,
Sou me om fulcken beetje vreught het leven verliefen/t is
beft dat men Gjn felver veur ftaet,
Ick fcheyer liever uy t, eer dat 'et heele res je deurgaet.
K om fey doe mijn patroonjaet ons van hier weer fcheyen,
Eer dat ghy u vergaept, ick lal u weer geleyen
Ter plaetfe, dacr ick weet gh y garen welen fout,
Kom volgh me achter na, maer fietdatghy u hout
Aen my te dege vaft, foo wandelt ghy in vreede.
Doe quamen wy met gemack weer an die fel ve fteede,
Daer ick, als voorgefeyt, vont bey die wegen ftaen.
Hoor, feyd ick, goede heer, die my veel goets gedaen
Hebt j ickbidd', ó overoude grijsheyt,
Hoe is U L. naem i ic k heet Goet onderrecht, gebooren
uyt de wijsheyt.
Maer ieght my d'uwe weer, wat zyt ghy voor een quant ?
Ick ben u dienaer heer, mijn naem die is Niemant.
En doe begon die man heel deerli jek te verfuchten.
Och, fey d hy, i s ' t nie t vreemt da t lemant ftaeghgaet
vluchten,
Als ick 'em leeren wil, hoe hy 'em dragen feli
De tij t is heel verkeert, want Niemant volght me wel.
Hoort, feyd hy,op dees vveghjdie ghy nu fult bewandelen,
Sultghydedcughdc fien, maer wilt di e foet'lijck handelen,
Draeghc
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Draeght hacr oprechte licfd, tnaerfijt niet al tevrecb,
Soo lullen fy tot danck bevorderen uwen wegh,
En hie r me e had hy uy t, en is terftont verdweenen.
En na fijnfeggerk, is 't my juyft oock foo verfcheenen •
Maer da t ick jou feggen fou, al 't wonder dat ick lach,
Dat i s ruennietmeugelijckom ineendac h
Drie vier te vertellen, en daerom wil ick fwijgen,
En Ge n of ick de Gerechtichey t kan te fpreeken krijgen.
Na me n gefeyt is > foo woontfe hier ontrent.
Hem, hou, hey, is 'er niet een mens die de Gerechticheyt
kent i
(mek
Dat moet God erbarmen, wel wat 's dit voor een geweGerecfoigbeyt en TVaerhcyt heyde in den beml.
Gerecht. WiefoecktGerechtigheyt ?
hliem. Niemant.
Gerecht. Hie r ben ick.
Hitnumt: Hoe, woonje in den hemel i
Daer fo u ickje niet gefocht hebben, neen ick feeker, wat)
Men word e wij s 'emaeckt > datje ergen s in eendonckei
gat
Befloten waert, want na ick hoor.foo meugen de menfehen
jou niet lyeni
En hoe komt dat? Gerecht. I n die tijt der vijfde Monarchye n
Is fullicx waer gebeurt, doe heb ick wel befocht
Dat de Rechtveerdic hey tgeen plaetfe hebben mocht,
Maer 'k wierde door 't Gewelt, van kleyné en van grootéj
Om bact van Eygenfelfs, verachtelijck verftooren ,
Geen menfeh fach na my om, en die mijn garen Cich,
Dorft o m 't tyrannich hooft, laes, maken geen gevvach.
Godvruchticheyt wa s wegh.de Liefde was verduyftert?
En ick van Elck-een fo jammerlijck gekluyftert .
Tot da t een Iofua, een helt, door Godes handt
Mijn weerontflaeckte van dien gruwelijcken bant }
En bracht my in een lant, fchicr in de zee verdroncken,
Alwaer my mildelijck huyfvefting wier t gefchoncken;
Daer wierd ick weer ontfien3daer vvierd ick weer begeert.
En
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En va n ee n gantfe ftoetvan vaderen ge-eert;
O kleyne hant vol lants, ghy komt den hemelna deren
En maecktudi e gclijck , door u recht veerdige vaderen ,
Die d'onrechtvaerdichey t vertreden met de voet,
Tot ftrafder boofen, en den vroomen tot behoet.
O Lant ,die d'arremoct foo minnelijck bejegent,
En dwing t het eeuwich Woor t dat hyu weder zegent,
Door dien den hemel ley t : ó menlchen, al wat gy
Een van dees minfte doet, dat doetge oockaen my.
O Lan t , waer i n ick ben als op een nieus herboren,
Daer ic k voor eeuwic h nu mijn woonplaets heb verkooren,
Die my met errenft foeckt, die vint mijn daer gewis.
Nicmant. Hebje da n twee lijven i dat dunckt m e dat nie t
waer is,
Ken j y gelijc k i n de n hemel,e n opaertwefen?datluy t
me vreemtom hooreo.
Gerecht. Ic k lee f en blijf altijt, 'k ben uyt de deught gebooren,
Ick be n haer Hem, haer naem, haer weefen, haer gebot ,
Der vroome n vaftetrooft,enfchrickinghvoordefot .
Al waer ick word begeert, daer4aet ick my verfchijnen,
En doe al 't helfch gedrocht door mijne komft verdwijnê.
Wee het onülich lant, daer ick niet word geacht,
Dat wor t doorduyretijcenpeftenkrijchverfmacht ,
Wemant. Maer behouwen s jou propooft , wat i s da t vcu r
eenfehoontjedat dae r an jou f y ftaet jay feghtme
doch de klaerheydt?
Gercch. Die onbevleckte maecht, dat is mijn fus, de Waerheyt.
Wttmdnt. Mijn dunck t fchie r ae n 'er Videmus, ick hebber
wel meergefien ,
Bin jy dat niet ? met verlof dat ickjevraegh, die me flus
foo trouwelijckde hant quam bien,
Doe mij n dat godloos gefpuys levendich in de aerd* wou
delven,
Al fouick fterven, ick weet niet beeter <?
Wiïrhtyt. Oc h ja ick beo die fel ve.
~Nkmar.t.
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Miemant. Datismijnfeecke r lief , foo weetje van de m$ort,
Siet dit wou ie k jou luy gefeyt hebben, datfe rechtevoorc
Met meii proces voortvaren, enNiemant het geen vrienden by 't ftuck, die wat voor hem loopen,
Oock heeft'e r Iemantfij n Selve r i n gelbcht, en die verkort he m recht met hoopen.
Hoe wel Niemant, voor Niemendal, wel tienmael fo veel
kreegh, maer het ftont men niet aen.
't Is fonde dat men fen Selvcn foeckt,docht ick, ick wil na
de Gerechtigheyt gaen,
En eiere n mij n met alledeughden,en goewereken, ge lijckje noch fienkeuntan mén Weeren,
En als ick nou va n jou luy deugh t ee n wichtig h aesje n
heb, foo wil ick niet meer begeeren.
Als ick dat heb >foo vraegh ick na heyntje piek , noch al
fijn adherente n niet , ny doe vry dat hy ken,
Want dan heb ick geweers genoegh, als ick met ware Gerechtigheyt gewapen t ben.
Seecker ick heb om jo u luy veel moeyten gedaen, door al
die quade weegen ,
Doch ick deed het door oprechte liefde, daerom laet myn
nou niet verleegen,
Dat bid ick jou uyt gront mijn 's harten.
Gerecht. Gh y zytonswellekoom ,
O wonde r wat ick fie, is Niemant dan foo vroom,
Dathyop Wacrheyt,e n Gerechtighey t gaetdencken ,
Daer filmen Niemant weer ons hulp in noot voor fchencken,
Vooru geleed e fmart, en 't onverdiende quaet,
Suit ghy, gelijck d e Son, in heerelijcke ftaet >
Met 3e Gerechtigheyt, weer t'fijner tijt verlchijnen,
Daer Elck, die mijn verftiet, elendigh lal verdwijnen.
Wee Iemant, die uyt trots het ware recht verfmaet,
Hy lal in eeuwigheyt van ons weer fijngehaet,
Tot dat de wroegingh he m het hart lal overftelpen j
Daerom gaet ghy vry heen, wy fullen Nieman t helpen,
Die ons foyverigh focht ; gaet Helt u voor het recht,
En .wat men u oock doet, fwijght ftil, en hout u fiecht,
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Al wijft men u ter doot.en wilt in't minft niet fchroomen;
Wy fullen onverfien s u weer ontfetten koomen,
Dus zijt maer wel geruft, en moedight u gemoet.
Niemant. Nieman t isweltevreen , ho e dat jy luy datdoet.
Watrb. W y lullen fonder font u in de noot verfchi juen.
^tiemant. Nieman t gelooft jo u wel.
Gerecb. E n hier mee w y verdwijnen. Gaenwegh.
Niemant. I a feker , 't was goet dat ie k fo o deughd'lijcke n
foo vroo m voor dendag h quarn , want nou heb ick
geen noot,
Niemant i s nou heel welgetrooft, fpij t duyvel , hel , en
dooc
Siedaer mee dat is gangh, iele heb een groot genoegen,
Sy doen nou vry haer beft 5 het fel 'em felfs we l voegen.
Bhmert:
HET VYFD E BEDRYF .
Seftiende Uytkomft .
Itmant, en Elckuyt.
lemmt. £-Ie foo, nu gaet'et wel, (ijn leven loopt gevaer,
3 Wanneer wy nu in 't recht ftaenpleyren met mal
kaer,
Alsickhemaccufeer,en wi l hy't wederleggen ,
Soofultghy ,(alsickuvraegh j mae r jaenamenfeggen,
Doch't ka n niet fchaden dat Elck-eenhemmeebdaft .
£lc\. Mijnhee r datfa l ick doen.
Itmant. A l wel, nu gaen mijn faken valt.
'k Begin des Droften huys, hoe langs hoe meer te naderen,
't Is t i jt dat ick eens hoor, of fy haer al vergaderen.
Binnen
Seventiende Uytkomft .
Den Drofi ïoncker Gnor, met vier Schepenen in den B^-et fittende,
ïcmant 3 Elcl^, Priefltr, eerfie Burger, Niemant, Niemendal,
deWaerbeyt tnGerecbtigheyt of'tlefi uyt.
*. QMor."p\ E oorfaeck heeren.dat wy hier vergadert zijn,
JLr Is dees,dae r 's huydemorgen vroeg h ee n man
by mijn
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Die Niemant heet, en wert va n Iemants weegen \
Als oock van Ellick-een, befchuldightenbeteegeti,
Dat hy hiel fchrickelijck, en groffehjck heef t roisdaen,
En tegenfijnMajefteythe m t e buyten heeft gegaen,
En dat 's den hals verbeurt, want fiethet is een krijme,
Daerom ga jy luy heen, en haelt die fchellem by me.
i Burger. Hie r i s de boofewicht .
lemant. Hy verander t vangebaer .
Niemant. Dat loo f ic k wel, twee op een> is ecnmoordenaer.
Hier is d'embleraata van 't lam in duyfènt vreefen.
Gae jy eens heen, en fiet of jy Niemendal he m keunt beleefen.
Wemendal. Ayheerfchipjeeenwoort.
I. Cnor. Wec h > wech, is 't hier van 't mal i
Wat is dit voor een knaep *
lemant. Tut, T u t , 't niet Niemendal.
I. Gnor. I a we l wat komt me n hier noch langer al te veuren,
Moet ic k mijn noch om nie t of Niemendal gae n fleuren.
Nou vrient begin jy fleghs.
lemant. Wel ae n ghy heeren, hoort,
Verleden wiert'er een foo jammerlijck vermoort,
Ick weet wel wie het dee, ick fou 'em we l beklagen,
Maeromde fekerhey t moogtgh y het Ellick-een vragen.
i Schepen. Wi e heeft di t fey t beftaen- , wi e nam dit by der
hant?
't Wort Ellick-een gevraeght.
Elck. Mij n hee r dat deed Niemant.
I. Gnor. Noteer, dat is 'er een.
Elck. Laeft in de donckere nachten,
Heeft Niemant met gewelt een dochter gaë verkrachten,
Het was een aerdigh dier, een deughdelijckemeyt .
I. Gnor. Mae r wae r deur weet jy dat *
Elck_. leman t heeft'e t mijn gefeyt.
lemant. Mijn heer , en wilt udae r nie t i n verwondert houwen ,
Dees fchellem fchent en flaeptalle nacht by egte vrouwe
« E"
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Enom fijngeyle Iuft te plegen nafi-jnhant,
Vergeeft h y hare mans > en helpt hae r foo van kant.
Gelyckals van 't pafqüil, is dacr wel yets verfchooningh.
Dat hy laeft heeft gemaeckt, op onfèn heer, en koningh ?
Seghcghy eens Elleck-een > wie heeft dit feyt beftaen >
Is 't Ientarits fchult *fpreeck op <!
Elck. Niemant heeft'e t gedaen .
I. Gnor. Wel vrient hoe gae/e jo u fooin de boosheyt ftyven,
lemant. Hoo , hoo, daer 's noch veel meer , ten fal hier niet
by blyven»
Hy heeft ee n dingh gedaen, dat is den hals verbeurt,
Te weten van het geit, dat laeft vvierd vals gekeurt,
Men gingh door 't heele lant na dcfèn ftichter vragen,
Maer Elc k di e fwoer da t het door Niemant wa s geflagen.
Elck. Elck-een di e feyt 'et noch.
I. Gnor. Set dit al mee daer by.
lemant. 'k Was laeftmael op een dorp, daer is *t gebeurt, dat
hy
Daer i n een koorenfchuur > een groot gat me t fijn hant
brack >
En met een koole vuyr de heele fchuur in brant ftack.
Etck_. My n heer ick fieri 'et m ee, ick was 'er niet wyt of.
J. Gnor. Jawelmynlieveknecht , ditluyttebyftergrof »
Je hebt den doot verdient.
hmtmt. Sou men die in't leven veelen,
Die "s heemels heylige kerek foo jammerryckbefteelen ,
Gelyck myn heerPaftoor di t fel ver is bekent.
Priejltr. Myn heeren datiswaer, hyha d my n ' t goe t ontwent.
lemant. ' t Js mynnietmogelyck a l fyn fielrachtigh weefèn
Te leggen, maer ick bid > wilt deefefchrifrcnleefen .
Niemendal. O my n ick word foo bangh , waer fchuylicki n
eenhoeck?
Niemant. Welvrec s j y Niemendal > kom kruy p hier in men
broeck.
l.Gnor. Ditbrengh t fijn(èntcncy mee, hie r valt niet meer
te feggen.
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Iemant. Mijn heer, ey yaer maer voort, hy kent niet wederleggen.
l.Gnor. So o gaene wy'er mee deur.
Niemant. 't Is mijn alliens hoejy'tdoet,
Al gunt my Iemant quaet, Niemant die gunt hem goet.
Al komt my Iemant nu met (ukken onrecht hoonen,
Soo fal 't em Niemant weer met alle deughden loonen.
I. Gnor. Wel aen ghy heeren, wijl dit Niemant wederleght,
Eyfch ick uyt 's Konings naem, het Konincklijckereght ,
Men fal hem levendigh ' t hart uyt de boefèm rocken,
En met vier paerden voor t daer nae van een getrocken.
i Schepen. Hee r Droft dat is te hoogh > laet hem met hangen
vry.
2 Schepen. Oc h j a het is genoegh.
Watduncktu?
$ Schepen. We l voo r my,
Soo dunckt het mijn heel goet.
I. Gnor. Isditjourefolucy .
Soogaetdan daetelijckvoort,volbrenght deexecufy .
Niemant. Hie r fie jy, hoe dat Niemant meteen vry gemoet,
onfchuldigh in de doot met fijnwil gaet.
De Waerheyt uyt.
Watrh. Ic k gebied u altemael, dat ghy voorde Waerhey t
ftil ftaet.
2 Burger. W y willen met hem voort, wie of het ons lal wee?
t ren
De Gerechtigheyt uyt.
Gerecht. Het is Gerechtigheyt, die doet u wederkeeren.
Iemant. Ick hoor de Waerheyt daer, helaes, ick wor d foo
bangh,
Ick zie Rechtveerdigheyt,aymy,mijn wor t lbo angh.
Gerecht. Ic k fegh bint Niemant los,en laet hem ongetoogen,
Ghy Rechters, die het recht, metaverechtfe oogen,
Half fiapendeaenfchout,en wee t niet wat ghy doet,
Wie hebt ghy hier verdoemt? helae s een arrem bloet,
Die foo onfchuldigh is, als 't kint te nacht gebooren,
« Van
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Van 't geen men het» opky t, en fonder te verhooren >
Of lette n op de faeck, verdoemt men hem terftont,
Ter bee eens rijeke vreck > eneervergeren hont,
Dogh het is u geen fcha, hy fal 'e u wel beloonen,
'k Geloof dat defe ftropmeer koft dan duyfent kroonen,
Wat geeft ghy om de toom wanneer ghy hebt het paert ?
Als 't lyf maer is verforght, de ziel is u niet waert.
Foey Reghters, dat ghy't Recht foofchéndighgaet verkoopen!
Men hoorde levendigh het velu af te (koopen.
'k Sal u, ter reghter rijdt,eens ftraffenals 't betaemt.
Hoe fitje dus en dut? of wordjenubefchaemt ?
Om dat de Waerheyt u met Reght komt overtuygen.
J. Gnor. Hailige Rechtveerdigheyt, wy altefamen buygen
Ootmoedign voor u neer. Wybidde n hebt gedult,
Verfchoont doch deefe fout, want he t is Iemants fchult,
Die ons door Elleck-eenfoo fchandigh heeft bedrogen.
Wy bidden u noch eens, met kniejen neer gebogen,
Dat ons de Waerheyt dogh, met Reght, wat onder wijft,
Gtrechtigbeyt. Mijnfufterdoet'erwil .
Waerheyt. Welaenghyheeren.rijft .
U fout die is verfchoont jtnaer wilt niet meer fofondigen,
Soö fal de Waerheyt ualti jdt met Reght verkondigen.
My is al langh bewuft > hoe dat dien böofen Iernant,
Woufchuyvenal fijnfondt op defen vromen Niemant,
Dat Iernant my verliet is al een poos verleden,
En nam weer in de plaets, de leugen en d'onvreden;
Hy wïert van d'ondeught felfs als haer veltheer gekroont,
Niet met eenlauwerkrans, na d'eerlijcke gewoont,
Maer met een vuyle hoet van fpitze netelbladen,
Omfboop'tonverfienft d e Deughde n tebefchaden.
Geen flangh en is op aert, diefoo venynigh öeeckt;
De Ondeugh t heef t hem noc h , op dat he m niet ontbreeckt >
Dees lafterenal t'faem wel ftricktelijckverbonden:
Als Haet,Bedrogh>enNijt,daertoe Moetwill'gefonden ,
De Huychlary die was fijnaldernaefte raet,
EnElckdievolghden he m gelijckeenkloeckfoldaet ,
*
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En doen hy hem dus fagh gewapent met haer alle»
Schiep hy in alle fond* een wonderlijck gevallen;
Want Elck flatteerde hem, en ley } ö noble quant,
Indien ghy yets misdoet, foo fchuyft'et op Niemant,
Laet hy u eefel zijn, laet h y u mifdaet dragen,
Daer Niemant in fijn hart hem dickmael s ging h beklagen >
En feyd 'em altemet he t geen dat hem misftont ,
Myn foon hier doet ghy quact, en hier weer groote fond1,
Dit goede onderwys koft Ieman t niet gedoogen,
Maer heeft fijngal van fpyt en ongedult gefpoogen ,En heeft van die tijt ae n op felle wraeck gedacht,
En heeft door Ellick-een Niemant hier toe gebracht.
Hierfietghy 'tlevftin u vaneenengoddeloofen ,
Die fichvan 't goede went > en keert fichtot'et boofen.
Want al wat hy begint, is nimmermee r geen deegh,
Ja felfs het nietig h niet, dat js hem in de weegh,
Uyt vreefe dat het fal fijn boosheyt niet verfwygen.
Ja waer 't hem mogelijck, om foo veel macht te krijgen,
'kLoof da t hy wenlen ibu, wanneer hy yets misdoet,
Dat alle menfchen voort fturvenop ftaendevoet;
Op dat fijn boosheyt niet fou aen den dagh geraecken,
En dees foeckt noch fijnvuyl met Niemant fchoon te maken,
Met een die vlees noch been, noch mens en is, noch geeft.
J. Gnor. Hoe is hy dan een fchim i
Waerh. Ha d hy foo veel geweeft,
En was hy dan foo vroom, hy raeckte noyt ten val.
Nu ishyal s lij n knecht.
I. Gnor. Hoe i s di e i
Waerh. Niemendal.
Kan Niemant, feght doc h eens, dan fpreken valf e woorden,
Sal dan een nietigh niet,gae n fteelenjrooven s moorden .
Hoe kan dat niet en is dan valfe munte flaen.
Dat dit nie t waer en is dat keuntge wel verftaen»
Eenniet, dat niet en heeft, fal die de maeghden fchennen,
Dit moet ghy heeren met de Waerhey tnu bekennen
« Dat'
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Dathctnkc mooghlijckis.mae r dat'e t Iemanc doet,
Datisgewiflelijck.en ooc k een vafte voet,
Bedenckt mij n woorden eens.
Icmant. O wee ick ben verraden.
Elcl{. Wa s ick ais jy mijn heer, ick bad voort om genade,Want na ick het befpeur, u faecken ftaenniet wel.
limant. Hoe ! ' k hoop niet dat EIckreen my nu verlaten fèl,
Ay zyt maer heus van mont, foo ka n men ons niet hinderen.
Ekk. Da t 's waer, maèr Elck-een forght voor vrou, en oock
voor kinderen .
lemant. Ontflaet u van die forgh.
Elck. Maer Elck die ruyckt al lont. (terfton
t
I. Gnor. Hee l wel, ick heb 't gevat, voort breng dien fchelm
Hier after in 't vertreck.
lemant. Hoe word ic k fooverfteecken i
Ay hoort mij n onfchult eerft.
Waerh. Nieman t moch t flus niet fpreecken,
Gelijckghy hebt gedaen, vergelt men u oock weer.
Elck-een komt hier by ons, en fet u daer wat neer.
Seght hoe langh fult ghy noch fijnfchelmery verbloemen j
En om een anders ziel u eygen ziel verdoemen.
Wy wete n van die faeck, u doen is ons be wuft,
Al langh genoegh geveynft, al langh genocghgefuft ,
Bekent 'et hier voor 't Recht , en bid weer 901 genade >
Datraed ickElleck-een,ee r dat'etworttefpade .
Dewijl Gerechtigheyt haerftrenge vierfchaer fpant ,
Soo en verfuymt'et niet, eer dat haer tooren brant,
Sy fou op 't onverfienft Rechtveerdig h u verraflèn.
Dat u de Waerheyt feyt, daer mooghc ghy wel op paflen,
Want fietick raed u beft, eer dat ghy u bedrieght.
Dé ftraf die volght de fond' > wee, die ónnoödigh lieght •
Maer wilt ghy wederom haer rechte liefd* betoonen,
Soo &1 Rechtveerdigheyt u weer met recht verfchoonen.
Set op geen fterflijck menfch u vaft vertrouwen meer,
Met lemant i s 't al uyt, gedaen is 't met u heer ,
Ghy fult geen gaven meer noch geit van hem ontfangen,
Siinoördeelis gevelt,want hyfa l moeten hangen.
•J E
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Elfk: Da t fou op den hals aenkomen, neen daer heb ick geen
verlangen
Na, wat gaet mijn ïemant aen, hy hangh foo langh to t dat
hy't moe wort.
Ick Tal'er mijn gatweluytdrayen , Elck wee t wel wae r
'themfchort.
Maerfou'taleersgenoegh welen ? fie toe, Elck let eerft
wel op fijn faken,
Watdunckje kan'tgaen ? ic k weet niet , byge t ic k kan
't goet maken,
En al met fatfoen oock. Sie t eens, op fulcken manier
Ben ickmethemveraccordeert,datElckhemdemeeft e
cier
Die men ïemant terwerel t doe n kan, falbewijfen ,
Doch met bedingh dat hy Elck niet alleen lijck fal fpijfen ,
Maer van alles verforgen wat tot de werek dient,
En foo langhals ïeman t dat doet , foo langh is Elckfij n
vrient,
En oock langer niet, fiet foo ftaende faecken.
Heeft ïeman t n u wat o p fijn hals gehael t ,foo machh y
't weer goet maecken.
Ick heb mijn beft gedaen, ick flacht'et kint in de wiegh,
En nu is het tijtdat Elc k voor he m fiet , eer dat hem ïemant bedriegh.
lek kan wel gifien dat hy op mijn fet al fijn vertrouwen,
Maer Elc k denck t (we l wijfer ^ ic k lal 'er me n handen
wel of houwen.
Ick wil hem, foo'tmogelijck is , noc h wel byftaen me t
raet en daet,
MaerElckenis foo fot niet dat hy met Iejnanti n dedoo t
gaet.
Dat femant lijckewe l fo o fturf, 't foume noc h wel een
dagh dri e vier krencken ,
Trouwe daer wa s de rou me e uyt, e n Elck fbu'e r nie t
meer om dencken;
Evenwel waer'tgrootefchand e voo r ïeman t dat hy foo
fturf: (eerf
t bedurf.
Maer om de waerhey t t e feggen, hy is de geen die Elck
Wane

E N N I E M A K T
.
Wanthy leerd e me alle moetwillige fonden, enwacKe r
fuypen e n vreten,
Moorden, hoereeren, fteelen, ja wat de duyvel niet fou
weten
Te bedencken > of voorden dagh te brengen, dat wiflddc
vent,
En fodra wifï h/*t Stiver niet> of 't was E kk meebekent j
Want ick ben alfoo gaau als hy, (ie daer ick wil fweeren
Dat Ekk fijn verfhnt 'te werek ley, hy fou Iemant voorby leeren.
Want ick wed, foomijn Ieman t wa t voor doet, ickfil't
hem nadoen ,
Het fyda n in'tgoe t o f in'tquaetj mae r fiet Elck dóe t
het o p fijn fatlben.
Doch al genoegh hier van. Nn om mijn hceren, 't geen fy
my vragen, te verklaren ,
Soo weet dan, dat ick met Ieman t al oyer etteli jcke jaren
Kennis gehadtheb, javanfijnkintsheytaf ,
Daer h y hem heuffèlrjc k i n droegh, to t da t hy hem ter
fchool begaf ,
Daer hy in korten tijt vry meer als gerneenleerde,
Gelijck Niemant wel weet, die doe ter tijt mee hem ftudeerde;
Nn 't is op feker dagh gebeurt da t Iemant na de kerek fou
gaen,
Soo hét hy mijn een ander ftraetjen infiaen,
Iemant uyt nieusgierigheyt , wou ficn wat Elck daer fou
beginnen,
Komt me al ftilletjes volgen, e n eer ick.toefagb,wash y
'ermee binnen,
'k Verwonderde me n dappe r dat ick Ieman t in fulcke n
huysvont,
Want hy was foo heerlijck gekleet , wa t had ick te doen,
Elckterftont
't Hoetjen of , ' t beentjen after uyt, en bad hem wat t e
fitten,
En brochten foo voort diedac h ea nacht roe, met joelen
en met kitten,
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TTotaenden morgenftont , doen ginge n w y daer van daen
0«n on s wat t e vervarfle n > en wy quamen voorby een
kerckgaen,
Daer Iemant in trat, en men fou'er juyft preecken.
ËLck vraéghde wat hy daer doen wou? ick moet hier Niemant fpreecken,
Seyd hy; fchaem jou wat, mocht ick feggen, jy bent om mers noch buys,
Iou hart is 'er niet na geftelt; wel, feyd hy, mijn hart Iaet
ickaltijt t'huys .
Ick begon te lacchen, en docht,dit zijn feltfime wercken,
Dat Iemant fijnhart t'huys Iaee, als hy gaet ter kercken;
Wel, vraegden ick, waer fluyt jy 't dan, als jy hier bent *
Ickfluyt hetniec , fèydhy , mae r ick geef'tdeBegeer lijckheyt over, en diefent
Het dan overal, foo na mijn vrou, foo na mijn kinderen,
Dannamijnfchatten,op dat die by lijve niet verminderen.
Nu na de courantiers ,om te hoore n wat'er om gaet,
En oock wel nae het hof, om een groote ftaet
Te verkrijgen ,en ic k hou niet by me als mijn oogen,
Die laet ick dan over en weder gaen, op dats'er wat moogen
Vermaken in'taenfienvande vrouwen , en in pracht van
de groothey t,
Nu weer in'tkoftelijcke gebouw , da n wede r in de geveynfde devoothey t,
Infomma dae r is foo veel, datmen o p 'tgeeftelijcke nie t
eens kan dencken.
Waerfal Elc k fijnhart dan laten, fey d ick: ickfiluwa t
fchencken,
Seyd hy, en hy gaf me n een boeckje, dat vry wat deeghs
leeck,
En dbene we inde kerck waren, deed ic k hee open en bekeeck flofièn
,
Wat 'er inftont, ick ging het een blaetje voor, het ander na
En doe ick het t e deege befagh, waren *t Uylefpiegels,
Amadisjcs, en Reyntje de voifen .
«Elck
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Elck fou Iemant hier wél irtberifpt hebben , maer om dat
hyrijck waseodorf t ickniet j
Met foo komt mijn eerweerdige Niemant ,en fiet
Dat wy ons foo mal tienden » en fulck gebaer hadden,
Wel ftoutelijck aentreeden, en vat ons by de kladden.
Hy beftrafte on s dapper, doch me t goet fatfoen ,
Waer over Iemant fo o quae: wie(d, dat h y fey , wat hebt
ghy'er mee te doen,
Ghy pylarebyter , ghy hoerenbrock.ghynachtrave ,
Ghy dief,gy maegdenfchender,gy brantftichter,gy brave ,
Ghy pafquillemaecker , 'k lal fien of'et u betaemt,
Dat gy lemant voor Elck foftoutlijk maeck t befchaemt.
Niemant wou noch wat feggé,maer 't en mocht niet bate,
En federt die tijt heeft hy Niemant ernftigh gaen haten,
En maeckte voort met mijr i verdingh, dat a l wat hy aenrechten. fou»
't Sy moort, 't fyichennis, of brant, dat Elck dan feggen
*• fou,
Dat heeft di e Ioofe Nieman t gedaen , men hoort 'em t e
hangen,
Doch 't fpel is heel verkeert, Niemant raeck t vry, en Iemant blijft gevangen.
Dusverklaert Elck , by Recht e n Waerheyt , dat Nie mant onlchuldigh ae n al dit bedrijf is .
Maer dat het Iemant gedaen heeft, dat i s waerachtigh en
wis;
(men.
Hoewel ick noyt gedocht had, dat di r. Iemant fou overkoHad Niemant he m nie t aen de Waerhey t gehouden , en
hadhyde Gerechtighéy t nie t mee genomen,
Hy fou bot gevange n hebben, maer nu hy'e r foo ftere k
meeisbepaelt,
Ift niet meer alsbillick, dat Elck voo r heurlu y fijn feyl
inhaelt.
Ick beken dat ick hier in hebgroffelijck misdreven ,
Dus bid ickomgenae,ay wil t het Elck vergeven.
Gerecht. St a op, Elc k heef t genae , mae r Ieman t is vervloeckt
Dieuytder vroorr.e n fcha ,fijn winft en voordeel foeckt.
Waer

rE M

AN T

Waer is dien booswicht nu ? ü haelt hem hier ghy gallen,
lek moet dien argen droch fijn kleedren eens doortaften,
En fienof ic k niet vindt dat hem tot fcha gedy.
Waerb. En ic k befoeck Niemant .
Cerech. Mijn fuller doet dat vry,
J. Gnor. Elck-een heeft joubeklapt>ena I joufchelmerye n
Heel grondigh uytgeleyt, dus wilt het mee bclyen,
Soofterf j y als een Chrift.
lemant. Ach wat heb ick gedaen *
Ach wil mijn Elleck-een nu inde noot afgaen i
Ach had ick no y t geleeft, of wae r ick noy t gebooren,
Ach Elckj die 'k voor mijn vrienden vader h3d verkoren,
Verraet ghy nu u heer, feght zi j n wy foo verdragen i
Eerloofe ftuckefchelms.
Gerecb. Hie r hellept nu geen klagen.
Stae ftildat ick eens foeck, zijn hie r de brieven al<f
Sufterwat vind t ghy daer?
Waerh. Ick vind hier Niemendal.
J. Gnor. Aen Madame Luxuriofa , wel wa t mac h di t doc h
weelèn ï
Laet fienwaer is mijn bril, ick moe t dees brieven leelèn.
Hy leeft defe navolgende Brieven.

AEN MADAM A LUXURIOSA .

"K/f A D A M A . Volgens defe laetfte affcbeyt,fende tckji bet
•»• ** poeyerken,ftroyt'et in eenige leepelfptjs, hyfal'etfoo haefl
niet mgefioelght hebben, of ickjeloofu, dat ghy, eer vier-enrsvmiigh wen om z.ijn, een vrolueke wedtiVoefidt Vceefen. Ick^
joude u na deefen haefl gevolght hebben, maer \ben hier met
eenen, diemen Niemant heet, mgroote moeytegeraeckt, doch
mijne t>yde houd ickvoor 't beft, Voant ickjjebbe al dengantfen
JRaet, en voornamehjek^ EUick-een, door hulpe van dengouden got, op mijne bant gekregen. Soo haefl ickjnj door xvraeck,
rernoegtfie,fal ickjuet nalaten om met den eerften u met mun
tegenvpoordigheyt by te ivoonen; en verblijve ondertujfen uVpen
I E M A N T.
getrouwen Hef-hebber, en D:ev.aer
1. <Snoy.
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LCnw. Wa t dunckjé f geefte t jo u wonde r datté we altcmael verbaeft e n fiom.flaéni
lek vree s van jou'en t wege n dat'e t bla t oochfehrkke .
lijck (a l omflaen .
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J U f Y N H E E R J O / ^ W ukyolbracht , de f trillen heb
•*•*•••'ick\.foo tierendaergeilroyt, ickheb eengott deel van onfe gemunte penningen uytgegeven, de reiJfendejek^u Veeder te
rugh om het tnficht vaneenige veerfiende te beletten. Vooral
dient u te l»eeten, dat feker rijtk^ Koopman, met een onveaerdeertijeke febat van juT&eelen, overmorgen van hier vertreckt,
'kjieb door behendigheyt de Voeet gekregen dat hjf door 't rt>e(ler
bos, terjlinckerhant af, voorby de vervalle k,ape van onfe lieve
Vrou van gratiën fijn n>egh fal nemen. Pafi op '«w, by fal alleen zyn, en voor een halveftnyver loot , kuntghy veel duyfènden verkrijgen, 't Gefchoffeerde maegdéken heb ickjjeymelijck^
doen verdrmeken. Schrijft my cito antVooort, hoe dat'et met die
laejte moort, door ons beyde uytgerecht, alis; en Vaert Voel.

U E. Getrouwen broeder en mede-gefèl
LATRO LATRONUM

.

I.Gnor. Benedijftesdat'seenfiel,öheerdatiseenguyt ,
Wat duncktje dat 's een fchelm,hier b«ft de bommel uyt.
Wel wie had dat gedocht, hy fchijnt de Vroomhey t eenlijck? (lijc
k
Gerecht. Da t is der guyten aert, want fy haer felfs gemeenVan buyten eieren »methet fchijnfèl van de deugnt,
Maer fiethoe dat haer hart inwendig h fich verheught,
En als een felle leeuw, vol gri m, en nijt gaet toonen,
Die door gekerm of klaght , geen lam en gaet verfchoonen.
J. Gnor. O jemeny wat ick hoor, is Iemants hart foo wreet?
Gerecht. Noc h meerder als het lijekt, want onder Niemanttf
klect

IE M A N T
En fchuylt geen argh,noch Iift,noc h andere valfe treedeen»
IVlaer voert ee n duy f in't hart, al s een oprechte teecke n
Van fijn onnoofelheyt.
I. Gnor. Dat ' s waer, 'k verftaet n u wel ,
Ia overgeven guyt, jy bent een braef gefel .
Jtmant. Ay my mijn arrem mens > wat mocht ic k doch aenvangen,
Dat ick mijn ziel en finaen EIck-een heb gehangen ?
Die me buyten alle trou foo fchendigh heeft verraen,
Ick klaegh 't mijn oogen , want ic k heb 't mijn Selfs gedaen;
Had ic k dit werrick maer allenigh voorgenomen,
Ick waer hier totdeesftaeten jamme r niet gekomen.
Gerecht. Wa t waentg e , of ghy fchoo n a l buyte n forge n
bouwt >
Dat ghy daerom uquaet voo r my verborgen hout?
O neen ver W3ten mens, ick fiedoor hart en nieren;
Al laet ick u te met de fchoot wat ruymer vieren,
Denckt dat ick daerom niet de vroomen heel vergeet,
Maerhaer gaweldenaer s oockwe l teftraffenweet .
Haer lijden mllen fyhier na by my verpoofèn,
En looven mijnen naem , wanneer de goddeloofên
Vol wee en jammer zijn; en als 'et is te laet
Haer felfs vervloecken, door haer onbedachte raet.
Wat ' s een lichtvaerdig h menfe h i nie t als een fcharpe
dooren,
Die tot de r vroomen plaeg h enonhaylfchijntgëbooren ,
Datwijft fijnleeven uyt , want wat hy doet óf denckt
Isvalsheyt enbedrogh . Maerac h jhelaes ! hoekrenckt
Eenfulcken dwafe n fot onnut fijnziel en finnen,
Hybuyght wel' t ware recht, maer kan't niet overwin nen.
Is 't u wel mogelijckdat ghy met uwe hant
De Zon bei eyeken fout, of doo r een groote brant
Te loopen heen, en weer, enfonder te befèeren i
Verdoolde en blinde mens, veel minder kunt ghydeere n
Of auetfen 't vroom gemoet, dat ons in d'armen neemt.
Dit nadt ghy niet gedocht, ick weet het doet u. vreemt,
• D.t c
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Dat wy foo onvcrfiens rech t veerdigh u verraflen.
DeGoddeloofe bloey t ee n korte'tijt; fywaflê n
Gelijck de tijdeloos, die als de Zon door kracht
Hei ruyckent kruyt verweckt, al lange ley t verfmacht.
W A N T

Een godloos mens, een teert bloem.
Een loogen, en een yile roem »
Als ghy dees wel te deegb befiet,
N« lijckt'et wat,moer jiracks is 't nier.
Hier hoort gh y nu haer aert,en ooc k haeropkomftfeg gen,
Haer Teven, en haer doot, dat hoortge my uy tleggen,
Hoe dat haer glory ftuyft als kaf en ftof voorwint,
En dat men na haer doot gants geen gedachtnis vint.
Jemant. Ac h moet ickdand e werelt , en al mij n goetver laten,
Mijn rijckdom en mijn pracht, en overgroote ftaten,
Mijn huyfen en m ijn hof, ay my ick ftert van rouw,
Mijn vrienden, kinders ,en mij n overfchoone vrouw.
Kiemant. Seecke r Nieman t heeft'e r deerni s mee, ' t ftaet
met Iemantvr y pover.
I. Gnor. We l wy geven deufe pacie^t de Gêrechtigheyt heei
over,
Die mach 't maken fo o 't haer belieft, of lbo f y het verftaet.
Niemant. Oc h me dunckt dat'eree n me s dwers doorNie mants har t gaet.
Gerecht. Belemmer t ghy u ziel noch met dees aertfè leuren.
Wat wilt ghyomdewerelt'tbenaude har t noc h fleuren,
U tijt die is voorby, beforright uwe ziel,
Het recht ftaetvoor de deur, de doot volght op de hiel.
lemant. Dewijl ic k word belaft met foo veel fnoode feytflj,
Soo gunt me dat ick mach wat tot mijn voordeel pleytdGcrecht. U fchelmer y heef t iiyt, verlooren i s 't gepleyt,
Bereyt u , want deesfiagh geeft uRechtvaerdigheyt .
Sy fl-w bim 't hooft <f.
NiemaA.
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Hitmarit. O wecdaer ley t hy neer, fenhals is 'em of 'eflrisen.
Niemant (al voor fijnziel een kleyo gebeetjen fpreken .
Jiiemendd. Mijn heer, hy is al door.
Witmant. Swijgh feg h ickje.joufel .
Wemendd. Wa t doeje ?
fiiemant. Wat fou 'k doen, ick bid voor Iemants ziel.
Wtmendd. Wa s hy jou vyant niet ?
Niemant. Wel jonge n is dat vragen,
Of felm e n a de doot malkaer noch haet toe dragen i
Gerecht. Hierfié t ghyaltemael , dat der godtloolenract ,
Hoe liftigh dat hy is, haer fejfsjjedijt totquaet .
Ghy Rechters, doet als ick, en wilt rechtveerdig rechten,
Ontfiet de rijkdom niet, veHchoont geenfins den flechten,
Maer ftraft naer 't eyfch van 't recht,lo fiilt gy fiendit lant
Met vree en eenighéyt, en wel vaert dicht beplant.
Maer krenckt ghy 't heyligh Recht ,foqfulien uw e landen
Doorkrijgh,enhongersnoot,en heet e peftverbranden .
Dus merckt mijn woorden wtl, e n hier mee ick verdwijn
Weer na miji\wooningh toe,de Waerheyt gaet met mi jn.
Birmen.
I. Gnor. Hebdanck.heylige Rechtveerdigheyt , dat jyons
foo wel geleert hebt.
fiiemant. Niemant bedanckje feer,datje fen druck in yreught
verkeert hebt.
l.Gnar. Ick wil dat dele daghgeyiert door *t heeie lant wort,
En dielê niet en hout, dat hy terftont gepant wort.
Nou blijf by mijn te gaft,vvaer wilt gy heen, mijn heerent
Wy fiillen Niemant eens luftigh met Nienjendal traftee ren.
Nou Nieman t tree vry in.
Niemant. O nee n mijn heer sjyeerft.
i Schepen. Nu doet den Droft de eer,een yder bki om 't fecrit.
1 Gnor. A y Niemant zytgedeckti
%hmant. Ic k bid fan Sarmonyen.
Ay maeckt gee n com plirhent.
Gmr. Wa t loo, dat mach ick lyen.
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