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Eemt'etNiemant nie t quaÜjck af, da t hy by
gêbreck va n eenig è curieuf e Oefteningen ,
wat ojinoofel voo r de n dag h komt , mae r
betracht fijn eenvoudigheyt; die he m nie t toelae t
foodanigh t e wefen , als 't wel va n fommige waenwijfe gewil t e n begeert wort: want het berifpen nu
ter tijt foo gemeen is, datfe (onaengeflen haer eygen.
niisfchepfels). verachten de fraeifte Wercke n van veel
edele e n boven-dravênd e Vernuften , foo datf e m i
ongetwijfrlltomhaereygen flatteerde Lof, Niemant
Qöck niet fiilfertverfchoonen -, en of lemant by geval
yets goets ter bae n brocht , da t fullenf e door*nus gunft, en Eigenbaet, al willens en fchandelyckover
het hoof t fien : fulcks da t ic k nu we l dappe r voo r
Niemant bekommert ben , dat jemant ofUlckeendin
onnoofekn Niemant > en dar om de waerdy va n Niemendal , door ongegrond e nydigheyt fullen foecken
teachterhalen} e n te befpotten, en nu om, fqsvec l
A 2.
als

als *t mogelyck is , hier intevoorfien , fookomic b
by U E.alseerivoorfpraeckfijneronnoolèlheyt, dat
U £. her n begunftigt, te fchuylen onder den fcherra
uwer onfagbaerheyt. Magh'etzijn , verfmae t doc h
Niemant niet, die om ware Gerecbtigbtjt uitfiet, maer
bSÖeckt he m me t d e vleugele n uwer redelyckheyt .
Dit doende , ic k my fijnenthalvenverfekertvinde,
de vrientfehap van die, die met oprechten gemoede,
U E. nie t fonder oorfaeck hoog h roemen, en my
ibuden verach t hebben . We l ae n dan, Achtbare,
en befcheyden Man , mijn Heere, ic k bid noch andermael» ontfanght defen mynen geringen > fchoon
dat hy uyt geringh vermogen k voortgebracht» doc h
met een rmnnelyck ooge, waer doo r ick gemoedigt
fal zijn, de knibbelingh van dcfeletter-knabbelaers 6
foo veel als Niemenddte achten , en my by gelegent-1
hey t te Hellen, om wederom wat anders voor den dag
té brengen, o m hier door nu en altyt te blyven
Mijn Heer»

Vriend en dienjlverflkhte»

ISAAC d c VOS.

Op

Op

IEMANT e n N I E M A N T ,
Van

/ S AA C

de VOS,

c Vot hie r foe t vertoont ,
DEHoefchrand'r
Iimantf ondeugd ' Niemant kroont »
Iemant wil he m verwccren ,
Met leugens , bossheid, en bedroch ,
Macr ' t i s o m uiet , zij n flangefpoch
Kan Niemann vroomheid deere n

Nitmdnt hie r o p trou w o p deugde n bojwt ,
Dacr'Iemant valfc h %ijn %elfs vertrouwt ,
En meen t zij n quae t ta l ducrcn >
^iemant di e foeckt Gsrecht'gheyt,
De Waerhèyt zelf s voo r Niemant plcyt,
't Gce u Iemant moet befucren .
Dus Blekkeen neerfti g voo r he m fict,
Iklaft me t onrech t Nitmant niet ,
Want Niemant kan ' t ontkoomen ,
Dacr Iemant vaft blijf t i n d e ly ,
De Rechter s late n Niemant vry,
Door die n f y N'u/nant ichroomenNut, tn fcbdUlijcbj,,

Ai EER

.

E E R - D I C H T .
Ecft Itmmf oi t de Joop des werelds ondervonden,
So woit door loosheid van een Vts hem hier geleert,
De Vos geeft hem in't certt deu toom, die hy begeert,
Om lemants lillig hert tedegca te doorgronden.
Uiemant is hier gercet het juck altijd te dragen ,
Mits geengcrechtighcidby Itmant \Vord getocht,
Want hy hert, iiel, en ltti, aen Eygenbaet verknocht >
En fteunden op een wint, dichem ihuïondcrfchragcn.
IVaer-cn Gerecbtightp éees dingen altijd fchutten ,
EnlbcckcnNiemant, dichacr loeckt teondei Hutten,
Hier meê heeft Itmant uyt > en't leven dat is los.
Dit jong en varffc brcy n wijft door hobollijj praten,
Hoe dat hem Eüic^een by 't vólück (al gelaten.
Dus Nicmant heeft de eer, als felf Ifaac de Vos.

H

JAN MEERHUTSEN

Oordeelt na^tvwrbeelt.

.

(3 U N S T V E E R S E N va n lemant.
Op I S A A C V O S S E N S hiiemant.
Ut OGulus, , itar—opuS i
Omt A^oylus , hater van ons voordeel,
Gy beeft, te bits, en dol van oordeel,
•Afgod fonder tempel, tt'atr door veel
KJtrkfn \ijn ver r aan} in haer bloed j
Mee ft voil^ van bal verftand gebroed,
't IVdck. altijt anePre Utren moet ,
Hoe hos de Vos is, 't mag niet baten,
Dees Wolven f uilen htm doch baten,
'Tot dat hi van xjjn bayr moet laten:
Ontfangt dan Vos dees troojl van mijn^
Als dit gedrogbt treedt aen die ltjv t
hlicmjiit %al firAcl{suvoorfpraeck, tyn.
Quo doöior, co perverfior.
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komt met'er dact fomwylcn ove r ecu,
DE'tnacm
VcrnufteTchepfél {doc h van troni onbefricdcn ,
Schrijft in zijn Fabelen (vol van zinrijeke redco)
De Vos tot al't vernuft: beftaend ' in aerdighcên.

Dit lemant wetende, neem t vanA Vos leer»
't v*ernufiigtr,omdedcugd va n Nfemant t'ovettrcden ^
lemant veifelt met Elcl^, tracht Niemant t'ovcrrcden,
Doch Niemant door zijn toog (vol van gefoute re&i)
Wcet lemant co Elfceen voor't Kjcht de mond te Jfaocren
't Geen lemant niet en kan, wcet Niemant uit te voeren:
Waer vintmen fijnsgcly k,fchoon lemantNiemant dacgt?
lemant verfelt met Elcl^, Niemant met Nicmendalle,
Schoon 't lot te recht op 't hooft van lemant» gcyallc,
Noch is Nkmant foo goet, dat hy lemant bcklaegt.
PoJinubilaPMuf,
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Ecrfie Uitkomft .
Jtmttnt, eenaenfittdick.tH4n, nlvtrjlomrt uit,
As'er dimme r gedroch t o p acrd ' he t Ibumcac n
boortkomen, (droomen
,
Ik icg, dat'et veel is, mijn dunkt het fchijne
Dat fuiken nictwaerdige n menfeh , als JNiemani is,
Mijn (al komca beftrafFcn, en uitmaken, 'k gis
Dat hy fat is gewcclt, door dien hy foo ging tieren :
Poch felde u gelukt 't wel, geen drpnke luy btftiere»,
Én zo (rrces ik) fal 't ook gaen met dien lompen bloet»
Maer *k fal zo op my n^clegeutheid,loeren i ' t moei
Geen regtfehapen kecrl ziju.dic fo langnict kan fwygeo,
Tot dat hy door de tijd oenig voordeel mag verkrygen
Om hem te wreken, 't.l s een ongeluckij; menfeh
Die hem fclvcr niet en kent; fchoon of hy al de wenfeh
Des werelds had, noch fou'ct he m niet haten,
Een diezig zelfs niet helpt, fal yder een verlaten:
y e t is een tre&lijk n u n , di e Itccds hoogheid tracht,
Macr wederom eenfot, als hy zijn eigen macht
Niet tcgcbruykcnwee^maer'k hoopdicfotebruyken ,
Datjk die n dwafen menfeh op't onverwachtU doe duyDdg' met behendigheid,wan neer hy 't niet en gift, (ken,
Ecu die zijn flag waer neemt, heel zelden dat hy mift:
Want in dit leven gaen veel zaken dik verloren,
Niet orn'cr onrecht., mac r pm datft: na behooren
En op bequamc tijd, niet zijn in 't werkgeftelt, (geit
't GeSreekt mijn niet aen macht, veel minder noch aco
Wel aen dan Iemanit, facht, bcraed' u wel te deege
Eer dat gy wat begint, want als ik 't OYCrwcgc,
Soo is vporfichtigheid.hehoedftcr va n verdriet
En alle ongemak, erij#yft. de rykdom diet:
Wanrocr i k tot't end tnyns voorneem kan gerakc^
A5
Is
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I EM AN T
Is 't nodig, dat ik ecr(t met Elk-ccn kennis make,
'k Weet hy myn helpen fal m alderhandc quact,
Hocwci'er luydcn zijn» die met rypen racd
Het quact-doen haten, en verbannen-'t uit hacr oogen,
Maer veel die laten 'i ( wacrom ?) om dat fy 't niet verTe doen: fictdacrk'Hiithy vrolykacn . f
mogen
Wel Ellik myn waerde vriend, ' k wac r frracksnacr u
Indien gy by geval myn niet en wacr bejegent, (gegten
Gy komt nu wel te pas»
Hielpeen. Wa
t gort zegen t,
Ik ben noit fo Scnaut gewect^dat is fo wacr,alsik leef»
Itmant, Wacrom . doch ?
Blekeen Omda t ik niet wift wac r uwer genaden bleef,
ik lie p de hele Had door Ibcckcn nacr u cxcelemy,
Maer 'k ben op'r hoogft vcrhe'ugt n u i k myn heers preWcerom genieten mach. (lent
i
letnant. Ha
! myn foo waerde vriend,
'k Heb defc eer acn u, of d'uwen, noit verdiend ,
Maer hoop die wtderom heel rykclyk te vergelden,
Ik heb wat met-u voor, maer wil'et geen mens melden,
Of anders raektcn ia in ii'allergrooriic noot.
Elkjten Mijn hccr.bcprocfune vry,e n üuurme in de doot.
lemant. Gy weet, 6Elk-ccn, watfmadcfyke woorden ,
Dat ik, inubyziin , nudcl c morgen hoorden
Vaneenen lompe n bloot, een loosen lichten quant,
Een armen bcdclacr, ik meen dien fchclm Nicmant ,
Die niet cen fcherfen heef t wacr mee hy hem kan klóuwcn, (wen
,
Een gait die nieten deugt, als ficchwomquaette brou Komt in cen volle K^rck, al wacrdat lacg en hoog
En al 't gcjirffert., my met cen minnclyk oog
Belonktc, dacnikfad t me t hcerlyke ftacy
In'taentien van Elck-ccn, myn eerlykcrcpurac y
Verkorten > iïet dit lyd' ik nu noch nimmermeer ,
Dacrom hoort Elck myn vriend.
E/f^. Wa
t gelieft myn Heer?
ïemAnt,

en N I E M A N T . Ï
I
Jmant. Me n hoort voor alle ding nierminder te verfuyAls uit een edel hert met al derftac'ltte ruymca (men ,
De droefheid, en voort allerlcy verdriet.
En nu dan, omdefirfact , diclcmantisgcfchiet ,
Met vreugd te werken, falik , wannee r de donckcr
Hetaerdrykoverfchaduwt, een yiïelyVgeflonckfcr ,
En ovcrheldre brand,' gaen (lichten in een' ichuur:
Niet wyd van defe (tad, wanneer me n nu het vuur
In fijne volle kracht fict branden, lichte r lagen,
Soo falmcn, heel verbaeft, vfiort naden Jtichrcr vragen >
Wacr op ik datelyk fa! feggen, dat dces brand
Door Niemant is gelucht, die met lyn eigen hand
In )i acnlïen van Elck-ecn het vycr heeft acngeltckan,
Soo fal de Landvoogd dacr in aller yl op fpreke n
En feggen, ja 't is foo, ik hoop dan, dat die fielt
Van't ra.fendbocr e volk fal werden hacft ontzielt ,
Endoen de wereld foo van ?ulkcfchelmcn ruymen ,
E n u , óElqk-ecn , fali k voor uvcrfuy men
Begaven met veel goed, e» tot een hoogc Itact
Verheffen', by aldicn ik mijn beloff vcrlact ,
Verlaetmydanvrymce, hocbehaegtu.decscondity?
Ei^.Dacr 's Elk wel mee te vrcên/t js beter als een officy
So mackelyk an de köll te raken, en dat met lïmpel liegen ,
(driegen.
Hy mien t Niemant , mae r Elc k mien t Ieman t tcbe lemant. Hou daer myn wacrde vriend» dat fchcuk i k ElkÈkks I k danck u hartelyk. (cc»
.
Iemant. E
n ik ty datelyk heen,
En ga niia onverfiens dien fchcllem te verraflcn,
Elck. E n ik genadige Heer, fal op myn tijd wel paflén.
Dat 's eerft een grootc geck, die door cen ydclc hoop
Niemant beloeren wil; ja lieve Lubbert, loop
Jy vry al jou beft, fret of jy 'cm kund vinden,
Bcwacrt'cm wel te deeg, want 't is cen net vol winden»
Binnen*
Tweede
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IEMANT,

TVctóo Uitkómft LoJevijck^al wandtltnit omtrent het veujier van
Juffrouw Dieivertje.
E nacht, die 't helder licht mei hare wieken bluft ,
Eu d'afgcfloofde fchcak t ec u acugename ruil,
En doetfe faetclyk n a hareuacflem gapen,
Die gunt my . leyder, niet een oogenbïik te flapen,
Macr port ray Itadig acn, en zcid, nu is het tijd
O m nae r u lief tcgacn, ik maek myn zelf vcrbliid»
En dat door ydele hoop, ach dat'et m y n gelukte,
Dat doch de bleckc dood dien grylert eens weg rukte,
Soo mocht ik met myn lief in vryheid vrolyk zijn ,
Als ik voor defeu placht: verlichtfter va n myn pijn,
Myn fchict juift i n gedacht, wanneer i k u eens vraegdc,
Waer in een minnacr doch lijn licflt c meelt bchaegde
Om hae r te winnen ,datgy myn » al doe ter tijd
Dit voor een antwoord gaeft, een die van herten lyd „
En hou d geftadig acn, die kan ons licht.vcrwinnen:
Macr foo mco met ons gekt, keeren wy onfc linnen
Ook lichtely k van hacr, doch gy, ó Engclin ?
Zyt van myn licfd'bewuft, ho c vicrigik u min,
Dat tuygtdit lieverid' hert; maer wat ift.tuffehcn bcyden :
Een han d vol levens doet ons van malkander fchcyden ,
En mackt dat onfe lïcfd* niet word gcbruykt na wens,
*k Bcklaeg u,fchqone vrouw , wat mocht gy, jonge mens
Acn zulk een afgeleefd' belleden uwcjaren,
Eén die in minnc-kunft i n 't minft niet is ervaren?
Een, die by 't jeugdig volk doch niet en word geacht ]
Wiens leven wort bcfchrcid.wicns wer k wort uitgelagt»
Een zulkcu kouden bloct en kan u niet verwarmen,
Wat weet een levend lyk van 't vricndelyk om-armen ,
Wat ka n een ouden: facht , hoo r ik de klok daer niet?
Och ja, he t flaet daer een, we l op dan Lood'wyk, fict,
Ofhtt nie t moog'iyk is'omhy u lief te komen.

D

Is zy 't ? och ja zy is 't, nu fwein ik ia de üroomen

en N I E M A N T ,
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Van d'alvcrmaekb'f c lull, hoc is 't myn eigen tiel ? *
U ma n is die van huis i
Diemtrtje. Wa
t fou dien ouw en ticl,
J-iy gact daer eerft te bed, foo lang heeft fep.nclefcn ?
Ivïyn lieve Lodcwjk, voor ditmacl katvi-uiet wefen.
Daw «m i my ti lief vertrekt, ik vrees dat hy ons hoort}
Ik wenfeh ttgoede uacht.
LoJtv. My
n Engeltje een woorw
Helacsi'cn durreft niet, ach!mott ik dan zo (cheyden,
jEn londcrdatcenkusmyn licrjemaggclcyde n
Na haer gewooneruft. Vaer t wel dan, waerdevrc*,
Dewyl ik niet en kan, als ik wel garen fou. Binnen.
Derde Ukkomf h
Empsrtr Btertn , met Brand.emmert, tn Lttrtn uyt>
»floer. ,f>i<ant, brant, braut, brant, cy buuren hcllcpt
D bluffen
.
iBetr. We l hey, waer is de brant?
x Botr Wae
r *. daer tuffen
«Kees Kollen huis, in Florirlvaufen fchuur.
I Burin, He t zegent, is'er brant ?
1 Boerin. Jcmeny
, dat'sccnvunr ?
JLicvcn eer kyk een reys, Lobbctjc, tic hoc dat de vou*
ken vliegen.
1 Boerin Wat Hee r bewae r ons, *k was eve n wackcr.
cworden v en ik fou ons kind wiegen .
Dat in fen flacpverfebrickt was, en 'k had noch nau 4t
wicgtou in de hand,
OfTe beginne n d»cr foo nac r en cyilèlyck t e roepen,
brant, brant,
Heer»ik oiulteldcmc z o, en zag'er uit of ik doot was:
Maer onfe Goris keek een reis uic,en zeid'mc dat 't geen
noot was,
(waerEn da t de brant , nagtfling , an de acre zy van't dorp
1
l
Moer (icid hy) ik :moct cr een s natocloopcn; my n
lieve Vaêr
Sltt
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E MANT

SictwelVöOTJe, feyik } wan t dae r fchie n hnycndacgs
foo veel ongelocken. D»
Boeren met de e/nmtri en
Knecht is'ct al cdacn ?
Utren wetr na buyi toe.
i Bo m W c WÖbben'thicl c bruytj e onder de voet ctroc% Boerin Da t htbbcnfc al dra cklacrt. (ken
.
x Boerin. Nie
t wacr ? met een veeg.
* Boer. W ecric daer wat', hou, dit verbruide vrouwvolk
ftact een mcnfch altijd in de weeg. deuf
e vent ?
ijBotrin. Wa t racektetjou, wclricy , wa t brabbel t me
FlorisYrahfrnmet Iemdnt en Elcl^ een uyt.
F/wó. Oc h ! wat komt men over , wat komt men over,
is'er lemant ó ie" de fchcllem kent
Die men dat edaen heeft, die feg'et me, ik. fal 't cm r y
kclyk vergelden'
N a men kièiiï vermeugen ?
Itwnt. My
n vriend, ik fal 't u melden,
Dat's Niemants fchult, die heeft dees yflclyke brant
In uwe Ichuur gelucht, ja'k feg dien ichclm Nicmant ,
Die heeft i n myn'byziju, het vycr daer in gedragen,
En foo gy my niet looft, gy moogt'ei EUI^een vragen.
EUk Ochja , ' t is foogefchict, ikheb'etfdfsgeiien.
Twee Boeren uit, die eengequefi man op een burry dragen^
j Boft i>ta\yatruymdaer , hou .
t Boerin Och Heer, uatfchortdietnan ?
j BowvWatlbu'emfchorten , h y hetfen bie n
Gebroken, ea is van een brand leer of cvallcn.
» Bow/». Jcmcny, Hans, bi n iy \ ?
ï Br erin. Wat is 't voor een i
xÈoerin. Och t isrxa arre m ma n met een huys Vol kindere, dieNicmcndallet e vertecfen het .
i Boerin. Macofe g m e cenreys ; NceltjCb»or , wiefel
dan 't nuelterloon betalen ?
Ekkt Vrac » ie dat ? dat moet me op dien fchclmfe brantiüichtcr Nicmant verhalen.
Wloris. ' k Wod ik 'cm bcget hier had , ik fncém byloo an
rie nea, foo dun als cen ac!j Boertn.

en N I E M A N T r
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3 Boeren J a dat hy hier waer, we fouwen'cm met fen gat
inecnpael (Franfen
.
Set'ten: macr hoo r hier , wi l iakj e wa t fegge n FJdïi s
Sou't nie t raödfac m wcfe n , datewc me t alle man na
men Heer de Baljou danfen ,
Die mac h pus cen party dicfkyders byfctteu, want die
fchelms weten alle katte quaet.
Tlmi. Jakoi n buerman alsjc wilt, ke dacr,ik volgje raet.
lemmt. Si e fodatgactalwel, i s h yin'i Dorp gebleven,
So wil ik niemendal voor Nicmams leve geven.
HET TWEED E BEDRYF .
Vierde Ukkomlï .
Niemant met Niemendal uit.
Niemendal. CTaaUcmaeluitd c wec'ê,potsda»ft:ntflap &
perrnenten,
Ikfcgjc, ftawatruyjn , lie r deure lompe venten,
Hcbjc byloogecn verttant, lbo liet ec"hs wie hier komt.
Niemant. Niemendal feg ik.
Niemendal.
Holla, het hcerfchip bromt,
Wat gelieft zijn mogcniheid ?
Niemant, Mac
r hebje ook vernomc
Dien fchelmièn IcmaD t ?
Niemendal. Nee
n heer. Mae r ik (ie hier veel vrome
Luyfoo'tlyckt.
Niemant. Wa
t ift voor foort ?
Niemendal. '
t Zijn man s en vrouwen.
Die van Niemant garen wat goets hooien, en van mijt.derecrwuerdigheid Niemenda l ombouwen ,
Maer onraet is'er niet.
Niemant. So
o treed'ik ftoutclyk an.
Habete refpeSumperfonamm , hier is de man,
Door zijn groote deugt en goddelyke leven
Mackt dat de Engeltjes haer in zijn dicnll begeven,
'k Weck door myn bcylighciddc dooden uyt'er flaep,
Poep, in miraculcn trots ik den ^rooten Paep,
Kocwcl

té I E M A N
T
tf oewrd hy om veel bcroctm,cn mient dat hy cen groo»
ten hacn is,
Maer ik, ik inonficurbliemdnt, dtirfet wel in fen trony
feggen, dat hy loopt de rechte bacn mis:
En dat hy Je luy altemet wat wys rnaeckt. dat h y ja en
uccii niet veel en (tuyt. (gee
n foo uyt
Maer willcw e va » de n oorlog fpreken, daereümunt
Als ik > trots Martea vanRofièm , trot s Robrecht d e
dutvql ,;-j» iclfs den grootcn Alexander:
Want Niernant neem t Niemendal t e hulp als hy vechten wil, wy helpen mekander»
En lujkta ct»brtyfae n ofjaffer knechje , als ik ben, en
is'criu de hiele wereld nict j
Gants lidhter s wat is myn jonge Niemendal faveur van
de vrytlcrs, om myucut wegen, wel efehiet,
Ja dit is die Nicrnant, die door lijn rechtveerdige oor*
logen en pracly ken
Hj?lè tledên na hem trekt, ja fomtyts wel koningrykcri.
IK ten die Nt'lmarit, die d'clendigc helptuit'cr verdriet,
En die om ecu twillig vcrfchil nog arm nog ryk ontiièt
In 't fchiften e n fcheyen, of cenige zaken by te leggen,
Trouwen j e hoef t Nitmant juif t geen geloof te geven,
maer laetmen knecht Niemendal vry feggch
tiiemtndal. Ik. leg heer Jat'cr ter wereld geen als U» L ii t
alle deugden fbo vermaer t is.
ttiemant. Mae r dae r i s lykcwcl ce n fchelic m dacr N/*mant voor vervaert is,
Nictona fen groote kracht,macr om fen godloos leven,
En die'er mee verkeert, die wort'cr mee verheven,
Daeromracd i k jou Niemendal, datjyjonwcl wach t
Met Ictnan t te vcrkccrcn, die wulps en onbedacht
5yn teve n doorbrengt, i n vreten en fuypen, endcynk t
fchierdat'cr gecnGod t is , (is
.
Hoewel ik'uoji gelooft had,da t lemant ter wereld fi>bot
Maer doch een ricylóos menfeh berei d zijn eigen yal,
Trouwen he f roer t Niemau t aiet , e n jo u oo k niet ,
niet w&cr Niemendal f
£«*
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Etn oud man met ttnjong wijftn k}ein kjnt al kporrende uit.
HUmtndal. A I rcgt erntvelte heer» maer 'k bid zijn mogent heden,
Siet dog eens wat voor volk dat ginder acö komt treden.
Uitmunt, Ik vrees Niemendal dat'et hier hapert byget,
£n dat die cerloofe fchelm Iemant i die n ouwen bloe t
foo etapert het,
En 't wyfbcftruyft beeft , (wat fel ik (eggen,) (leggen»
En d e loof e hoe r in^eftekeu, o m de fehult op myn te
Och ja zulken werk feit wcfen, letter vry op»
Man. Flu x fcg'ct me jou karonje, of ik breekje de kop,
By wie datje gewoel} bcnt.cn wie dat'et kint cmaekt hei?
Vrou, N iemant fcg ik omrners»
Man, Dat liegj e jou hoer , i k weet wet» dat Niemant
jouoneerlykancrakthet, (ven
.
Maer datjet met Iemant houd, dat is (b fckerals wy JeWtmant. Dat's een ?room eerlyk man, gort wil 'cm ecu
goct jaci geven. (h
y 't niet fcggen fel.
Vrou. V racg'et Iemant of ik by 'em geflapen heb, 'k wed
Man. Da t Iemant een fchcllem, en jy een hoer bent, dat
weet de hiclc wereld wel»
Maer indien gy, fo gy .legt, een cerlyke vrou wilt wcfen,
*k Vracg ? waerom lactjyjoufoodikwilsdan belefcn .
Van Elk» die jou mee Ibekt te brengen in 't verdriet}
Wat ract nou met dit kind ? ik ben de vader niet t
Maer gccft'etdic'et hoort, en laet'ct Iemant houwen.
Niemendal. A y heer doe jy 't goe belt, jy hoort wel boe
dien ouwen
Dat arme wijf verftoot > wat doet die grijfen geck
Met fulck een jonge bloem ? en weet hy het gebreck
Van fulke fchclmpjes niet,fo Ichact'ct cm niemcndalle»'
Al dracgt hy fuiken kroon, om Iemant te gevalle.
WenHtnt Maer raedje me Niemendal,dat ik dat doen fou?
Nitmendal. Oehjacrentveflehcer , ikbid*crom .
Wtmant. Gact hcco en legt de vrou,
Datfe met'er man by mc komt,
B tiimt^êi
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Ji'ttmmid. See r wel van herten gecren.!
tiicm'mt: Fij n man ,-ayfcgt meciog-,isdcfcjongedecrc a
Jou wijf ?
3W/«h Jdtecr
.
~Nummt. Arg
o foo ben jy'cr man.
Vraw. 'J a met de moinv
Tiitmam Dat is fo veel gcfcid,dat hy'c r niet toe doen kan.
Dat hadf e feke r fis \ mac r wil t onfer genaden eens de
oorfaek va n jou krakee l fcggdn ?
Man. Hcervmyn wy f flaepealle nachten by Icmant,cn fc
(bu garende fchult op Niemants hals leggen ,
Eu dat geloof ik niet, die rhan is te vroom
'k Wou dat Nicmant wat veel tot onfent quam, hy fou
mie heel wcllekoom (tractcren
,
Wcfcn, en ik fou hem na myn klein vermogen dapper
Eer i k dit jong e wy f trouwde, pla g Nicmant veel tot
myoent te verkecren; '
(vloer,
IvJacr fint i k hae r geha d heb, is'er Icmant altyd op de
En heeft myn gemaeckt tot een hooren-dragcr, en men
wyf tot een hoer,
(gewonnen.
Gelyk 't aire an dit kind blykt, datfe by hem heeft ovcrVron. Mij n heer dat's on waerachtig, hy feit me nou-nog
in eeuwigheid nictkonne n
Wacrmaken, macrdat'ctNicmantgedacnheeft , da t
is foo wae r als ik leef,
En ik kan'et met Elck-cen betuygen.
fjicmant. Jo
u loofc teef.
Of ly haer niet fchaemt, dcynck ick, foo moctwillig te
liegen,
(driegen,
Hoc na meentfc my n ate haer man, foo fchendi g te beO nee n daer hadje t niet i k weet wel, dat die guyt
En aller fchelmcn fchelm, 'k meen lemant, een befluyt
Heeft tegens my gemaekt, om fijn begane boosheid
T e fchuy ven op myn neck • gelyk 't acn de loosheid
Van dit fatlöentjc blykt , weet jy wel, wie ik ben ?
Vm- Oc h neen myn weerde b w , 'k geloof uier, dat ikje
ken, N «
-
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"Niemant. Soo, fèo ;'ftil luiftcr macr , 'c fel nog wel bete;
komen.
Weet jy wel, da t ik JOH wel hondcrimac l genomen
Heb in men arremen ? c» wai'er is gefchict,
Isjou nie t onbewult.
Frou. My
n vriend ik ken jou niet.
Kirtnant. Ja macr,doe konje me we!,doc ik jou die ^oudc
Liet maken. \
keten
¥i-o*. My
n een goudc ketting ?
Wcmant. Ja jou ccn.goud c ketting, ofis'tjoua l vers^c hian. Si é tod jou forth: hoer.
(xi; >
Uitmunt. S
y het'et hart niet datx'ct ontkent.
IVóti: Och mytrhartsalderlicfllc man , foo vee r ik dcufc
vent nsic:
(me
n hooft vallen .
M^r bekend e oogcfc'foiec r efien heb, foj moctenfeui t
Kiemant. Hoor hier myn vrieméT" , nou fel ik de wacrhdti
'op dat]crriyh gelooft , kallen
Mser bcfic t mc'ecrtVVire l t e degen yan afteren r n van
Weh*emenottwelbeden? (
voor ,
htlanmVrou, Jahccr
.
tifcm'ant.' Hief Pagie, Lack ay: hóo r
EcrÏTeis, Nicmancgaétfcgtdicliiydeu , wa t onfe r ge nade voor &n quant is
Als da't'tkdercchtveerdi^cNiernatHbcn , e n dat myn?
jrdyknicïiH'trant i s
Krêmaidal. Sce r wel myn heer- Hoo r hier, die man, die
ginder pact, i«'Nicmaut wyt vermaert.
Vrèu. IsdatN,iemaut?'ach n u word myn hcrtbffwncr? .
Ma». Sic to jou lóólb hoer,fpreck no u vry uiticu konen .
Vroii, Barmhértigc'hccr Niemant,ik bid, ay wilt me dog
vcrfchooni-t»,
'k Bckcr l d?clrióïcfche1m leman t beeft'et gcdaen 7
Enfïcdmcdatik't (lu k <>e Nicmamshalsfoulacn,
Maer och genadige heer, h a fel.rn ê altoos rouwen .
UU/iiMit. I^o n datje bcrou hebt, fo o "geeft myri'c t fcind
Ntcuiant dl het uyt liefde houwen,
BZ E
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En laten't Niemendal t'ctengeven, di e feitbrengen-by
l"y n tnoêr, (
eygen broer,
O n op te voeden, en alft groot word, fel ik'et by myn
Dat een geleerd man is , ter fchool bcltedcn , om te leeren alicrlcy fpraken ,
En da n mee n ik'e r een Docter in de Medicijn, of een
44.»ocact»ja wel hiel en al een Theologant, ofte
ak en.
ch wa t i s die Niemaat ook een barmhertig goed
man!
Vrou. Genadig e heer , i k hoop' t Nicrnan t t e vergelden
foo vee l als ik kan. (liéfiyn
.
3Vf«?» En dat'e t N iemant we l ging, fou ons van herten
tiiemant. I k danck jou van Nicmams wegeu.
Zijndcr noch cenige, vroutjes of vsyöcrs s die by Iemant
een kind vyf fesgekjege n
Hebben, en dat'cr de fchcllem niet wil trouwe ?
Die brepgfc by myndcr perfonaadje, want N iemant fa l
dicgacru om de waerdyvan Njemcndal houwen .
Een Hoogduytféjonckpr met Tyn kpeckt uyt.
Wtmtnd Gant s iydea hcerfchop wat is dat voor een baen
die treed wel ftcmmig en prat. fengat
,
Niemant, Jou bengel, kenje dat niet Gen, dat is een moFin
Dat kan me, die qjet mal is,wcl an fen weefen merken ,
Hoc gier t hy met njn handen, als een uyj met fen vlerken; ftoer
S
Daer me fclje wat wonders hooren, luyftcr maer vlytig
Sic byloo Hans yan Bacheracch, hach, pach, pie,pa,poe.
Jonckcr» Milfgett, was vint man aucb wunderliche leyte,
Wo icb kpm odergewefen bin, meyn tage uut qt allen petten
l^ein nurrifchtr volll^gevundtn, wit dieft alire kptchvrtjjtr
Aber es eft ibr guts qt vergtben, fitwiffennick be fir,
Immer fltbndienarre l^opff wit lachen om mtyn ledere boofen.
Man icb denck. met revertnt^gefaegtjlu maebff mr tin woel
iat moert blooftn,
©»ƒ halten 'tfwd qt , aitr lyttt viflf*tfi>tn ,
Vi
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p « marts gthrnfbabtn, die werden 's nicht them,. {nicht.
Jïs gilt die honsvdtter geleid oh fitedelley te voorbaden oder
Wer meint ihr das icb bm , ihr-narren f fichlitberjieh
tbr maulaffer^ ihr phefferfackf, ihr grobe grobiams
Wolt ihr tfijfcn mer icb bin ? Si» d.ihriit iCr'ict o Mancs
K)der Manum Scriptum vom kfiyfarlickt Majeüetcn,
Das ichftin kommer-J:onck$r bin,
Niemam. Wa t dunckje, fou by ;ook wel vergeten
T e liegen i
Jonckcr. Wasfagftu dahr%u lung; tit ts nicht waer ?
JKjtecht, Oehj a myirgeoadigllc Jonckcr, mae r
Man voor ciu kaleuduvcl bittoc al lang in de (atuaiy gcflelt
Jonckcr. LicbetruwwiegthetesinTuytslant\H wasgelts
Wen Kjivferlige Majeiteet mibr ehrwi Ite in kfijgsfacben,
Icb wolt kitrts untgut tin ent daer mis machen ,
(gedacn.
Den tch had ihr Majeftettn, fchonfie nigt wijfen, viel dienjl
liiemant. Dai' s waer, de boeren ^cbruit, kocjtn en pacrden geflolcn,en dacr met deur gcgacH.
Jonckcr. Jamitdiefenieynehant, hadichfelbft denSmtcd
dtirgfehojfen,
Ja dasfolt mus/o Xfin • den es wahr bey mibr beflo ff en,
Dasfübige %a verrichten, oder mi't den kppjfK" btt\alen,
Knecht. Lie g dat dich Harmcn Ichcu, docnuel weere n
wy in Weftfalen .
Jonker Da wahr auch der Tuibel %u binden ly Nortlingen l
Ont wahr kjtynerals on]'er genade der die Staden k?nfwingent
Da» icb kam mït derKjirdinael Infant ons It alien da malen.
Das isfoo wahr als icb leebe
Knecht, Soomoctmickdefukchakn
,
Woc door ein waer woort an is, den do e wercu wy to
Bremen.
Jonker. I das dich k/tts dau[ent,was had ich urgejfen icb mui
gebenvememen
06 meynt wexxel gekpmn ifi oder nicht.
tiiejnant. Souieoict , i e tchlokrygcatotccnkruvs,
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Ik mien alsje in' t bed t legt , cngrypcneenvloovoqr
een luys.
Icmcktt. Hatoenicbdashettt , das mir milrechtenthaltth
wiert, was wthr icb tin reicker man\ poe hoe !
Wmant, Wi s wort'ct hem met recht onthouden, wan t
ten hoorde hem noyt toe:
Wat bruy me die vent, hy doetjsers niet dan dat hy in de
lucht kafteclen met toorens hoopt.
En daer by net hy fop bars alsxen leeuw, die achter d e
fchans met hoorens loopt.
Jonckcr. Was duncktdicb) Jong,-rsTénferwirt nicht eim
grojferhaenrey ?
Niemant. Hy mienteen hoorendragcr .
Kjttcbt. * k Weet nich t we r de helt is, den de Joncker is
aenfwager
A1 avcr ICDRI I geweft.
Joncker. Watjfaegjloe, daenarrtnkpp^
Knecht. I k feg Joncker fc heft emgocc oog op jou, ma n
fcfircroD
Joncker. Das had ieh auckgefpturt, icb werd ibmeinpaer
home aitffet^en.
Kiemant. Daer heeft hy gicn noot van, maer ecu wackere
beer aen te klctfen,
Dier hebje icn engels vcrlland of .
Knecht. Genadigtt
c Jonckcr heb ij 't vergeten,
jouCkef. Wat is das ?
Knecht. Wee t myn heer nicht dat ij to middae torn eten
iïenodicht fijt by dat hubfchc vrou&c i f c hcft'c t jooo p
jou begeert.
JóllGkcr. Das iftfreylicb waar, ich had viel von dich doe «•?
delijckf Kelp**" , doe bijl mich Ihbontweert:
Untgelucbe michfreylicb, ich werd' dich tymgrojferHerrn
atacben.
Tliemant. Ja tomgrooten narren meent hy, wa t quel me
die geck, daer moer ik fckcrom lache n
oncker- Wer bat mich dahr gefikimpft, icb wol das icb den
kttrüwuft) Knecbi,
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iXfiteht. Dat heeft Nicmantgedacn .
Niemant. Jo
u fchclmpjc houjc ruit,
En houtje mond, ofjcfcltftrack wat'Ücu t krygen ,
l\nccbt. i k wilt't moei nicht holde», on ïc h werd voor
Niemant nicht fwygcn .
Joncker. Sae^bttrdoebarnhuttr, weer kattmich it Jnnder
gecallyotmitrt ?.
Kjiecbt. i k fe g ömsic c dat heef t micman t gcdacn ^ die
heef )OUwcrgeriaden lbo gefótxeert.
Joncker. Ww is der fchdm werd iebibmanhondtrtfiucktn
kaffert
Wmant. Enickfcljou , to t danckbaerheid , met Niemendal om jou ooren lappen.
Joncker SK , fa doe lompen keerl, fris apfffagb i<b verweer
dich. (dich
.
Wem Fri s auffdu lompe n moffj frisanfffiitchbetweer
Kora jonge maec k hie r ee n rond e O om fe n lyr, met
een party kruyffen en ftrecpen,
Leg hict een winkclhaek, hier een pafler, gins een rong
van een wagen, met een pacr handige fweepen ,
Acn decs zi|d te n fpinrock , meteenhafpel , nouec a
vlegel me t cen vorek,
Hier een vliermuys, daer cen nacbttjf,l me t een rey gcr,
eneenitorek,
Daer wee r cen fpul nieuw e kacrten, met een paerdob »
bel-fieenen, me t cen pints kannetje;
Set hie r ce n wilde kat, niet een fwartc bock , metee n
kabouter mannetje ,
Met ce n pisdicfje , e n ee n aelrnyntje , begie t dit altcmacl ïrict boöncn fop.
Hy prevelt Cen weynig binmn 's monts.
Joncker Was magstot dat ?
Niemant. Swij g m l ic g ickje , ee r dat ickje opje kooncn
klopJoncker- N t mftjcb membande \umeitunatlbette, 'CÖ
durchjlits dig qtpt eerjieninftan fy
B 4
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Nitmant. Da t het jou Niemant door Niemendal al bele!»
wy vcritacaonsop de Ncgromanzy,
Ik he b di e kunl t aldercerft gevonden , hoewel' t he m
Icmant beroemt, maer dat is niet waer ,
En hy wilt allylcewcl met gewclt dcurdringen, en komt
daer over dickwils in lyfen levens gevacr.
En of jou een deel kolryftcrs of neftelknoopcrs wat wys
maken, dar*s maer om jou geld te veroveren ,•
Maer isjc wat ontltoolcn, of wilje weten wie jou vrycr
of vryftcrfal wefen , Niemant felje doer toovcreu
De rechte man ficn laten, en wat ik fpreck dacr meugje
vall op gacn,
Komt dan by me jy (óppege groentjes, fo fel ik een ydcr
fen lieflt c vtyfen , anders moeij c mekae r by dc tali
opflaen i
Siet d e mo f n u ee n rcys ftaengapen, ay lieve dats ecu
poftuur, neen hy moet dacr noch wat bly ven,
Joncker Das dichfots d au fintflafperment( n.
Niemant H o , ho, myn lieve knecht wilje noch kyveu,
Soo raeckje niet licht los.
Joncker. Wtr
ha» mig dat gedatn t*
Niemant. Dat doet jou Niemant .
Joncker. Acbfoobiticb ^ lajlmibrgacn,
Edler, eerentfcRe wdwijfer, ont gejirenger heer
Jch bad' es nicb gemuit, datderNicmamfo k}<nfl*icb wem,
uiler nun mas icVes geluyhen , uut hitte derhalben uw>r MaEr mol mibr doch verqeyen . das icb ihm mifdeet, (jefieet,
Den ioh %weer, wm icb im krijg kom, wil icIAs dem htrun bi-.
loonen,
(om verfeboonen ,
Vnt werdgutt ont Moet, hausont hofvon Niemant witderfiiemant. We l daer op laet ickje los, maer fiet toe datic
jou belofte niet vergeet.
Joncker. 0 btbutte Gott, das werd icb nicht tubn.
Niemant.
Ja maer ik weet,
J)atjy Soldaten leofe boeven iyt,dacrom moet jounie« i n t nie t te veel betrouwen,
AUfc
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Alsfc in noot zyn bcloovenfc veel, maer fcn -weten vat»
geen houwen *
(wel dappe? vaii,]
Bchalven watf e vaji, de boeren krygen, dathouwenf e
Jonekcr. I,had icb dogmtijn dage nicht geamfi ,dotduN\c
mant Jhlch verfianthaji, (
Gottes willen.
Sit Aajeynt benden due aten, diegeeb icb voormijnefunds om
fiiemant. Ko m lang al an, hy niuchtte acts by ligtvecrdig
gcfelfchap venpjllcn »
.(druftigcarremocr.
Niemant fclf e getrouwclyc k uytdcclep onderde noot*
Jonekcr. No* der berrvaer wol, icb beveel mihr in Nicmant$
gebet,
jyiemant, Gae
t datje Godt behoet:
Dat was eerft een dollen duyvel, 't fchcen of hy't al won
dwingen,
(der fingen :
Maer Niemant, Niemant fcg ik, leerde hcn\vry kkyn «
Want ik weet me fuik , holla !
Ttvte Burgers hae,pguyt.
r Burger.
k leg dat ik'et niet geloof.
;.I
tfiemant. We l watis'dittcfeggcn ?
z Burger, oenj
e dan hoorende doof£
Staet dog in reden, en hoort na een mens fijn woorden;
i Burger I k fc g dat hier Niemant waer, i k fou'cm ter »
f tont vermoorden,
Al wilt ik dat ik men kop verlïcfcn fou ,
Die fchcllem myii goed delen.
i Burger. Aydemanistetrou
»
I Burger. He t fy dan fo het zy, ik weet'ct wis en fekcr :
Waut Elck die fcyc'ct men , als dat Niemant de beker
Men wis ontdooien heeft .
i Burger. Mae
r buurman lootje dat ?
i Burger. Welj a k i e n hier me ftuurick hem de Schout
voort after't gat. Binnen.
Niemant. Dat'scerft ee n botten fchelm, lac t hy'cmfo *
belcfcn.
Ik vrae g jou Niemendal, daer Icmant is, kan dier we!
NicmaBtwcfen?
B S NU-
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THiitenddh WdfiCtn iny n Hecr .
tfitmtmt. bo
o meen ik 't ook. Lac t ficti wat
Sou ik doen ? alréchr, *k moct in !de (lad
Wcfeti, wan t daer fcch ft genootyati'ai dc Hccren,
Garlts lichters, hoc willenfeNieman t me t Niemendal
tra&ccrch? Binntn^
Vyfdc Uitkomf L
Vloris Fraufen met ttoec of- drie Boeren uyt.
j Boer. TT" Om Flórfs-buur di t op,ftap luteals een man
-*-^- Hier woont myu heer de Droit.
Rom
Wel nou, klop jy vry an.
Rurgert. Wie klopt hier an de deur?
Floris, I
k woé men heer wel fpieken .
"Rurgert. Ka n ikdebootfehap docn ^
Fiom. bievcrlinje wel;dac t he r een fchellem men fctoaur
in brangt cltekcn,
En ik fou men hecr bidden, o f hy ons helpen wbdt
Om hem te vangen.
Riitgert. Fy
n man wacht cen beetje, to t
Dat jk wederkom; h y 's noch'titergekleed ; daero m
Giet gy voor uyt, hy volgt u ,- otninjpeHi ocularum
T c neme n van die facck.
j Boer. Ko
m laten wy dan gaen.
Jonchfr Gnorden Droft ,• albalfgekleetuyt.
l.Gnor. Wc l ho c oft hier locken fel, ill noch geen tijd
om op te ftacn?
Gaet weck meje vrou op, ik moct'cr cenreys fp'reken .
&iew. Wa t is'cr nou weer te quicken, hecr, wat kan do
man al witu breken)
I . Gsor. ' k Wens jou goeden morgen , kijnt.
fiitme. Ikvangelyk
, mynlicf ,
Wacr heen myn heer dus vroeg ?
ï Gnor. Maerkind
, dae r is cen dief ,
Die ce n fehuo r «Tbrant^cllckenhccft , endaerorrtkomeiifcmcn wccttcn .
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tifïtH&.-Wcl Rutgcrt ho c rtajc foo? helpjo u hee r fe n
koufch e n fchoencn antrecken .
l.Gnor. A y m e i k hoef t me uyt men aem, doo r dien' t
weer foo guurt.
D'«<«e» Sckcr' t i s een qua'e hoeft, dr e van't cenejacr.i n
't ander duurt,
ï. Gnvr, O vree, wat fteeckte kryg ik daer in myn borft ?
voorfckcr is'cr een wint in eiloopen.
Dieuwertjt, Wel wectjegeenract ?hangteen hacs voorie
poort, fofuller*er d e winden voort na toe loopen.
I. Gnor, Men hooft harlt an dufent rtucken. Och hoe va.lt
me dat boetten fpo fwacr .
Dicmvertjt. Was ik als jy ,tk lette ecrïkaskct op't hooft ,
dan hieljc de ftucken noch by me kaér.
I Gnor. O Noorwegen! Noorwegen' !
Bituwertje. Die hoet t heef t hy in Noorwegen gekregen,
(quanfuys) wil hy feggen,
Maer hy rekent die 75jacr niet, die hy t'huys heeft.
ï Gnor. Laétj
c dat foo leggen.
Jou fccngcl? voort haelt een d wcyl, x;n veegt die rochebcllenaen een kant.
iftmirtje. J a waren 't altcmacl dubbeltjes, die gy in eCn
jacr te r werel d brengt , dae r wae r fchic r gee n
ryeker in *t lant.
I.Gnw. Ko m kry g m e meftTobbe , enfchicktmcmc u
mantel te degen (ottevegerj
.
Dfèuw. Wacht licfftc, ik fel een fchuyer halen omjeTVat
l.Gnor. Hoo r hier Rutgcrt, en lctVrwclop , watick; e
feggen fel .
lens is foo goet as tiens, fiet toe,- datje me wel
Op paft, da t tcrwy l i k va n huysbcn , gcenvryers , o f
vreemde mans mit men vrouw en fpreken ,
Of byloo ik fouje van ftondcnan den hals breken,
Daerom wacrfchou ikje, (iet weeft rhe een goet knecht,
Bcwys jou trouwighcid, foo' dbeje wel, en recht,
W a m by foo veer ik jou macr ienskan i n een foat vangen»
So»
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So feljefondw gcna , al wacr jy nooh foo flour, hangen*
tHenmtrtje. Stalicfftc , dat ikje wat of veef, heer hoc vuyl
is je hoct.
J. Gnor. No u hoort na myn woorden: Voor eerft fietoe
e me geen deur open doet,
r datj
Of ik foufe eer ik weg trok, wel te deeg toe-nagelen,
En datje met geen vrcemt manvolk fpreckt, of't felj'c r
te byltcr op 't land hagelen:
Ook is'er eten genocg,datje jou van dacg behelpen kent»
Want i k hoop morgen al weer t'huis te wefea, dan fel
ik wel écu Gans of cen EntVogel mee brengen : nou lie toe let wel op men reden ;
Gants lichters hoc feer doen me men voeten ,.ik kaudec
nau opticien, al
s ik ga*
Soo ftekenmedie bcfuktc lickdoomen > en extroogen
Dituurcrtje. J a extcróoge n ha d ik gedocht, hy meent 4c
Jicht, of het verouderde Podegra ,
Dat'cm in die lamme flrammcleden foovat te qucllen.
l.Gnor. NouRutgcrtjewcctwatikjougezeidhcb , e n
wilt'er jou lyf na (lellen,
Of de gallig isjc voorland, dus neemt'ct wel in acht.
Nou Dicuwcrtje myn kind, ic k wcrisj e hier me e goc
nacnt. Binnen,
ttitute Dae r gact hy heen, ay (ict'em dat gat iens hangen f
Hoe giert hy met zy n handen'. of hy vliegen vangen
Wil, denctt ik, dat hy'er dus mee fwermt:
Och wa t mach ik heginnen i i k hebt me wel hondert
mael bekerme,
Dat ik die vent opfloeg, met fen hooft vol muyfc nellen3
Macr ha d ick geweten dat'er by ouwe luy niet meer ten
beften (fchicti
Wacr, al s ik nu bevind, 'twas van zyn leven niet gc*k Macht myn geld-gierige moeder dauk weten, diedc*
myn acn riet
(vry dat'ct niet vremt is ,
ja kind zcïdfc, foo een heer tot een man te hebben denck
Nou wouick> m we i vooree n jonck kcerl verruylep,
fchoon dat by nackt in fen hembt is,
lig
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Ik placht'e r verveer t voo r te wcfen, als ik boorde v*n
(byflapen fpreken , of praten van ccaman ,
En nou, nou. heb ik 'er juift ee n gekregen die men altoos
geen blarc*n byten kan j (hoefte
n
Want ee n hiclc nacht docd hy anders nie t als kuchen en
En al s liy het fegent eens frnelt}begint van.aiter, en ïean
voorenreproefter :
Een hcel c nach t lei d hye H kreeuwf, endauif t licrït c
geeftme dit, geeftme dat, ay krygmc de pot,
Engccf ikfe hem niet tijds genoeg fovlicg e de ragcbclle
gelyk krajen, hier an de wand, en ginder au 't fchot ;
Een heclc nacht fithy en lcctt,cn in plaets van me vricndclyk te oma; rnen, (
me» te ver warmen,
Komt hy met 7.yn kouwc voeten al ehu, ehu, om die by
Dat's a l d e vreugd di e 'kvanhcmticb, e n geef ik hem
onverficnsccuiloot, (fchoot
,
Soofmythyiyngatal morrendeom , cnleid'etinmy n
Soo da t ik die levende dood, niet eens vncudelyk durf
aentalten. {vallen
,
In 't ccr.(t ging hy me wys maken, dat als een man in «Je
Ofop heilige dagCD2,yn vrouwtje wa t goeds dce, dat'c t
grootc fonde waer ,
Macr, nou doe t h y altoos geen Tonde j wan t de vaitca
duurt met hem ten hieljaer ;
En 2ock ik hem ter nauwer noot een vricndelykhcidjc n
of tcjprachcn,
(grynfen voor lachen J
Soq fiefchy als d e droes tegen den dageraed,, en geef t
Hy heeftee n weefe n al s een engel, maer'tvalt'crna a
als een acp 5
t
Wil i k me t he m op bniyloften of maeltyen wat lufti g
wefen, foo valt by alty d i n flacp:
Nu left waren wc'tot me n ooms ten eten, daer hy, fonder een woord tetpreken, ftacg onde r zyn hoed fat
eniuyptc,
En i k wier d juift gewacr , dat'cm'et quylteaneusc n
moiiduytdruypte,
Lieflte
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yefflezcy fckom'twclrtacnshalren , dacr' s boter tn
joubac#t} dicfo t (klicckjefuot
;
Wbrdcü?c*"quacd om, en xcy niet wacr, 't is macr een
Wat dunckie , offoocen vrou w als ik ben, met fulckcn
cortciaönniet we l verficnis ?
Trouwen; (öü riien uyt die dorre boogert al uy t wïen ,
wat'cr te wien is;
?t Achter qüafticr , (chouwers, voor-neus, hooft-vleys ,
fchoncftijri;, e n voor t al" t atva l mocht men wel
-wccrHsoioycrK
Bohalvcn 't vel > dat wa s noc h goed om een Brabautf e
hiiyk vart'tc maken,want 't is doorgaens vol plooyeti,
fcte ik hóop'hy faljniec eeuwig kveh \ dac r troóft ik my
meet
O c h ! dat hy al.aen?t gy penwas, ik lichte van blydfchap
de farek felvcr uy t fen fkc; (fchfobbcr
Mccnjc dat'e t me n ooc k nie t verdriet, dat di e ouwe
t*oeh (bo wantroHwig is, en geeft my aan fulckcnf voelen fchobbcr
fPtfbcwaren: j a wel, me n lieve ouwe knecht,
Jy, en Rutgcrtj eti al de jouwen lyn dacr veel te öecht
T o e : wa t mcenjy , a l dur f isbyjouomgeè n Venus fclockjc talen ,
(halen,
Soo gac n i k tog altcmc t by mynLiodewykeen Hoekj e
Die weet wat jonge vroutjeshooï*|,datïsccn ande r man
Die houd van fulcke vallen niet, noch die weet vato
Gienhcylige dagen te vieren. Sagt , i k moet orftè irieyt
Gathelyn. (een
s rocpön ,
Catbtlijn. Watbcliefje
, Juffer .
"Dku. j e weet dat huis wel, tuffen oietweehóoge ftoepeh,
Dat op de marekt (het , dacr kyt een jongman t'Huy s,
Die Lodcw-yfcJnitt , e n (ègt * dat h y cito ,citohierki
men hoys
Moet komen : wan t ic k hebcenbriefdicaenhemge, .
fchreven.is.
Cathalijn, Sacr wel Juffrouw .
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Jk moet hca>-mee<tisn uyt te ituren, dat hy ons wat eten
koopt; (hooren
s loopt?
Ot'et den ouweu bloed we l droomt, gis ik, dat hy met
't üchaet zulke Jan gatten niet, wacrom zynlc fo ltout ?
Die fpcclt, ca weet dat hy ver! ie feu iel, is't niet meer als
b'illyk dat hy z.yn hoofd klou t ?
(leden
Dacrom racd' ik jou vryiters altcmael, dafje jo u jong e
(Indicirjcwys beat ) alrou i ac' n geen'ouwe mans-g^e t
belleden;
(drogen uyt,
Want die'e r plaifier meen t van te hebben, die komt beDaerom feyt di t ouwcveersjc recht, 't welk aldus luyt:
Lojfe Tanden , harde Neuten ,
Dichte Backen, leek? Stli'ten ,
Een Jong-wijf, en een• wipeu Bloft t
Doen malkander feldert goet.
Seker die dat gemackt heeft, heeft wcl<vaQ de rnoprt.gcHjttgert. Juffrouw , bebj e my geroepen? (weten
.
Dieute. Ja'kRutgert
; jefoudotiswatt'ctc n
Halen. Si e dacr is geit.
Bjitgen. Ja
, maer weetje wel Juffrouw ,
Dat'et me op men hals verboden is, dat i k niet uytga^en
fou. f
voor vreefen ?
Dituw. O m defe gang min of meer j wae r machdegec k
Hptgert. I k vree s dat defe, en dan noch een gang3 my a
aldcrleQ fou wefen.
Dieu, Tut, tut, ic.hebt geen noot.ik fcl'e r borg voor ftacn.
Rjttgert. Ja, i k fo u vat l hangen moeten, e n de borg fou
vry gaen,
(me niet belefcn.
Ik wi l a l doe n watj e hebbe n wil, maer dacr toe felj c
Dieuw I k fcgdatik'ct hebbe n wil.
Rutgert. I
k durf het niet doen.
Dieuw,
Hoe feit hier wefca
Jon rekel, jou fchobbcjack; de droes vaerje inje balg.
Rjttgtrt, Ja , dae r be n i k niet half foo vervaert veur, als
voor de galg. Ditu*.
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iitam. Ik fwccr jou ccrlole (chcllem.ik fel 't jou betalen.
Rtttgtrt. Da t meugj e doen , ik fe l jouwenf halven geen.
tïrop om rucn hals halen.
Scrte Uitkomft .

Itmant met Elck^uyt.

Imant. "tTTAtduuk t uva n diefchelm , hyis'cralva n

VV dacr,

,

Hyïsdan wac r hy is, hy fal m e niet ontgaent
Ik fal hem gints en weer in alle dorpen zoeken,
En loop t gy in de ftad , doorfnuffèlt all e hoeken:
Enfoogy he m dacr vind . fookonit, vcrrtajcwcl , .
Gints in de roodc leeuw, dacr ik u wachten (cl. Binnen.
Zevende Uitkomft .

N/«Jw4wf, ttnige complementen makende ,
mtt Niemendal ttyt*

"Nicmunt, f~\Chneen , 'kbedanckjefeer , myn laf ! nie t
^-^ mee
r te eten..
(weten
Ha wat is Niemant dacr een eer gcfehict, ik zoudje niet
T c verhalen, en 't is me niet mogelyk i n een acm
T e vertellen) hoeordentlyk , e n hoc bcquacra
Dat'ct eten opgefet worde; wat waren dacr altaertcn ,
pafleyn, en vcncfucncn .
Maer a l depatryfen, pauwen,fwanen,vayfantca, hoen »
dren en kapoenen,
(ken,
En voorts al 't klein gebeent; dat is niet om uit te lprcJafy hadden,o m Niemant wel te traclcercn,hiclcoflc u
acn'tfpitgcftekcfl.
Keer, wat warersder al hafen, lamprayen, konynen,en
hoc menig kalfsborfl en fchapenbout ,
En fe vracuden met fuiken rcvcrcney,wa t luft myn heer
Niemant,eendcclcofeenkanncwijn, diefokou t
Als een ys is ? of ecu wyntje ui t Canaryen,
Of een mufcadel, of een alicant, of een peterfemyn, of
een feck » o f ce n wy n frau^ois ? wa t ftaje dac r t e
hryen,
Kiep
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Riep de hoof-medkr to t de knechts, voort breng aiderlcy wyn hier,
Wel vracgd c hy me, luft men Heer Niemant oock een
dronckje Scrbllcr bier ?
OfBronfwyekfc-mom, o f bubfeh., ofRoftockcr , o f
Hamborgcr, of Nimwcegfe mol ? men heer hoeft
maer te commandccrcn.
Niemant bedanktjehartclyk, maermcfficurs»ïcidik,
ik foti gracg begecren
Tc weien , ho c dat g y by defe ty d acn "tSerbfter bie r
gcraccktbcnt?
Wc hebben dacr acn een brouwer gefchreven (alfo ) ti c
toe datic ous een ton tien ittwacl die wel finackt fent ,
(Seyd een van de hecren) want wc hebben vernomen,
Dat Niemant gcretbl veert is, me t Niemendal, b y ons
te komcu,
En al de foldaici^cnftruyekrovers,fodra alsfc hoorden
dst'i;t voor Niemant was, deden een eet,
Dat hy datelyk (ierven fou, die i n 'tminltc maer cent?
lect («c grootc hcaren,
Acn het (elfde goed dec; en ook de Officiers, enandeLictcn he t vr y envranck, fonde r ecnigrantfocnof to l
psfleeren dacht
,
't Her t lacht e me in men lyf, doe ik dat hoorden, en ik
Ik ben by^vtgtcnflechiegeck no u Niemant van dafgcboc'ft fóo word gev reeft en geacht.
Doe Niemant we l gegete n had, namenf c d e tafel o p ,
wam oiifetgenadc mocht niet meer fchranffen :
Hadjc al dat gejuftlrt clicn,di c daer gekomen waren om
met Niemant ee n galliaertje te dan/Ten,
Je ha d blin t geworden ! de Sinjoors verfochtcn an me
of Niemant geliefde d*ccrüe te zijn:
Och ja, 7cid ik. mit komr'«r een extraordinary fchoone Madam by my n ,
£11 fe maeckt e fulckc n bafelo s mancstcugensmeme t
it uypen en met nygen s
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£?a£ Nkmam, doornacr galliacrd wcfeutccn opftyging
begon te krygen:
Oehfcy ik ID tnyn fclft, hoe heeftfc men hert (bo doorgrieft ras;
Je k un i dciicken of't geco fchoone Juffrouw waer, dacr
^iieinant in vcrlicft was ,Mit komt'er ceo man, die wel honderd tonne goud ryk
wa&, die Won me met gcwelt fcndochter geven i
Want f zcid hy) Nicmaut gun ikfe, en al men vrienden
vcrllacn'tibocvcn»
(heen.
Als een fwcrmbycü, vloge n fen erfgenamen om men
En da t Nicinant hac r trouwe n fóu, warenfc heel wel
mee te vreén,
In fumma, had ik an clcke vinger een wille»hebben, ik
hadfc konncn krygcu, '
(icmacltcfwygcn,
Endoefcfagendatikvertrcckcnwou, begotinem e al*
EU keken me met bedaertheid aen,on» te hooren wat'er
uyt komen fou,
ik decdj e dae r ee n brav e oraty, als dat Nicmant hacr
hartelyck bcdancktè, en datick nou
Gcrefol veert was, om myn rnoers fcun te leggen in fcH
duynactjc»
'tGcjuffcrt vloo g om mca lyfalsecndiclkrayen, e n
baden dat ik'er noch een practje
Verltcnea wou. lkeicufeerdcme , e n fey gelicvckcns
't is te lact,
Wel wa'd'et hicle gefelfchap, als Niemaetgaen wil, foo
wille w e mee gaen, w c will e niet hebben datje
allicniggaet,
Maer wy willen u convoyeeren tot an u-licdcr woning
Gelykfc ook deden ; een yder fochtdoe fen verfchoning
Op 't bef t t e doen » en fcyden, hebben wy Niemant na
behoorennictgctraöeert. (fcert
,
Wy'bidde v^aenfiet het goede hart, en houd ons geexcuWy ftllen 't morgen verbcteren,gelyk'et ook gefchict is
't Was gifteren al vry koftclik,maCT van daeg dobbclt'ei
Biet mis, Doe

»
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Doen Nicmant wel gegeten en gedronken had, nam ik
wederom men afïcheid,
Öai met Niemendal weer te vertreeken, holl a verbeid
Noch een weinig, wy moeten uwer ecrwaerdighcid iets
ichcuckcn, (ke
n
( Seydcnfc tot ccri gedachtenis) Ik Wift niet wat ik dencbou; en fc vereerde me een uyiermatcn fchoon pacrt ,
Nieinant heéfrfei » leve n gee n fchoondc r gcficn , de
maancn erfde Itacrt
Hanzen tot op de aerd, dact by hccft'ettwie vleugels:
Want het Kaa vliegen als een kray, de iacl e n oock de
teugels
(fct,
Zijn hfc l kofleiyk, vol parlcn en diamanten in goud gcEn t heeft fulckcn Wccligen en parmantigen tret ,
Datje 't niet geloovcu foud , ja alle dingen kan het leeren;
(teren;
Dacr e n bove n hccft*c t een gacf, dat het kan propheWant als ik ergens na toe wil, dacr ik prys en gewin
Ikhalcu fel j föd rocpi'cr en fehrceu wt'et, hin, hin, hin ^
Eu dat bcduytfooved al s heen y macr ander s bcgint'ct
te bromme,
In.lïcn'erecirigpcrykcl is , homme,homtnc,hommc ,
l>f fty, /eggen wou keert weerom. Ja manne broeders liet
Suicken paer t heef t Niemant , e n fijns gelyckisind e
werdd niet .
Nkimnded. Jghcetfchip, d e lay mcrckteook wel dat ik
van goede aerd was,
(ik wacrd was,
Want fe hebben myn Niemendal meer gefchoncken als
Soo dat ik ftker niet weet, w*er ik 't bergen fel.
Dcfckorf istotbovcn to e vol.
Niematit. Wa
t hebje gekrege» Niemendal ?
Schud uit de korf, e n laet oufcr genaden eens kyeken.
Nitmendal. My n hc<y liet eens, is'er niet wcUvoor twee
fcorririgrytken
Aen^oud en illvcr, en andereioöciycke wac r ?
Dat de Kcyfirr met men royrea vroxt, fie dacr
litfou'tniet doe n willen. C
*
N/V«
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fiiimmtt Dac r hcbje Niemendal gel yk ia, ja je fekcr „
Macr o m datf e we l wiftcn da t Nieraantgclds genoeg
had fchoiïckcnfe my een beker
Dacr de hielc' (lory van dien oawcn Hillcbrant i n gegra»
vu rt (Jont, <
(veert vont,
Die, o m da t hy'c m van fen foo n onwetend e gebraDch flagfweerd in.k, en voorts al de gefchicdeniuê,
Dacr by, hoe daifc men kacr foo grouwclyk in de wildcfnific
Aenrandui Somm a fommarum,ik wect'et fclvcr niet,
Noch ick kanj e niet verhalen, al die eer die me daer is
gefchict:
Want doen onfe ermvefle ter poort uyt ree, met a l de
groote hceren,
(ren,
Quatn de hielc burger y i n volle wapenen an marcee111fchooten dricmael falvo, daer op volgde 't geloyt
Van al de klocKcn, cu Nicmant raektc foo ter poort uyt
Met fulcken grootcn eer
Een party Bocrtn al i^agtnit ujt.
4 Boer, O
wee! 6 wee.' och lacy! och armen!
Och wy arme boeren, wy arme boeren.
'Niemendal We
l wat bcduyt dit kermen ?
Hitmant. Ho e ift nou,fijn man, wat fchortje, hebje pijn
in't hooft?
*
4 Boer. Och! och! de Soldaten hebben onfe kerk berooft,
£n in de grond verbrand, fe lieten ons niet houwen»
Macr Iemant, hoop ik, felfe uyt barmhertighcid weer
opbouwen
Laten, heb ik macr 't geluk dat ik hem vinden kan.
Wemant, Ha dou lompe vlegel, douboer, waer licfto u
myDvporan?
Ik bin mans genoeg, om die zack allcenig te bcflechten,
Ste dacr, dacr hebje geld, lactfe nu weer oprechten.
4 Boer. Wa t vromer man is dit, heb danck, barmhertige
heer,
Voot deft milde gacf, 'khoop dat jou den hemel 't weer
Ryk«-
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Rykeylk bcloonen fel,voor ' t geen jy ons gaet fchcnkca
beïïc wc jou altijd weer in ons gebtdt gedcnfcqn.
Maer fegt me, goede heer, ik bid > hoe dat tou iracm is *
&oo felle wyfe in dq kerek, ter plaetfc daer 't béquaern is
Doen houwen in een Itecn', tot een denkbarig teken ,
Op dat die na ons komt, weet van u deugd te fpreket»,
Dat jy ons in de nood, foo trouwlyck boo d tic hand.
Nitm. Onlcr edele erntveftcn namc,i s monlteur Niemann
4 flow. Och vergeeft'e t me , edel e erntvefte heer, M i e
mant, heb ik jou na behaoren niet ge-cert,
N u bevin d ik, dat onfe Paitoor een Propheet is-, wan t
hy het wel honderd maclgcprophetecrt ,
Als wc met fchrayende oogen va n onfe kercfe begolten
te praten j
Dat h y da n fcy » vriende n ftelt jo u hert geruft, want
Nicmantlcl de kerek weer opbouwen laten ,
En hy fal Niemendjl mee brengen, en trooftcn de vroomen wis.
Nitmant. 't Jsfoogelyckhyfcyd, di t tsN'cmendal, di?
mit me gekomen is,
Indienjc hem van doen hebt, hou dacr ik wïlj'ctn geren
geven.
4 Boer. Och nee n vbor dec s tyd nier. Ic k wens jou een
lang kven ,
Edele crntvelte heer, ik bcdanck Niemant uyt de nacm
vanallcgacr.
fiifnuit. To t jouwen beften, groet jou Paftoor van Nic<*
mants wegen , fcljc vaêr ?
Daer heeft lcmant al weer doende geweeft, men hoort
hem te hangen,
Diccerloofe fcaelm »
Een dttlgevangtn aljimmtrlijckjoeptnie •
| Gev. Och
! ivy arme gevangen,
Wy yergac n i n vuylighcyi , w e hebbenfclcctc n ooc h
koit!
C x Oo
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Och is Nicmant, isNieman t noch niet gekomen , die
die ons vcrloft ?
fiitmant. Wel wat is dacr voor gefchrceuw, luy fier t eens
Nicmcndallc
a Gtv. Och is'er Nieroant niet, die den hemel te gevalle,
Ons arme lay ver loft ? och dat'et (^odt erbarm ,
Dat Nicmant hier niet ^, die zig over ons ontfarm.
Niemendal- He t volk roept oin jou men heer, met groot
verlangen.
En na ik het befpeur, fop lij rtfe dacr gevangen.
liiemant. Sekcr dat is niet goed, d«t moet ik gaeD beden.
By klopt an.
Supitr. W ie klopt dacr ?
Yiiemant. Al goed vriend. Mae r wat ayn dit voor 1 iên
Diejc hier gevangen hout ï
Sufitr. My
n vriend het zyn foldaten ,
burgers, cnEdclluy .
ïiienumt. •
Je fcltfe voort los laten,
Vcrftajc wel Supicr, want'ct onfergenadens wil isSup, Wel hcy wat gek is dit.noc wayt het dacr't niet Itil is?
JMem, Jk fegje op myn woort.Iact jy de luy weer loopctn
Supier.Ik fcg jou op myn woort ik doe de deur niet open,
Voor dat myn geld hier is," en dau èochhet rantfoen .
'Niemant. Be n ik niet mans genoeg ?
S»pier. Neen
, darfel Niemanrdocn .
Jiitmant. Weet jy wel wie ik ben ?
Supicr. Wa
t hoef ik dat te weten ?
Niemant. Hoor,feg jy Nieracndal,hoe dat ik ben gehete».
Niemendal, Die man.
Sufitr. Wa
t man ?
'Niemendal- Di
e jy dacr ginder fiet ,
Is die men over al de machtige Nicmant hi^t .
'Supier. Hee r Nicmant , * k hid gena, a y wilt ine u fout
verübhoonen.
"Hitman*, Wat hebben fy verteert ?
Supitr. Maervyfu'gduyfcniknooncn
.
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fifienia/ft. Siedacr, daer is jougeld, voort die luydcn los.
Suficr Me n heer, hct.fal gcfchiên,
Wtmtntt i>o
c botten Deenfcn o*.
fvp. Nicman t heeft jou gcloft.voor defe goudc braonen.
Pt Gevangtnf al gtl'jck^.
Dat wil de goede God t acu Nicraaut weef bclooncn,
I Gev. Uch Nicmant, vrome man, ik val voor u te voet,
Vcerccrt m e een ltuc k hroQt, wacr me- k met» hoBgcr
't Is nu de vierde dag, dat ik niet heb gegeten, (boet ,
tiitmant. Karamcrac t dae r lyi i twe e hakjes , fcljiidae r
wel raet toe weten ?
i Gevang. Me n heer ik hoop yan ja.
NieKont. Ee
t dan vry dat'ct racekt.
* Gevang. Ay rny ik fterf van dorft .
Nitmant Si
c daer yatande vies»
i Gtvangt- O
(?odt, dat dronckj/e fmacc.kt »
j Gevang, Socg.fpeg,hct is fo kout,hchje niet een klcctjc,
Edele crntveltc heer Nicmant, dae r »k mecen beetle
Mee bcdcckcn kan ?
fiiemant. Oc
h ja, kom hier myn vrient >
Hier he b ickeen rock iu men, veurhroeck, (ie eens offc
jou dient.
j Gtvange Ja heer , fe paftm e wel, ick bidt verfchoon t
(my te hcrrcbcn>cn J
myn vergen
4 Gtvange. Monfa , wecte Nicmant niet een nachte vitDr
Ik treinde mane bin > ik hier niet hebbe raon rnalön.
Wimarit Mae r wat bin jy vopr een lantsman ?
4 Gtvange. Monfn
, ickc ben een VValoti.
Nicmant. Dat docht me al an jou woorden, wan t je bc *
golt foo te walen t
Nu bly t mae r by me, Nicman t fcljouhcrrcbcrgvcr fchaffèn, fonder een duyt te betalen.
qGmange. Monfu,ickejouferviturcbcn , fo o lang ickc
levelanck.
j Gevang. Och heer Nicmant,wat raet raetonlc mackcr ,
hy is foo kraack
C 4
Pal
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Oat hy niet een voet yer fcttcnkan i
Wtmant, W
e) laet hem hier verfchijne n
Och heer die armen man, aj zict'cmccnsgaenquij»e n
Ik heb'er deernis mee.
Hhmtn&d. Ho
c wordje kreupel, heer ?
Hhmant. Oc h ja , me n been word ityf: wantKicman t
hinckt van een ander mans leer.
fGevatige. My n heer warned me t hem?
tïumant. Wee
s jy macr wel te vreden,
Kom, krayt hem na de ftad, daer fal ik hem by goê lüy
belleden,
Soo lang tot dat by gencfen is, hoorje w el ?
2 Gevangt. Mac r ermveftc heer, in 't gevangenhuys levt
eenarmgcfel
Die gifteren oehtciit ftorf,willc wy hem cerfl begraven ?
WtmanK Oc h ja, ' t isChritlcück e» billyck ,dat menfl e
wccrloufc dooden handhaven ,
En beftcedf e cerlyc k te r aerde n ; hocwei'ci fommig c
zijn,
Die fcggen, als de ziel macr wel is, wat rocrt'ct mijn
Wacr dat het lichaem blyft ? 'k fcg. f i Is ecu groote zegen
Als God de ziel , cn'tlichacn i cerlyc k d e acrdchccf r
verkregen
floa neem t hem up jou fchoft, en turft hem algclyck,
En o m dat'e t ee n ar m keerlis , fel Niemant ma N.cmcndal het lyck
Volgen. Wi e maeck t on s hie r een graft? komfprhïg
jy na beneden,
Het is al diep genoeg, en deckt de doodc led en
Nu wedero m met aerd, en volg me met fatfoen ,
Nicmant fal over 't lyck ziclniiffcn latc u doen,
Py onic prochiacn > want d ie zi ngtd ickw iI s m iiTcn^
JLa 't mirt'em altemet wel dapper uyt zijn giffen .
Binnen.
b**9
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Efc^rm, NitmmtitntpqlgthoQrtbtbbende, volgt hem
n*, « i kpmt vqort wihruytZiek.- Ik volg al loetjes na, c a lic wacr hy belaud.
IK m:b dcfnofal we l wcg.'k öwccr,dat hyicmants hand
Nu nie t omkomen fal, ik ga 't myii heer acnlcggcn,
pat Ntcmantdcl c nacht blyt't in de kerrick leggen
Binnen.
HET DERD E BEDRYF .
Achtfte Uitkomi t
Lodewijckr

1-od. /""\ Lan g gcwcnlte dag, hoc heb ik u rerbeyr ,
^ O langgcwcnü c dag, vol alle vrolyckheyt:
O dag , wacr in ik fal nu cynden myu verdrieten,
u d a g , waerinikfal , n a wens mijn lull genieten:
Ik wasgelyck een bloem, door hagelbuy vcrllickr,
Maer door dces blijde maer nu weder heel vc*quickt.
S o doet een noorderbuy he t land hacr vreugd verd wyncn,
So komt met vrolykbcidde Son bacr weer verfchyncn .
Wel acn dan Lodc.wyck, tijd vaerdig op de been,
Vliegt voeten in der yl naer myn beminde heen,
Mijn hert dat hippelt al, myn ziel verlactdc bandca
Vau hare tijdgefel, CD geert zig in de handen
Van een,, die overhng hacr willig heeft gebocyt.
Los lijnde, fterriftzy ; maer wederom loogroey t
Jri-icf leven dapper acn , wanneer fy is gevangen
Mijn hert dat heeft zig al in 't vangenhoys verhangen t
Want lint dat ik'et nam, en fmcct'et i n haer fchoot ,
Doe hacekten 't licbacmook na fuik een (bete doot >
•^QctztngeudcSyreen, door al u foct getover,
Soo Hap ik naer u toe, en geef myn aen a over.
Rutgtrt in dt deur op febiltmacht jiaendt, fiut htm.
S&tgert, Sachthcer, w«er wil gy teen?
C 5
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Lodemijck. i
k fon u vrouw eens (preken,
Rjugert. tvlyn heer, 4at mach n iet zy n.
Lodeiotjcl^. We
l wat zyn dit voor treken ?
5y heeft my bood' gefruur t
Hutgert. 't
Is heergelyck gy fict.
Lodem, I k feg u lact myn in.
Rtttgert. My
n heer ik durrif niet.
Loet. Wat oorftck, (êgt eens fielt , kouu gy me lbo ont»
tangen. (gen
H?«g. Wat < >orfaek Lodcwy k? om dat ik vrees voor hanjLorf<ra\ i k fcg u lact my in, of anders't wort u beurtRutgert. ' t Is lichtely k gcdacn, t geen lichtclyk wort betreurt,
J-odtm. Voort (eg ik uit de deur, of' k faldc r unit rocken.
K"tg' A l (loepje me fodroog gclyk een macrtlê boeken,
600 fet ik cvetiwel «ccö voeten uyt de deur.
hodtw. Ecrloof c ftucke fchchns, ik raod u fict'er vcur.
H."tg' Soo hoop ik ook te doen.
JLodtm, '
k Geloof niet dht'ct deeg is,
Het heeft lijn oorQck al, dai hy me inde weeg is,
De Drotl hcefr'ct vcrboön, (bo *k an zijn reden merk ,
Het buMrci) geit hier niet, hoe ftelik du in 't werk ?
Cicen din g e n is foo (tarek, men kau't met gout doorboorc», (ren
,
*k Moet iïe n o f i k dien óloct dan oock niet kan bcKooSc»t, wat's d'oorfaek , dat gy uiy niet in en lact,
Kan'ct u hindered i
Ityfg My
n heer, ay wat een pract»
Gelooft, dat'etaen my n (tont, ik tbu 't u niet hektten ,
Maer dat ik 't leven in gcvacrlykheid fou fetten
Om u, of om mevrou, datxlunckt me ongcraên,
Dus he b ik liever 't belie te kiefen van twee quaén :
Want fict de drofl dtc heeft men pp men hals verboden
Terwyl hy is van buys, dat ik geen vreemde goden,
Metiijne Alcumcen»on s juffrouw, (preke n lact.
Loitiv. Tut , tut, dl anders nict,cUcr toe weet ik wel raet,
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Die fack en lijd geen lalt, ik weet het goed te maken.
Rjit. so'tongelu k my n trof, wie lbo me weer ontflaken,
De Droll die is een man, dic'm niet vermurwen tact,
Door fmeken of gebcên.hoc fchoon datmeft ook praet .
f~od, Macr fegt eens Rutgert,hoc fou hy't te wttc krygen?
Indien gy 't felfs niet klap«,wy fullcn ' t wel ncrfwygcn;
En daerom bidd' ik, dat gy myn niet op en houd,
En tot vergelding, fchenek ik udecs Itucken goud.
Kutg- A y feker, Lodewyk,fkdurrif e t niet nemen. "
i-od. Taftacn, watdefe gek,hoe llact hy dus te temen?
Dat al de wereld Heft, wort dat van u veracht ?
'K Geloof heel valt van neen, wat llact gy dan te fuffen ,
En laet door ydcle wacnen vrecsu hert verbluffen :
Gy kent myn ommers wel, en 't is wel eergefchiet ,
Datg.y'in«tnacrftdcrnachrmyheymclykin liet ;
Hoe llact gy foo en dut••» ontrangt decs gondc krooncn,
Dit's macr een klcynighcid, 'k fal' t noch bet bcloonen,
Wat fcgtge, fpreeckrge nici i
Hutgert. I
k weet niet wat ik doe,
De gal lig gry n ftmen aen ,cn 't geld dat lacht me toe.
I-adem Neem t gy'ct op myn woord, 't fal wel ten befte n
Rjitg. Mac r mclt'ct doch geen menfehj (komen
.
Lodetvijck Wac
r moogt £y al voor fchroomen .
Rutfr bo gaen ik dan, myn heer, en fcgdat gy hiertijt.
JLodewitcl^ We l acn ik wacht hacr hierO lan g gewenftc ttjt !
\loc he b ik a verbeyt, macr na noch eens verkregen \
'k Vcrtoonn u jupitcr, die , doo r een goudc regen,
Zijn lan g gewende luft boete met Danaë,
Want op dre felfde voet fod klaer ik«ct nn mee:
O recht e proef des mins ,*gy kunt'et al bedwingen,
O krachtig e tnctacl, gy doet de flootcn fpringen,
En maekt een t uymc bacn, dacr eet ftgeen open was.
Dieuw, Weef t welkom, Lodcwyk.
Lodtmijck. Mcvrouwc
, alfoora s
ik defe tyding kreeg, en dat my quatn ter ooren
't Ver -
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c Vertrccken van u man,doe wierd ik als herboortn,
Eu van de dood vcrwckt,myn hert kreeg weder moed,
De logge geelt verdween door 't roeren in 't bloed,
En 'c lictiacm dat Too lang had fonder ziel gelegen,
Heeft door decs blyde maêr hacr ziel weerom gekregen
Mijn le?en Uaetacii u, Mc-juörouw « ik bckco,
Dat fonder uwc gunlt ik niet met al c» ben.
Dieuio. U hcushcid , Lodcwyk, gclicft'etfootefcggen.
Lodtm Mij n foeic cngelin, kitnd gy dit wederleggen,
t>oo bidd' ik fpreck, a y fpreek, e n antwoor d >y myn
niet ?
Dimt». De eer is al te groot, di e my van u gefchict.
Lodewijcli, Hoe zcid myn lief, te groot ? ik kan 't fo groot
nictmakon
Als o wacrdy verdiend > dacrom moet ik het Haken,
Ik kan niet alt ik wil, of als ik garen fou.
Dieuw. G y roemt my al te hoog.
L»d. O
neen , beleefde vrou,
U fchoonheid die verdient al andere minnetockies.
Als ik u hair aenfehouw, hoc dat de dartle lockjcs.
Door 't fpelcn van de wind.fwieren om t auui^t heen,
Dan fwicren, lieve vrouw, myn tinnen ooit met een;
Sic ik u wangen acn , verciert metfchoonc bloofcn ,
Soo Q>rcck ik ia myn feit, hier is het puyk van rooien ;
Geef ik 't gelicht verlof, dat het wat verder gaet,
Soo dool'cr uren lang, lief in u heus gclact :
Want (iet, u oogjes zijn twee tintelende Harren,
Dacr 't redelyck vernuft hacr plicht gact in ver warren»
U neusj e gacf en cê! is wonder wel bcfiicên,
U tandjes maeckt befchacmthet fuy ver elpenbeen;
U mon t die blacft een geur van foetc angclicren,
Dat het koralc root op 't fchoontfcfoeckt te eieren
Wanneer het 6g verrept; en u fute witte hals (vals .
Verdooft de fchoonfte fwacn, ea maekt hacr witheid
U borsies, als ik die na wens maer mag genaken,
Vracg ik naucktcr uiet. noch «norofijufe flnaken,
Odar-
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O dartele vrèogdcnbcrgt* waer op Cupido ftreefr4
VoQtt fwyg ik van de reft, wy 1 bet geen pas co geeft.
Ja u volmaeckte lyf, doet my fieelvatt geloovcu,
Dat gy he t fchooiiuc l'choo n in feboouheidgaet te beven.
Dieum. So o fekcr, Lodcwyck, (ia ik fooJn u fin?
Ifodemijck, h t f°° dat mooglyk waer, ik maeckt' u eea
godin:
•Doch 'k heb het al gedacn, *k heb u de macht gegevea.
Dieum. Wannee r doch f
Lodtwijci^. Do
e ik u opofferde dit leven.
Iklwecrnochecnsgodiu, da t ik udienacrblyf ,
En dat ik offer u gewiUJ>» ziel ei 11 (.
Ditumtrtje. Gymaeckt, 6Lodcwyck, dooruaenmic uig praten.
Dat defc teerc ziel haer woonplacts moet verlaten,
Op hoope ,.dat gy haer huisvcllini? geven moogtLodtw. indicn'cr minnacr is, die op zijn wiermin boogt,
Soo beu ik'ct met recht, want in dii lichacm kriclca,
'En mengen onder een lich twee verliefde zielen,
Drtrni». Ho c gunftig is 't geluck, dat om te famen voegt,
Lodtm. Na ik by u mach -zijn, nu'is roynhert vernoegt,
Dieum Myn lief, ik heb men fcjfs wel honderdmaal bekommert ,
Om eens by u te zijn, macr ach! ik was bcflom.mert
Stacg met dien oqwcn geck, hy liet my noyt geruit,
Macr nu vergeet ik 't al; mits dat gy my.
Lodew. Wa
t doch ?
Diewvi Een
s kuft.
Lodtm. Kan ik met (ulkcndicnfl al a verdrieten blnücn ?
Kom dan, myn engclin, ik Tal a ryckciyck kullen.
Dieum. He t Kuilen va» myn lief, eu örucken van u hand,
Ontftcckt myn tecdreziclnoch tot een hcetcr brand.
Lodep. Die fa ! ik na myn macht, brautlüchftcr, wee r
uytdooven.
Hoewel gy my-ontfleeckt van onderen tot boven.
Di*tHF.
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Dieum. So fat het nodig zyn 4 dat d'ecn den and'ren helpt.
Lodtmijck_ Ay , toont my dan u hulp, eer myn de vlam
vcrfclpt,
Dieuar. ' t Is nu de rechte tyd, wy l Cupido ter been is.
Lodeto. Ko m gac n wy dan myn lief, e n trotfen Mars en
Vcnis.
Bhtiw. Wel acn, dat is u voor, macr wie de flryt verlicft.
Lodw. Hcei t voordcel , dat di e wee r ee n nieuw e flry t
verkidt. Bhmitt.
Negende Uitkortift .
Itmant met Elekttn uyt
ïemant. t \ feker , is hy dacr foo hoop ik hem tC vangen^
J Wan t lie t i k rui l nie t eer» voo r dat hy is gehangen :
Syn leven loopt gevaer, en door de lefte brand
Heb ik al 't Bocrcvolk gekregen op myn hand:
Hy waer al kout gewecit, had hy niet deur gadn gtippen,
Maer 'k huo p nu dcfe reys (al hy roeniet ontflïppcn \
Ik hebeen lilt bcdoeht.
Kick.- My
n heer, ay fegt doch wat ?
Itmant. Ontren t der metten tyd, foo fal ik ficneen gat
Bchcndtghlyk èmtrcot de Sacrilty te grave,
Enalsdatisgeföhicr, fo o (al ik als een rave
De Ornamenten, e n voortal het Misgcwaet (dae f 4
Wechnemen > en komt de Prtcller dan juitl op de hcucr
O m 's nachts de dicnit te doen ,fo (al hy *t tocftel miffen ,
Wat dacr fal oit ontftaen, kan Elkeen felfs welgiflën .
Ik fal vooreedt hctt>oed vcrfchuylcn diepen wel ,
En fonder twyftct dat men de Kerrtck doorfoecken (ei,
Ais letnatn dacr niet is, foo fal m*cr Niemant vinden.
Wanneer gy dit vcrmcrkt.lbo trect vry ftoutclyk in den
Hoop, tcrltont fai Elck dan werden afgevraegt
Ofhy<le dief niet kent, fegtdaudatgy'etfacgt , fren ,
DitNicmant heef t een gat door't mctfelwcrkgacn boo^
Het volk fal meer nacr o, alsnadiefchdmhoorcn . •
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En als'cr word gcvraegt, of lcmant niet en weet,
Wacr't goed gebleven is, foofali k a l gereed
Voort roepen overluyt, met defe mync oogen
Heb ik het felfs gclieu > dai hy u heeft bedroogen ;
Want 'k heb'cm nagcfpeurt, dat hy 't gcRoolen goct
Op't kerrickhor begroef, en ging doe, voe t voorvoet ,
Al lulletjes te rug, begaf'cm weet ter kereken,
(kc;i
En viel voor 't ouiacr necr,op datmen 't niet fou mere»
Dat hy'ct Misgewact foo fchclms gcltoolen had,
Om daer van blyck te doen, foo fel ik bacr een gat
Dat ik gegraven bcb, e n 't goed daer in gefrnctcn >
Gaen tooncn, 't flcchtc volk en fal niet beter weten ,
Of't is foo in der daet, voorfeker werd decs ficl
In dat verwart tumult verdeelt van lyf en ziel, (gen,
'k Geloof niet, dat hy dees dans met lilt nu fal omlprinMacr dat hy als een dief fal 't galgcliedje tingen.
Wat dunckt daer Ellick of?
Blc^. He
t dunckt myn wel gcraên,
En 't is ook hoogc tijd, liet gy'cm langer gaen,
Nicmant fou met goed doen , o weer de loef of (teken,
VauNicmams mildhei d wcci'ct hcele land te fpreken ,
Om dat hy bouwen liet een argebrande Kerck
Op fijne kollen, en deed oock daer en boven 't werek
Vanbarrnhcrtighcid, h y Ipyfdcd c hongerige , hylacfde de dorftigc, hy loltcdegevangen,
Hytroolkdckranckcn, h y herbergde de vreemde, e n
liet de nacekte kleed'rcn langen.
Ja fel ver de dooden liet hy begraven voor zijn eigen geit
En Icy t rechtevoort en bid voor de ziel.
lcmant. Hoefwcl

t

Myn hert in toorn, dat ik myn leed wcfen (prefen
,
Hoor, datNiemants deugt en eer werd boven myngcMacr 'k hoop niet dat Eickccn myn mee verlaten kl,
Elcl(. O neen heer, macr om dat'em Elck niet wel
Mach fetten, fou ikje als een trouwe vriend rade,
Dat gy voor al niet fuy mdc, eer dat'et word te fpadc.
ltmant.

48 I
E M A N T
lemma. O neen myn waerdc vricDd > 't is alles bedek,
Dccyddicis naby, dat het zijn leven gelt r
Sicdacr.myn vricnt.tic daer.dai's voor u trouwcdienft c
Sta my maer trouwiyk by, foo fal 'k op 't onvcriicnll e
Ditn ccreloofcn fchclm wel helpen aenecn kant.
Elck. Sach t heer, de Droit die komt.
De Drojl met ttnige Boeren, alpr/uemte uyt,
Florh. Ucbja
, l tisfoo.
I. Gnor. '
k Had Nicmant
Sulks noyt vertrouwt, dnn doch wat fal me feggen,
Nu me n o p Niemaitt gecu vcnrotiwcii mee r irïag IcgIlorit. Mae r hcerfchip, ofhy weer quam ?
(gen)
I . Gnor. So
t > fpreeck t me vry elyek aen,
(k fcljc by dan t doen, 't is tyd voor myn tcgacn.
Jïom. We l heerfchip goeden dag- Binnen.
lemant Gelief
t my n heer te fchcye» ?
Gum lemant dan de eer, dat hy u mag gcleyen
Tot aen u wooning.
I. Gmr. We
l foo'ct o belieft.
lemant. Myn heer, men bccd is d it,dat gy men dog gerieft
En u halprycke hand aen lemant wilt vcrlccncn.
I.Gnor. J a , mae r is't buy ten fcha?
lemant, My
n heer, en wilt niet mcencn
Dat'k lbonrccü'iykben , 6 neen, i k weet het wel
Die met<ct reehwim gaet, hoe hy hem dragen fel,
En dacrom denKt vry hecr.'t fal u niet wcfen fchadclyk ,
Dacr 's Nicmant die gy foekt, die heeft my n lacll eens
fmidclycic
In een volle kerk, heel lelyk uitgemackt,
(ohtflackt,
Hoe fchoo n dat ik oock fprack, 'k wierd van hem niet
Hy had me dapper voor.hy maekten't langs hoc grover,
Ky (cholt me voor een dief, e n voor een kerrickrover,
Dan vooreen hocrcndpp,cn fchcllcm.cn moordenacr ,
Dat was 't alderminft .
I. Snor. Mae
i zy» al jou woorden waer,
Hcbjcrgctuygenbyr
lemant.
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Imdnt. My
n heer, 'k (al u geen Iogens openbaren,
Elkeen die hoorden 't, in die fal 't myn heer verklaren»
I, Gnor. Wel nou fijn. man beken jy,dat'cr fulks gefchic i
is? (lectts
i
E/ci^. Oc h ja, myn wacrde heer, hocw cl 't myn dappet
J, Gnór. My n vriend, jy hebt voldacn, wy hebbch al ge*
nocgklaerbeid!
Wam dat Elckecn ftyt, dat is gemccnly k de wacrheirj.
ïtmant j * fuike n fchellcm,heer,en is in *i heelc laud niet.
Jk lou nog wel meer leggen, dat ik 'i niet om de lchand
liet,
Hoc dat d ie geyIe hoiit een cerlyck man zy n dochtet
Verkrachte.
I. Gnor Ho
e klaerdc hy dat ?
Ïtmant, Sic
t eens i my n heer, h y brochtcr *
Op een beymclyckc plaets, en heeft haer dacr gefchent,
Of «nder s dreygde, haertcdooden, gclyckf c felfs heef t
bekent.
Elc)^. Die man, die nóch onlangs clendig wier verflagen
Dat beeft hy ook gedaen,gclieft'ct u te vragen, ('k we d
80 vracg'ct an diè,aic'cr van't begin by geweeft hebben %
Datfc ahemaci feggen-, dat'e t Nicmant gedaen het,
I. Gnor. Hangc fcj ten Voorland wefen 4 kan ik'em m«er
veroveren,
Dat vrees ik van tynent wcgcu.
Élck. J
a maer die Ichelrn kan toveren*
1. Gnor. Bcncdijftcs, wat mens is dat, dat't Elk niet fcy,
ik loofden^ niet ,
Macr non moet ik wel: dacrom jy goc luy, iiet
Datjchcin ;ib» 't mogclyk is, ergens kent op ('peuren,
En kryg ik^cm iö men kluyven, foo wil ik hem wc) van
teveuren (Te
n teftiment maeckt ,
WacrfchouwenVfo" hy wat oytitaen het, dat hy by tijds
En zijn ziel wel bcforritf t, want zyn leven acn een einde
racekt. fkroonen
.
Itméti Mv a hèêTitè'txiankbaerheid, neem t def c goud e
D l,
Gnor*
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'tïGmx- ' t Ha d nie t noodi g gewcclt, riiaer ik beloofj*
hulp te tooncn:
Ncm.vriendc iktjen dicht by huys t i k bedanckje feer ,
fcfopnt m e ter gelegener tijd weer toe fpreken .
Jtmant Secrwel
, mynheer ,
^ a f dunktu , dat gaet wel, ik heb een groot genoegen ,
Kom gaciiÊVtrc, 't is tijd om OQ S ter ketck te voegen.
Binnen»
Tiende Uitkomft .
I(iitgirtbalfgeltfett, vraegt al grauwende, wie Itur kftpt , tit
gehoort kebbmdt, dat'et fancier Gnor it, weekt Juffrouw
Dieuvertjt, en Lodewijckop , die al half geklit, »ijl
dt Droft in 't doncker ingelaten wort, ter deuren
uytfluygt, en vergeet %ijn latrfen,

K«'g "LTEbjcjo u leve n fulck rafe n gehoort, wat is daef
*•*•
voor geklop? (do
e op.
I Gnor. Wel bengel, ho e feit hier locken? voort fcg ik,
Hutgert. Gans lyden, het is'et hcerfchip, hier feit ellendig
op'claijd.weyen i (uictjcbeycn
?
Ick mag'c r o p jacn wecken , ho c is't , flaepje noc h
'Loitmjcll, WelTlatgert , wa t is'er te doen <
Rjitgtrt. Watfou'criün
,
Wet hcerfchip Tclopt, of hy dol en befeten is.
Dieuwertje O
mijn .
Men liev e I/>dew^ck, hoe felle wc dk beft maken?
Lbd. A y forrigt niet , myn lief, ik fal'cr wel uyt raken;
iïötit Rutgcrt , watje doet, ontüeckt altoos geen licht,
Op da^ hy my niet liet., foo fal ikmyp hcél dicht
Verbc'rgcu after'ü, en in het dcurtocUppeu ,
Wanneer hy in is, ftl i k hcymcJty^k pyt fuappen .
P^n^ert Byget , dicraet is goc t
Ledewijc\. Vac
r wel myn eygen lief.
Dieum't. Heb t gy u Weeren al ?
Loïtpfyt J
a ik.
I. Gnor. Jo
» ccwergeteo dief.
Bot
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Koe lang fal ik hier wachten'? 'k loof ik fcl'ettt betalen.
K»«g. My n heer, ik had de flcutcl vergeten, die moft IJQ
ccrltgacn halen.
f Guur. öteektmencenkaersop, e n loop t dan aljc befl
Rtttg. sjcdaer myn heer- (nabct
.
J. Gnar. I
k wed
Dai'u hie r geen deeg is, want ha myn giflêri,
(fèflj
So vrees ik dat'er een acr op men Üroom het wéfen vif .
•Waat die aüamodc leerfen, fchocnen niet op myn leeft,
Hier het voorfeker een \ temde doffer op't flag gewceft,
Dat Rutgcrt de duy vel hacl >Ibu hy me fao bedriegen ?
Dacr vcurlclik'cinmetccnkoott , i n zij n dood latcri
wiegen,
Ik (al van defen avond flil fwygen, 't gact hoe 't gact ,
Ik moet een rcys by myn vrouw gaen, e n voele n of'cr
polsoockflact:
Slacpjc licfltc ? hourj e nie t Djeowcrtje? gans lydeai |
datfwocgen;
Sy hygt na'cr aem : wel moeht'et men wroegen,
Dat ee n ae r men pact-d gezaclt had. Wa t öact me non
té doen ?
Hacr dit te vcrwytcn,dat dunkt me veur al gfieft fatfoc n
Tcwcfcn, dee d i k dat, f e fou befebaemt worden , co
loopen mee ,
't Is beft dat ik teugen hacr ftil fwyg, fo hou ïïefean me»
Ook vrees ik, fofe maer merkt, dat ik op hacr döèn let j
Datfe wcfc r o m ee n haverflroö , op my n hoof t c e i
kroon van fuik fatfocn fe i j
Want- die jonge vrouwtjes zinne te halftatrig^ daero m
ill belt te fwygen*
Macr het Êutgcrt noch geen koppclgeld chad, fo o fel
hy morgen de gailig voor zijn loon kfygcn ,
Waretidei' geen hceldcrs, dacr waren geen fteelders,d*l
is een oud fpreeckwoort ,
Medunckt ,' c fel beft tvcfen, datik'gaflapcn,eerdatf e
myu gepreéck hooft ,

D z £r

i

,t I
E M A N T
En laten morge n oduent, t'wylRutgertnochflacpt ,
hem op fen bygct haugen,
En om da t h y m e falckcn ontrou w gedacn hct, dac r
»oor fel hy bygct hangen.
Binntn,
Lad. 'i I s al cen groot geluk, dat ik'cr fo ben uytgcrackt,
Heb il t oo k wa t vergeten ? bygct mynlaertcn, ja hier
is't welgemaeckt ,
Dat fel hy gewaer worden,dat wee t ik fo wis,als Lodewyk myn naem is,
(is?
Hoe ftcl ik dit in 't werk ? hoe maeck ik dafet bcquac m
Sckcr, ik wect'et niet , dit ftact megants niet an,
Die 't weer te rechte brocht, dat wacr een dapper man:
Al lycke wel, hier dien ik yetwes te praöifccrcn ,
't Hert rs te feer ontrtclr, ik mag gaen rhuiswaert keren,
En paden morgen vroeg wel fcherrip opzyn deur,
Licht valt'er 't cen of't aer vau fcllcvcr wel vcur. Bin,
HET VIERD E BEDRYF
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Elfrlc Uitkomft .
Itmmt mtt al 't Mitgewatt uit.
ImiJM.TTIcrhcbikalhctgocd, ik ga'cthierbegrafen ;
• " J a fchellcm , bid gy vry, ik wed ik u fo haven,
Tot dat gy fcl ver fegt, dat gy gehavent zyt X
Daer komt de Pricöcr aen > nu is'ct metten tyd,
Dacr mee begint den dans, *t is foo wel, fou ik hopen
Myn hert en ziel verlangt hoc dat dit of fcl lopen.
Gattomtenboeck.
Pricfi. O heer, wat Judas heeftfighier te nacht vertoont ?
Die u , noc h uw c kerrick , in' t militie nie t heef t verOp, Kotter Lambrccht, op. ffchoont
,
K..Lamb. Watis'cr
?
Pritjitr. Wil
t u reppen,
Al 't Misgcwact is weg, doet ftrak deklockcn kleppena Burger, Gor t zegent watisdat, wel watofditbeduyt ?
Wat i s u, heer Paftoor, hoc ziejer foo blccck uyt ?
Pritfltr-
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Priejlir. Dacr heef t lic h wi s te nacht cen fchellcm alhier
verfchoolcn,
Dical myn Ornamenten foo fchandig heeft gcftoolen .
t Burger. Gams lydcn, wa< r hy hier, wc [rockcn'cm uyt
% Burger. Dicllcchtsdcdiefmacrkcn . (Te
n vel.
Ekl^ Elckccndi
e kent hem wel,
htmbr. Wi e is'et dan ? fpreek o p , dai'ct myu heer mach
hooren (booren
,
Elckf ' k Heb Nicmantdefc nacht (hie r foo) ec u ga t ficn
Alwaer hy 't goed door drocg,macr quam heel fchielyk
Eu viel ililletjcs gins voor cen outacr neer'.
(weer,
Macr waer dat hy'et liet, dat moet ik wel verfw ygen,
Je feit 't van lemant noch we l te weten krygen.
Pritjler- O eer vergeten mens, 6 goddcloofci! boef, „
Is oo k lema m oude r u allen, die weet waer h y 't bc>
groef?
lemant. Ja heer ik wcct'ct wel, en lal 't a openbaren,
Komgact g y liêa met myn.
Elck, I
k fa l de deur bewaren.
Itmant. Si c daer ,lichtopdie farek, dacr Cult .y het wel
vinden. (j
e 't linden ,
Lamhecbt. Dac i 's de Karu*uyffcl,hccr,hou vausdacr hebDacr is al 't lilvcrwtrck .
Priejlir. Denck
t eens, waer dat hy 't fchool .
lemant-Hccr, dac r ontvalt uicts .
Friejltr-. Lan
g myn, het is de ftool ,
Loopt nu met a'le man, om defc diet'te vangen- (ge n ?
Itmant, Wat dunkt u Elckccn > fal Nicmant nu niet hanElck. Öc lilt is wonder wel, en acrdiglyck bcdöcht .
Alt het rafalje met lemant, Niemmt, Niemendal 4
tnde Wturhtyt mttruyt.
i Burg. Ja veugel.vinricn we jou hicr,hier is hy,diejefogt.
i Burg. Late we hem onder de galüg begraven, ko m ik
fel 'cm voort ten eerftcn dood bruyen.
E/fJ^. Dat'sweldeminftcmoeytc , da n hoefje gee n graf

te bekoltigcn, noch ook geen kloeken te luycn,
Di i
Bury?,
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l Burger. Hoorj e wel, Elckccn die fcyi'et.
% Burger.
Houd kecrcl, wacht tot flus ,
Wc lelle n 'cm by't hecrfchip hreogen .
fiUmant. Hoevcrvaljedusr
'
i Burger Dat's waer,jeugpuwcdief,jemochtjouftc &
Watrheyt. H y hccfi'ct nict gcdaen. (le
n laten,
j Burger. V
Wel wa t fchort jou te praten ï
WaerbeyU Ay rrienden > lact hem los, Niemaut en heeft
ccn
% Burger. Dac r weterj wy nict of. (g
fchult;
iVaerbeyt. I
k bid u, heb gcdulr,
Itmant. S q mannen, vaer maer voort, wat wilt gy na'er
Vport, voort, weeh hicr van d»en
f layiictciï ?
l/Faerhtyfr; Watmoogtg
y m y vcrduyücrcu,
O ongcluckig menfeh > Hoo t gy my met de voet,
Soo loopt gy rcuck.cloos u QUbcy 1 lelfs tc rnoet:
Wanneer d'onnofelhcid verdrukt fchynt door u doffen,
Soo faj rechtvaardigheid, door my u neer doen pluficn ,
Hoogmoedig, gaet vry voort, gy lyck'et al end' al,
Mxct'V ö verdoolde mens, hoe nadert gy u val.
Binnen
Twaclfdc Uitkomfl .
iitnaxt, E/fj^ , znef/Niemant , "biiemenctal, e;; al
het gevolg, na den Drojt toe.
tm4üt. \K Yn heer , di e fchclle m i s vaft, wyhcbbcu
*"•*•
hcmgckluylicrt,
JDacr had die boofwichtal ' t Misgcwact verdu} fkrt,
Van oo$ Liefvrouwen kerek .
J. Gwr. Ho
c dorf hy dat bcöacu ?
Dat is een boofeChrift, een ftadt fou'cr om vcri^acu.
Jtmait. Mynheer, ic k fal flus voor Uhoogc recht vcr «
fchyncn,
J. Gnorft Iswc^gyfaUonsdan by een vergadert vijncn.
lemm . Elckeen, kom volg me na, met wackcre iinnca
klocek,
't Is
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't fs noodig, dat ick hier myn eygcu félfs in foeck.
Binr.tn,
Wtmant. J e vergun t Nicmant we l een bc?, myahcer ,
fou 'k immer hoopen,
I. Gnor» We l wa t is dat ?
Nicmant. Mac r i k fou een s heen en weer na een Procqreurloopcn,
Die men faek een beetje bepleytc, wat fcgje,fel ik gaen *
l, Gnor. Macr wi e fe l hie r fo o lang voofjon al s barri£
Üacn t
Want ben jy fulckendicf, fookunjeooe k we l liegen
En mocht myn eer ik «t wift fo fijntjeswel Lcdriegcp.
Nicmant. Ja. wel , i k wee t niet wie ik hier voor ttortjta
ten (al.
I . Gnor. Om datj e Nicmant bent, foo lact hier NieftUü L
Nicmant. Wel fekc r dat i s goed, 'k fal Ntómcildal htór
laten,
Ey vryer trooft'em wat, en wilt wat met hem praten ' r
Bhïitt*.

1. Gt»r. Voortbreng t die jonge wcch, cnfeaelt me Kit>
gert hier ,
Macr bind hem wel te deeg, loop mitje drie of vier.
Rutgert Och ! wat heb ick mifdaen ?
1. Gnor. I
k feit jou wel verkondigen,
Bjitgert Mynheer, ikhldgcia
J. Gn«r. Ik bin jou genadig» want ik fel maken datje niet
meer lelt folidigcn .
fyttgt* Wae r me e heb ik't verdient d a y wil t medoc"!
te woord ftaenl' Gnor, Dat fe l ikj e llrack, s wy s maken , fluxlact oi. c
fchdlem voor t gaenLodypifck. *tyt4
Lodtwijcki. Ik ricdeDroftdaerfclfs , wi o of hy heeft in grepen?
'tlsRut^crt. Q; h ! die gact hy wi s lbo na de gal^ ;> è
•lk-pcn.
D 4
Mïn
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'Hfij n lieve arme k n e c h t, ik ben me t o b e k e n ,
Sagt,dacr va! t my iets iii, ik hoo p he m wee r t'ontflacri .
tiy trett na beer toe, en fineertRurgert wither of.
O fchclm , gy kom t my hier te r rechte r ty d o n t m o e t e n ,
' k Sal voor my n onby t cerl t met y myn lul l wat boeten .
£iou dac r da n boofe wicht , hou daer dan fnoodc tiiclt ,
H Is wonder da t ik u niet voort e n heb ontzielt .
3f. (?»«•. H o c heer , m y a knech t t e flaen j dat wi l fich nie t
betamen, (fchamen
,
'3.»iett>ijck_. H o u d g y fuik vol k in buys ? gy Hoort'ct u te
Vermits gy Rechters zijt .
3- Qnor. Wa
t fchort'crn ?
XadetptjcJts '
t Is een dief,
En eer vergeten fchclm .
]f. <J«or« Da
t hoor ik niet heel lief.
Maer,jongman,fcgt m e cens,hceft by u wat ontdooien ?
hod. Ja hecr,ccn nieu paer lacrfen met roogeverfde foo r
Die 'k gi (leren op de Hoep te drpogen had gcfet, (len,
H# namfe tflet een (nap, ik had'cm gracg belet,
Macr 't wat niet mogelyk, de fchclm die ontliep me,
Jkhadtpacrmuylenaen,cnook on s vollick riep me,
Entèydcn , defcdicfis ons heel wel bekent.
ï. Cnor. Hc h ik dieven in buys: en weet ik'et niet ? wat
. gort zegent. (gent
.
tod 'kWacrfoonaerugegacn , ha d gy myn niet bcjcJ. Gnor. O die guy t hccft'et ook foo fchendig verkurve u
tegens my.
%oi. Het is een Dimmen dief, myn hccr,ay hangt'crn vry.
| . Cnor O m dat hy foo lang myn broot gegeten het, mag
ik'cm niet opknoopen,
(fal'em laten loopen
MaCr ic k fel'e m me t de lange roe iiraflfcn, dat is, ick
Voor cen guyt, als hy is, voort haclt de lacrfen weer .
Hutgert. Dae r zijnfe noch foo goed en foo quact.
jf. Gwor , ?ijnf
c di t myn heer ?
JLod. Lact fien,ja deferyn ' t , ik doc my £ecr bcdancken,
En wcjjs uVVCl gelueks. Binnen.
I Gno**
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J. Gnar, \Ve
' wat zyn dit voor ranckcn ?
Dat gy 't geftoolen goe d legt onder dele bet ?
Jtytg. Oiifc luftrou die had me in'er kamer te lefen gefet ,
ÜO da t ikf e va n «ootshalvcn nergens aers wilt te bren»
gen.
jf, Gnw, Loop t voor den droes, jou galgc klepel, jy feit
me jou leven nicunecr tergen ,
Ja we!, Rutgert jcrackt dacral geluckig van de lyn,
Eu nou ik 't recht befchey: weet, lbü'et men van nerter j
lcetryn,
(vertrouwen fet ,
'k Sel fclver in de wint iicn, hy is geck die op een aer zyn
Macr'k be n bly ,datmenDicwertje beu r kuysheid nog
foo behouwen het. Binnen,
^d^B>ijcl^, Wa t dunktu van dat ontbijt, Rutgcrt, doet er
unictfeer?
'k Heb a\ wat rijekclyck toc-gcflagen .
Ruigen. O
m dat min of meer.
i^odtwijiku ' t Was al een bitter bancket voorjc,
Ruigen, Watd
c duyeker ?
frattje va n bitter ? het fmaeckt me als fuycRer,
Want ik was fo galachtig, 'kwilfcggen , t b galgachtig
om me n hart» (Verwart
,
Had jjy't niet gcdaen,'k waer met men keel al inde llrop
Maèr je befchuttcme .
Ltdtwqck, N
u a l genoeg daer van,
De laerlcn fchenek i k u, kom vol g me a!s een man,
Die oude focfe wind «n fal u niet meer quel len,
Ik fal u wtl by d'eenof d'andere heer bcticllen. Bitmen*
Dertiende Uitkomfr .
Itmant in Elcl(.
Jimamt "ïTTEet gy wel wacr'et is ?
tick. W
Jahcer,inecnvandefchocckcn 1
Hier heb ik 't. ff
y kl°pt*
Dicnaer, Vv
* ie is daer ?
lemant. J
k kom myn felfs hier foecKcn.
P/fwiw.Ikfeldcbootfchaptioep. D
5
Evg««-
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Èygenfelfs uyt.

Iemant, My
n heer een goeden dag»
ik fcidftactmy te woord, indien net wcfeu mag h
Eygtnfelfs. ' k Moe t iu een Itcrt'huys zijn, dus kan ik niet
lang beyen,
t'Wyl men my ernftig fockt,in't fchiften e n in't fcheyen
ltmant. I k be n genootfacktneer , en'c gram, enhuti g
bloct
Dwingt my dat ik hier in myn. (elven foecken moet ,
Dies heb iü voor decs tijd een lake voorgenomen,
Daer 'k hoop myn Sclvcn geen fcha van lal bekomen
Eygenfclfe Kom , (egt a meeutug dun in gauwigheid eens
uyt. (denguyt
.
lemant. Myn heer, *kheb een playdoy met een verfoor *
Eu valfeboofevWcht: laetficn , h y is scheten.
Eygtnfdfs. Da t word u niet gevraegt j 'k en hoefdat nie t
te weten,
Antwoord my n hier macr op, fcg, is hy ryck, of arm ?
lemant Wa t fou dien bcdclacr, hy is heel kacl, och arm J
Eygtnfdft. üaeg t gy'cm garen doot ?
lemant. J
a hever als in't leven .
Eygenftlfs. Wel ae n y i k fa l u hier da n ftofs genoeg toe
geven:
Hou daer, daer hebt gy 't al, en {iet dit lefle woord
Brengt zijn fentency m t ê, ehdaer op volgt de koord:
Geeft my ia elcke hand niet min dan duifcud kroonc n
Voor my ncn arrebeid.
lemant. We
l heer ik fal 't u loooen.
Nu i s myn hert geruft : waer is de fchcllcm uu ?
E/cJ<. Sachthccr .
lemant, Ho
e foo ?
Ekl{. Nicman
t ftaet achter u.
ltmant. We l helhond zyt gy daer: fict hier heb ik u ftroj»
vaft.
Hitman Mae t hebje fc al een rcys geprobeert, offc wel
om jou eyge u krop paft?
ittnantm
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leroanf. Nee n fchcllem, s' is voor u , het is u errifdcel.
Nitmant, Wi e hec jou hals veraffurcert ?
Itmant, Dat'
s even veel:
Aftyn heer, 'k wens u een goe'n dag, ikfa l het nu wel
klaren. Bhwtn.
NKJ«NW. Hem , hom , i k fpraekje wel een woordje?
Eygenfclfs. Last my11 geruft.
Nümant.
Get , hoe kunje ook uvtvarep ?
Is dit jou manier lbo ? of ilt een actigcboorcn gebreck ?
Ay'hccrfchip, foo cjo u belieft f
Èygmfilft. Wcch
, wcch met defe geck.
Nicmant Is de liefde dan hielcndal wcch i *k hadje lyckewel foo garen ccnsgcfprokcn
Èygmfilft. Ik he b den dray van die liefde, s'cndóctm e
fchoorftccH niet roken,
Hcbt^y wat handcfalf ? foo hoor 'k u met verdrach.
J<lieih4nft Mynheer , ik heb rechtcvoort foo veel gcldi#
als'cr in cenpaerde vuyft mach.
Eygenfilft. Scg t waerom, arme Woed, komt gy rayndan
verftooren ?
Nicmtmt. Gort zegent, machje dan van Nicmant niet een
woord uyt liefden hooren?
Eygtnfelfs. Va n Nicmant, ja hee p wel, hoe nazyt gy 't
heer ï
Voort breng t on s ftoclenhier. Nicman t fettc fichwat
neer,
En tap een kan nc wyn, maer brengt ons van de beften!
\Vclck ee n dunckt Nicmant beft is ?
Nitmmt. Jkhou'etmctdcnlcftcn
.
Èygmfilft. He t geit u eens, myn heer.
Nicmant* He
b danck.
Eygtnftlft, '
t Moet fchoontjes uyt.
Nicmant. Neen , 6 neen, Nicmant fou dronckc worden,
en dan was 't proces hielcndal vcrbrüyt»
Ejigtnfilfs. Ho e hebt gy «en proces ?
Nitmanh Ochjt'k
.

Eygtnffit.
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EygtnfdftTegen wiei wat is 't voor ccn quant ?
hiiemant. Hy heeft hicr bracks gcwcctt
Eygenfclft. Wicwas't
?
Hitmant. 'tWaslemant
*
£n naik hebvcrftacn ,kr>f t hy hier recht met hoopen.
Eygtnftlfs, Tut,iut , dat 's niet een beet, lact hem dacr vry
mceloopen,
Ik hebnoch wat voor u, dat vry wat beter is.
N<«w4»r. Sel Niemantdat altemacl hebben, dat dacr acn
de veteris?
(cytafy,
Eygtnftlfs.. Ja , lie dacr hebt gy voor cerft {wat id t) ja ccn
£11 hicr is cenprocuraty met eenaucitacy,
En dit is ecn vcrfocck,, wae r door men fupplicecrt ,
Sie dacr isecn-appcl > wacr in men appelleert,
En dit is tot onderhoud een aerdige memory.
Niemant, Wel wat wil dit dan lyu ?
Eygtnftlfs.
Dat heet intargatory ,
Hier hebt £y een extraö getogen u.yt de rol,
En hier is cen copy, e n a ö c , uy t 't protocol
Lact fien ik mis noch war,hicr heb ik *t bell noch by me,
Dit is de accufacy ofwel gcl'cyt fcn exy me,
t^iemant. Macr ke n ic k me'hicrwc l nuêbcvryen? he t
Niemant nou.hiclcndal g. en noot ?
Eygenftlfs. In'tminltc j l c t ; mae r dit papie r dreygt IcNiwant. Wa t is dat? (mansdoot
.
Évgenfelfs. Da
t 's zijn fentency me t de approbering.
Nietnant. Wat is hier in dit beursjc ?
Evgtnf. Voor de geregts dienaers en boden ecn vercering.
Nu fa dan bim'tt valt, want hier hebt gy*et a!.
Wtmttnt. Wa t moetj e hebben i
Eygtnftlfs, A
y ^ceft myn Niemendal .
ffitmant. J a had ik'em hicr. ik dec \ j e garen te gevallen,
Trouwe, dac r hebj e een ander, Nicmant het U>a veel
Niemendallc.
Hicr krijgt ten andtr jongen uyt \$n brotci^.
Eygtnf, Avoc rayu heer en vriend, dat gelt u van ccn fris.
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Nitmant, E y 'c fcl'cm f o wel doen, me dunkt dat'ft. ge*
noeg in is.
Je heb t fo o veu l handen , dat ik niet weet, wel k ik de
mynfe! geven. (:>edrevcn
.
Eygtnftlft. d ' t t n isfogoc d alsd'ac r is daer S wcynignn
Uitmunt Mao r wa t doej e me t a l dcuf e armen en handen? le g medit toch eens uyt? (bcduyt
:
Eygcnfelfs. Scc r wel, dai fel ik Nicmant feggen, wat dit
ih word by alle man rhyu Eygcnfelfs gchcctcn ,
En Wiie r yets is te doen, word ik niet licht vergeten,
Al ilt fchoon in de Krijg, het wclck dit root beduyt,
Of in de hcyli^e vree, dat delen arm wijlt oyt
Door zijne wittighcid \ en delen n.yncn fwarten ,
Vertoont weduwen, e n meer bedroefde harten .
De vierde die gy liet, vantvveedcrlcykolcur ,
Beduyt een arme wees, vol jarrimcrlyck getreur .
Het zv dan in wat Itact, of hoe 't is gefchapcu
boekt Elk altijd 2yn bcllifs ,om winüdac r faitte rapen *
Nicmant wee t uu waerom ik decs leviyen dracg.
Nitmant. Ikhcb' t vcrllautal weg.
Eygtnftlft. Me
t verlof, dat ik u vracg,
Hoe ziqcr foo bont uyt ? ay legt aicn toch.
Niemann
Vanharten,
Om dat ik Nicmant ben , cen witten met een fwarten .
Men tijd die is verby, vriend, ik bedaiickjc feer .
Eygtnfcifs, Men heer, ay noch een dronck. Birmm.
Nitmant. O
«een»myn lult niet meer,
Ja bin jy fuleke n fchcllem , di e met alle winden kunt
wayen ?
(payen.
Je fei t Nieman t me t jou onrcchtvecrdig c take n noy t
Daer leggen al jou builen, en brievenjk hebe r den dray
van, (fpreke
n de Gerechtigheid an,
Nicmant let'em wat vroom en eerlyck toe maken, e n
'k Wed dat men cen aesjc van hcur meer helpt, al s van
jou duyfcnt ponden.
Sic daer, dat gaet'cr na toe, 'k wod ikfe had gevonden.
Binntn. Voer
*
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Veertiende Uitkomft .
jtncifr QnKr put Jnjfrutiv Dhuwertjeuyf.
DHu0.lJt.cr lieittc , watje l"ei;t,wat dunkje vau die gr.yt
Ai-Hocdortthydatbcltacu ?
l.Grmr i
k jocg'cm voor 'igatuyt.
Dit». Dac r dced'jc wel en regt hy fou ons huis ontccren,
Ook hc'hjiewc volks genoeg.mcnkan'cm wel omberenj
Hy loop vry voor den arot:>, ik gecfer gants niet na.
I. Gmr. Ko m helpme wat te regt 't is hoog tijd>dat ik ga.
Dituiptr. Watduiikjcvandicfchellcm? da t imnc dicv e
l>Gnor. Hoorjc uiet Dicuwertje?
(likken.
Ditutpcrtjt Wa
t bcliefjc ?
I Gner. J
e foud me wat opfchickcii
Ay kom voort, ik kan niet langer wachten,'t wort lact,
ik ko m da n voor t wccrt'huys , ua'tfchcycnvande n
Ract. Binnen.
Dia». Da t heeft Lodewyk al wel gcklacrt, ja hy leker.
'k Wou dat hy hier waer, ik fou'cinccn brave better,
Ja al begeerde hy meer van inc, i k fou'ct willij; doen;
Of een friiTe roemer op fen hand fetten, en geve n heul
caifoen,
Sulckc boeltjes gacn dear rhccrder,die alk ding met een
abelheid weten tebedecken. (tetrecken
,
Maerfulckelchrobbcrshaordemcn detonguyt'e r hals
Die va n on s wa t goed s genieten, e n leggen' t dan aa
.yëer een.
Dat ick'e r fe l ver beul mocht over wcfen, li c dac ; i«!c
was'er wel me: te vrcén.
*k {Heb noyt acn Lodcwyk, foo lang ik'«m gek cm heb,
ontrouw kennefpeuren. (d
e deuren
Nou i k magflc D ee n Timmerman tckrygen , di e ons
Wat hoogcr rnaek t. Da t koftje foo voort na men licfïk
toe,
Ik moe t fèkc r lache n om die ouwegeck, b y weet niet
eens, hoc
Braci
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Bracf dat h y gekroou t word , e n voo r my n wcder Sal ik'cra weer op mcu met futken kroon verecren.
Vyftiendc Uhkornf h
Uitmat» mtt ttn Munnicif-^af . tn tin Botc^ mtt Kyuyfm
tp Pattr-nofitrs bthangen uyt.
Hicmdtit. f~y Anis lyden,hoe fcer doetimc men vocten,ik
^ ^ be
n blyd'dat ik hier ben.
Al ha d i k ee n tougtoofcrootalseen Wallcvis , en een
moii(1 als de Uoltzcc, noch ken
Ikjc niet verhalen, wat me opdeufe rcys gebeurt is.
Kyck cen rcys, hoc al mcu klccrcn, hooien en Ichocn,
-en pack en iack, gefchcutt is
Ik wil t byge t niet , wat we g da t ik gacn fou, want ik
fag'cr twie voor me n itcos ftaciiIk bender mee to vrcên (docht ik) ik jou dacr an 't wandelen r
Get, wat was'ct dacrbriet, 'k loofdat'er we l honderd
duyfcut neffens malkandcre n
Gaenfouwc: me t la g ik ginder in 'tverfchietecnouw e
brug,
Met ce n vervalle n flot dae r ee n Ezel o p gefchildcr t
(tont, ickjctcrug ,
AJ men belt wat ik loope kon, om daer re raken}
Hoc fprak'cr een oud man, die me by de klccrcn trock,
wal wilje der maken
Scun i fc y hy, niet, fcy ik. ' k Won dat kaltcel eens beften , en gacn dan weer deur;
Och vriend, amwoordc hy, daer woont de Luyigheid,
wacht jou daer vcur.
Is die dan foo quact ? ja, fcy hy, dus hoort men reden ,
e n let wel op men fcggen r
Sicje dae r after 't eerftc kaiieel , noch wel vy f ander*
leggen?
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Wcl jjcrfcfl, fcyd ik ; doc amwoordc die goede man:
Dc luyighcid is de poort, dac r men gcmackclyck tot dc
andere gaeH kan,
(kuysheden,
Tcwctcn, totdroHckcnfchap » e n die brengt u tot onOnkuyshcid wyi l u tot hoovacrdy en toorn; van dacr
kunt gy met ten (lap treden
Na de vervloekte nydighud, di e geftadig om 't welvaren van haercvcnnacllen bromt 5 (hoc komt
Ja, fcyd ik, is 't tb bedelt, ligt me dan eens, fijn man,
Dat dac r ginder vee r uoc h een Hot is, ik kantnau bekennen , of ik moet men belt Hen ?
Scun, fcy d hy, dacr woont dcduyvclfe gierigheid, di e
moetje voor al als de pelt vliên;
Wel,vraendcik, ho c komt dat inenfc foo veer Van die
andere verfcheyde liet ?
Se wilquanluysbeter wclcn,antwoordchy > cnonder tullchen cnguntfcGo£t noch goed mens, jahau
cygcnfclisuici:
Soo is 't belt, Pai roon, feyd ik, dattc wc hacr verlaten:
Nu alio wandelende, moch t ikonvcrhoctsin'tpratc n
Eens opliet), get vader, feyd ik.dat is een fchoonc vrou,
dicdaerin t vender leyt;
Scun, feyd hy, wat meuyc'praten i't i s dc bcdricgclykc
gevcynühcid,
Datje fc iens van aftcren fag, je fout*er üraks voor yfen.
Macr wilje wat nieus lien, foo gact met men,ik fcl^c de
placts vandc lichtvccrdi^hcid wijfen.
D K broch t h y m e by een üadt, die heel vcrmakclyck
fchecn, en na ik nis,
(rcld is.
Soo dunk me, dat zy wel ruyrii fogroot als dc hielc wcDacr was fulckcn getjuter, en fulcken gefang,wat,mcu
danltcn'cr op fooien.
Ik docht, dit moet wis den hemel wcfen, want de luchi
hong'er vol inurumentcn, en fynolen<
Mitdatik'trioquamriepcafc: amicy>mactjelicfi by
gansduyfent, jo u rechte flanfer»
Hier
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Hier fa? ik ceri Jan Pottazy, dacr cen googhclacr, gin*
ecnquackfal ver, en hier weer cen koorde-danflër *
Dat docht me fehrickclyk te wefea . dat die lijne-fprin»
gers op l'uïckcii kooit.
Hacr tevenbetrouwen; nVdacrdatikecnmoör t
Gcdacn had, en men gaf my gcn&, met bcdipg, dat Ik fb
heen én weet over de koort fou loopen,
Ik fcg voor myn part, Ik wöu'ct ticnmacl liever met de
dood bekoopert:
Macr da t l'y hac r met cedet l ach de koort verbonden.
hebben, dat 's wacrachtig en wis,
Enmcnfietoockgcmecnlyk j dat d e kodr t dat volkje
hacrdoud-kiltis. (fchouwcn
,
De guochclacrs,cn rüürfp'ouwert, biet wacrdig te acn»
Traden w c verb y , doe lag ik daer eend iel mannen en
vrouwen,
(op een trompet t
Die een kractti omsingelt hadden, en dacrblics'ereci l
ik docht dit fel wit een ryffèlcry wcfen, want daer was
fulckcn hoopen ïilver op de tafel gelet,
En ïuylt vvas'cr ecu quackfalvcr,die verkoftkrüyt Voor
de wormen.
Niet wyd dacr van daeri,fiorit een jong kef et,ècn vérlo*
pen 5nyer, die bcgolt foo vrccfcly k te ftorrhen ,
En macektc fulckcn misbacr, dat ik meende dat hy dol
was, (daitetnu
! waii
Macr doen ik zyn quacküUdty bckcck,fa g ik wd haett,
lit meende men dood tekenen, o m ee n fckere flange*
piagcr,
Eea kecrcl rhet cen (cheve mont,wcl eet een hdtitfaget
Qewccft- Mcfficur s (fcyd hy) ik geloof niet,datje myns
gclyk veel liet,
Al fochtj e d e hecl c werel d deur? dat'swaer, fc y Jan
Kling, van trony niet;
Doe fach ik*cr noch cen Turek, die aers niet dec als de
Itty de randen uyt te breken,
Ik docht, het wier veel beter, datje fe fafkkc»
EO
f
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Of infcttcnkoft, lb o prees ickjebovcn al ;
Mit bc^intcr ten italiae n t e roepen , aucorcdatcüT c
Biclemcdal,
Jcr burgre, jcr burgric, yr baUcmo, yr balcfcnio, kopc
wat«,
Voor de huut voor de fny, voorde fny,fteck sn dc gate,
Macr niet iu roy ne gatc,Doc fag ik nog cen ar men bioct
Die byget geen kkyuc mond bad, cu riep: Hier hebt gy
den olden plecken oet,
Woo veer myue komftnichtgoctis , fo o wil ikfc jou
fchcnckcn,
ik. heb hier al a ver de druttigjooren geftanden, jy kunnegedencken,
Dat gy met diflc myue kocexkens, alle plecken, het zy
van teer, ooligodcrimer ,
Et Vj iu fammet edder zyndc,edder wat & fonftcn weer,
Kon net alles fchbontjesreynigen, outnemmtn.
Ik had mco lang geern iti'cktopt, maer ik koö me niet
betemiBcn,
Dos i k dacr focen kale duyvel fag fitten,met een duyf,
die hy root
Gcfchilderd had, vriend, fcyd ik, 'k loof datje neus wel
honderd pont groot
Meer van verwen 'ckoft het: Wat rcurt'et dy, fey Kaf per, kaa'ct dy hinderen ?
MitbcgiiM^rtcodronckeBrabandcrkcte roepeo , hier
hebt gy vroome burgers, en burgers kinderen,
Een feker nieuw lietke, vau cencn Papery,
Den welke eenen koopman binnen Rijffeie gekoft hay,
En den fel wen^y lccrcn JsUppcn»her uyt Munnik, her
uyt Poop, ga werken, dat xyn Godts geboden,
Wacr over d'tnquify 'cm als. een kettcre lieten dsoden.
Ky had'c t kite woord niQtuyt , o f dacr bcgïnncnfc te
rocpenhpe, Mcfficurt, wiljefooyerby gaen ?
Hier zyn nieuwe Comedjanten gekomen, wel wacrdig
em deproef van ce».goctoordcUcr uyt te ftaen _,
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Wy hebhen cen dochtcrtjevdat nonparilcagcert,ik hjd,
liet eens hoc dat jóo haer gefpeel lmacckt,
Ja, fcyd ik, 't wacr veel beter ,dayc fe by goc luy beftede,
eer dattèin een bordee! racekt.
Hadje cen rcys gc(icn,wat een pacr blieken dèt die kerel
opfloeg, mit dat ik dat woord (prack,
'k Wed hy wcKgedocht het-, Jou honsvor, ik wod, datje
de moort Itack.
Wtl fcy d hy, foumen om 't fpelcns halve», cen cerlyke
dochter voor lichivecrdigh fchouwe n *
Neen, fcyd ik', mac r de mans hebben't quaet genoeg,
datfc hac r ee r bewaren, ' k iae t flacndcfwackc
vrouwen.
Wel antwoorden hy, de Franfcn fpclcn wel met vrouinygclyckjcYelvcrlict.
Ja,fcy ikltopt tiacr de luy'cr mond mee", en ook is't hier
de manier van 't land niet.
kk hadm e nau wclyks omgekcert, of dacr beginnenfe tc
roepen, och lacy! och armen!
Wel vracgden ik, wat's hier tc doen ? Ja fpraek'cr een,
de Gommcdiantcn loopen met de armen
Hacr geld deur- Da t loof ik niet, fcy ik, die leugen is te
Indien er atmen geld is, (bolioort'cthac f rcditvcerdtg
toe, want fy linne foo arrem als broot.
Hadje daer den adel gcricn, ydcr won de ccrllc zijn om
21'ni Juffrouw te onderftuttcn, en tc fthragen.
O, docht ik doe, wel hjnent Itcrckc becnen, die weelde
kennen dragen.
En fc wcfe me dacr een, <He van vrome luydcn pafquillet) maccktc, maet die verdween, eer ik eens wilt
waerhy bleef.
Ook wierd ick'crccn vreemt Pocët gewacr, die anders
niet als van werelden vol geckeu, en quacken, en
quinckflagen fchrecf,
Hy fchempte op alleman ja niet een creamer^of hy lictci
vanzyugevcert, E
1
Doch
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Doch 'c was gccn woudcr, war n hy was uit een megs In
ecu geck , va n ccn geck in ccn os, va n ccn os in «en
« c l getransformeert . (coudit
y al na by,
Wei dev-htic k , dcaf e wargeef t komt met Mahomcts
\Vant diu fi>gt mis verdant in dc heyligc Religie te brengen , endcjlciiidePoëiy} (hoorden' t niet garen,
P e mecll c jpurt vcrllictcn' t goc t onderwys,, ,want (y
En wordcn'craltcme t dc waerheid gefeyt, fuo tegen fe
ftrack s . aen 't vechten Cn plock haren; (
Itacn ?
Kom, kom > fe y my n Patroon, hoc lan g felle wy hier
>] acr lieve denkt, wat fag tit daer ccn deel dronkc blocts
gaen,
Die met wyn en bier hacr balg wel wiften te voeren ?
Wat fug ik dacra l volcntariiren opdevrycllcmp, als
ccn hond op een tieckekoe , loeren i
Waer macr ergens ccn bcgijaffènifle was»prefente«rde n
fy hacr iclvcn als een vriend in huys.
Het gri m melde vaufmiroifcrs » tongfehrapers , flickfloyers e n acr godloos gefpuys \
Dacr fa g i k mee, hoe dat die vallc fchoonpracten lcc k errant» fonder cenige fware gewichten ,
Dc huyg van ccnonaoofcl verdoen , alhier aerdi g kon*
den lichten,
(twalcf pitnt:
Want niet,cc n flempje datfc hadden, of'tkoftcticna
Odochtik, dit-wac r bete r an den armen beftcet, ho c
ftceljc onf c lieven Heer het brood uit zyn mom ,
Dacr ware n gauwcdieven by den hals', ooc k fa g ickc r
van die^menfehen,
Die om ccn flechtc kaert, of een ongcluckige worp, ïiel
cn lyf voor den duivel wenfehen ; (hier van dacn,
Doe feyd ik, rbcy dat is godloos Volck, kom gaencw e
Ook ha d ik fchier gevallen, want'ct was'er fo glat, men
kon*er niet Uil Itacn ,
\ vccltjcn,
En lyckcwc l was 'et 'er vol vrcugt, hier danftc me op 't
En ginder op'et trommeltje, tcrwy l vcrhicferfulckc n
aerdigca krackccltjcn

Tuffo
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Tuffen cc n w'acrt, en een kittebrcur,diefeyd, vlegel , je
hcht m e ee n paertje te veel cfchrcvcn, veugcl, ick
ikcnjcgccd,
Da er moet de droes mccfpculcn, fcy de bierrapper, ik
durf wel fwccrcn,hicr h« t ISiemant by de leygcwceü ;
O guyt faek, docht ick, hoe febuyfje opwy n bals ai jou
Ichcllcinltuckcn,
Wat duixkic, dat al de pintjesén peertjes op jou 2tcl lagen, tbuwcnfc die niet wel cuidcrdruckcn ?
Dog je fdtgcmccnlyk lïcn,datd e tappers haermenty ik
hert wegfmyten., e n nemeu'e r ceu van een wolf in
de (tec,
Sy Aagten de foldact, die tegen ccn boer fey, hft, ho.heb
ik noii fo lang lyd, fo geef me de are kocóok m e t ;
Macr Keeu di ng Ipcci men meer, dan dat die fkchtc luy ,
och arm 5
(en arm :
Die luy c duyvels ryk macktcn-, £D hacr fel ver bloot en
'k Heb mee wel ioofot^ewcoli, doqhtlkv mac r ik,fe l
't niet mecrjdocn,
(van'tnicufatfoen;
'kDraegatfoógeenialsfy watnuoys , ' k ho u m e veu l
Wel vracgdc men ccn jioflb nou gien hantwerk kollen ,
fouwenfcdan va n ar?comet verfmachten ?
Ja, feyd ik, wys meu eens vier ten honderd , o'f fc keu ncii altcimel Hoede ambachten,
Gaenfconfc lkvcnHce r foof,als f y het werken of gacn,
fco vree s ik vutvheurent wegen, fullcufe o p ccn aer tyd
al wat ikcht llaen. (e
n gapen,
DaercnbovcwwierdikBochgewaer, onde r t kyc'tc u
Dat de luy menkacr aHehoovcerdighcid e n fonden fo o
aerdig willen na te apen,
Macr worden hier of daer wat goeds gcfeyd, fo wa s *r,
kom lact ons gacn,
(na blyrjc ftaen^
Ik hoor dat niet garen,'t is foo mdaiicolyck, nou w'at r
Ik meende door-'i iachen yan de wereld te fcheven. om
een fekcre hoovaerdige geck,
Die wel ccn Graven Scun leek, en na ik hoorde, bad hy
niet meer als vau alles gcbiecki
£ j /\ri
u

V* I
E M A N T
Arm en hoovacrdig fttBckt voo r S. Lj ffebet, docht ik ,
watgeckisdat,
JVÏcn kon wel hoeren, dat hy niet veel had, want alsjcr
fbopilocgf, f o bomden hy als een leeg hali'vat;
fyjit quamende r ecu party hoeren na men rokje grypcu»
ick piiflipten'cr, e u fey, dat is los mis:
Doc vrac^den ik, wat is hier tccjuact ?fcg men eens wie
jvhierdehofpis?
f hand,
Doe wefenf e me n eenoud man, me t een fcylen inde
JJE, doeht dai'etccninofofticuheniKkcdcmcyt r was ,
diad,acrteland (gtooievkugelcn
,
Arbiyt iocht ; m.e r doc ik hern wcl befag, had hy t vvee
Elgkteu lbqhi\n a doo r aytitcl te binden, h y waArt c
gau, f c kunnen hcmiuu beteugelen;
W c l , vracgde n ick aeij men Icydsman, i s dien uu wen
bloed geek, dat hy niet kan flil (hen ?
Ncenfeun, ieydhy , hctisdeT'jd , di e geftadigmoo t
voortgacn, (hic
r is verteert?
Wel vriend, fey d ick, gelicfjc me n c$ns tc feggen, wat
De helft van jou leven, lcyd hy, hu docht ick, hy is niet
al.gcck, die ten haivcn keert ,
Sou men o m fulcken beetje vreug t het leven verlieten,
\isbe{ldatmeniyn leve n veurltact,
lek fehcyer lieve r uyt, eer dai'et hcclc resjc deurgact;
Kom fcy doe ray» Patroon, lac t on s va n hie r weer
Eer datgy a vergaept, ik fal u weer gclcycn (teheyen ,
Ter piaetfc , dacr ick weet g y garen weien foqd ,
Kom volume achter ha, maerfier , da t gyu houd
Aca my tc degen valt, foo wandelt gy m vrede j
Doequamen wy met gemacli wee r acn die fglvg ftede»
Daer ick ,als voor*;cféyt, vond bey die wegeu llacn ^
Hoor, fcyd ick, goede' heer, di e my veel gueds gcdacn
Hebt, ickhidd' , overoud e grijsheid,
Hoc is U L,.naem ? I k beet goed onderrecht, gebooren
uytdcwijslieid ;
Macr fe»{ rny d'uvvc weer, wat zijt gy voor cen quant ?
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Ik ben n dicnacr heer, tnyn nacm die is Niemant;
En doe begon die man heel dccrlyck te luchten ,
Och! fcyd hy, is'tmet vreemd» dat Icmatit ftacgg*et
Als ick'cm leoren wil, hoc hy'cmirageu fel*. (vlugtcn,
Do tyd is heel verkeert, want Nicmam volgt me wel .
Hoort, fcid hy, op dees weg, dicgy nu fult bcwnudclco,
Sultgy debeugden licn.mac t wilt die foctlick. handelen,
Draegt haer oprechte licid', mac r zijt niötal te vrech,
Soo lullen fy tot daackbcvjordcrcn uwe n weg.
En hier mec had hy uyt, e n is tcrltont verdweencn ,
En naayn leggen, is 't my juyft oock fo o verlchecncn;
Maer dat ik jou feggen fou, al 't wonder dat ik fug,
Dat is men niet meugclycb om in een dag
Drie vier te vertellen, endaerom wilickfwygcn ,
EiificnofiekdeGcrcchtighcyt kantefpreke n kr'ygcn .
Na me n geicyt is, fo woontfe hier ontrent:
(kent ?
Hcm,hou,hey, is'cr nict.ccn mcns,diedc Gerechtigheid
Dat moet God cibarmen,wel wat's dit voor een gewemel ?
Gertchtightyt en Watrhtyt Icydt in den Htmel,
Gerecht. Wi e lbeckt Gerechtigheid ?
Niemant. Nieman
t
Gerecht. Hie
r ben ik.
Niemant» Hoc
, woonje in den Hemel ?
Daer fou ikjeniet gefoch t heboen, nee n ik fekcr, wat,
Men word e wys <emaekt,datjc ergens in een donker gat
Belloten waert: want n a ik hoor, lbo meagen de menfchenjou nie r lycn,
Enhocftomtdat ?
Qtrtcbtigbtyt, In
die tyd der vyfJc Monarchyen
Is fullick wacrgebeurt , do e heb ick wel bi lucht,
Dat de Recht veerdigheid, geen placifc hebben mocht ,
Macr ick wierde door't Gcwclt, va n kleync u e n va' u
groocen
Ombaet van Eygenfclfs, ycrachtelyck vcrllootcn ,
Geen menfeh fag na my om , cmüe-uny caien fag,
F 4
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Dorft o m 't tyipannigc hooft, lams, maken geen gewag.
Godvruchtigheid was weg, de liefde was, vcrduyIter;,
Bh ik .van Elckecnfoo^inmcrlyck gekltryltcrt ,
Tot d.at cea Jolua, ee n helt, -duur Godcs hand
Myn weer o.n{fchacck|C van dien gruwclycken band *
E'Q bracht my in een land, tijnier iudexec verdYoncken,
Alvwcr my rivldeiyck hnysv«jrtin$» wierd getchoucken,
acr wierd ik weer antfiea'/daer. wierd ik weer be^cert j
n ya,n een gantfchenoet va n vaderen gc-eert,
O klcyn c hand val lands, gjkonit de n hemd naderen ,
Enrrjackt q die gelyk, door ü rechtveerdi^e vaderen >
Die d'ourcchtvacrdi^heid vertrede n met de voet,
Tot ftrafdcr bmofcfc, en den yromen tot bvhpct.
O Lan ü 1 'dat d'arremocd too minnclyck b5>cj»C!it,
En dwiiijjt het eeuwig \^e*>rd dat hy u weder zegent,
Door dien den hemel fe-yr:-^ mentenen, als wat gy
Een vendeesminltc doet, datdpcigcoock aen my .
Ü L^n d \ wacrin »ck bcnalsopeeu nieus-herbore n ,
Daer ik voor eeuwig nij myn woo.npla.ets nebverk^re n
Die rny roet cercn!lfockt,diu vind myndaer gewis. (is.
Wtm Hebjeda n t , wee lyven? dat dunkt mc4at niet wacc
Ken jy gclyck in den herrie], en upaerd wefe n £dat luy^
me vreemd om hooteu. (boorqn
,
Gtri;cfo le k lee f e n bly f altyd, ' k be n uyt de deugt gc-e
Ik ben hacr Item, hacr nacm, nacr wefen, haer gebot,
Der vroomen valje troolt, en fchricking voor tfc foi,
Alwacrik w/>r d begeert, dacrlacti k m y vccfchyncn ,.
En do e al 't hels gedropt door tnync komlt verdwy ueu.
Wee het onzalig land, daer ik niet word-geacht,
Dat word door, ducretyd.cn peft,enkryg verfinacht .
24ic>nanu Maer behouwens jon propouil, wat isd.u vqur
een fchoontje , da t dacracuiou,z y Itact ; ayfegtm e
doch de klaerheid ?
neid,
Gtrttbt Di e onbevlekte macgt, dat is myn.fus,dte Waer Xiwint. My n dunk t fchicracD'cr Vidcmui, i k hebber
wel meer geiicli,,
Bin

t
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fiin jy dat niet ? enct verlof dal ikje vraeg, die me flusfo
trouwclyk de hand quam biên ,
Docrayndatgodloosgefpuys, levendi g ind acrd'wot t
Al fouik Ucrven . ik weet met beter ?
(delven >
Tt'aerlityt. Och
ja,'ik ben die fclvc ,
Itiitmant* Da t is myn feker lief, fo wectjavan d e moort,
biet dit wou ik JOI^ luy göfcy t h,cbbcn',öa«fc rechtevoort
Met me n proce s voort varen , e n Nieman t he t geè a
triendenhy 't ttuck, die wat vour hem loopen,
Ookhecft'erIumg,utiimS«lver^H^efocht, e n die/vcr koft herruechrmethoopen ,
14<>e«rcl Niemant, voor Nivmendal, wehicnmaclfoor
veel kreeg, maet het Hout men niet acn;
't Is londcda t me n fen Selveti foekc, docht ik . ik vfit
na de (gerechtigheid gaan,
En eieren myn metal t< deogden, en goê wcTckcn, ge*
tyckje i>oehftciikuncan.irtcn klccren ,
En als ick nou van jou luy dcu^t ec u wichti g aesjen heb
foo wilick.-n.ict meer begcerc».
Alsjckdatheb, foovracgicknaheyntjepick , nocha l
zyu adherenten niet r h y doe vry dat hy ken,
\Vanc dan heb ikgeweersgcnoeg, al s ik met warcGerechtightki gewapentben ,
Sekerik hcbomjoulu y vee ! mocyten gcdac n , door al
dicquadc wegca ,
Doch ic k dee d he t door oprechte liefde, dacrora lac l
myn nou niet verlegen,
Dat bid ik jou uyt grond myn 's hartqn.
Gerecht. G
y zyt ons wcllckoom,
O wonde r wat ik fie , is Niemant daa foo vroom ,
Pat hy op Wacrheid, en Gerechtigheid gaet denck.cn T
Dacr fa l me n Nieman t wee r on s huj p i n noo t voo U
fchencken,
Voor ugelede fmart, en 't onverdiende quact,
Saltgy, gclyck een Son, in hccrlyckc ftact

Met de Gerechtigheid»weer t'lijner tyd «rfebynen,
E$
Daer
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Dacr Elck , die myn vcritict, elcudig fal verdwyncn ,
Hoc Lemaut, die uyt trots het ware Kccht verfinaet >
Hy lal in eeuwigheid va n ons weer ï-yn gchact,
T o t dat de wroeging hem bet hart fal ovcrüdpcn,
Daerom gaet gy vryheen, wy lullen Niemant. helpen,
Die ons y vr«4 t'ocht; gaet Ück u vuur net recht,
Ea wat men u ook aoct ,ilwijgt üil, ca houd u flechr,
Al wyl t men u ter dood, en wilt in 'c iiiiuti uieefchruoW y fu Hen on ver liens u weer outfetten komen, {men,
Dus lijt macr wel geruit ,911 ujocdigt u gernoet.
tfhm JMicma w is wel tc.vrecu i, ihocdat jy.luy dat doet.
Waerb. Wy fiilleofender fout u in de ooot verfchy DCII.
Niemant. Niemant gclijoft jo u wel.
Gtrecbt, E
u hier mec wy verdwyncn. Gatwveg.
M«».Ja fekcr,'t was goct dat ik,fodeugd'iik en fo vroom
voor den dag quain, want nou heb ik. ook geen noot,
Niemant i s nou heel wel gctroalt, fpytduivel , hele n
doot.
Sic daer mee dat is gang, ik heb een groot genoegen,
Sy doen noa vry haer beft, het fcl'cm felfs wel voegen.
Binnen,

HET VYFD E BEDRYF .
Scttiendc Uitkomll.

ltmant, enElck.uyt.
Iew*»*.Clcfoo, n u gact'ct wel, lyn leven looptgevacr ,
•^Wanneer w y u u ia* t recht itac n plcytcn met
malkaer»
Als ick hem accufccr, en wil hy. 't wederleggen,
Soo fultgy (als ick u vracg) tnaer jacn amen feggen ,
Doch 't kan niet fchaden dat Elckcen hem mee belaft.
Elck; Myn heer dat fal ick doen.
ltmant. A
l wel, nu gaen myn (aken vaft .
*k Begin dcsDroften huis,hue langs hoc meer te naderen
't Is tyd dat ik eens hoor, of fy hacr al vergaderen.
Bimj&i. Seven
-
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Scvemknde Uitkomlt .
Pen Qroji Jonker Gnor met vier Schepenen in-itn Raetjitttnde, Jefhani. Elcl^, Priejïer , eerjie Burger, Niemant, Niemendal, deWaerbeyttn Gcracbtigl.'tytop tlejluft.
J. Gnor. TT\ E oorfackhccrcn>dai w y hier vergadert zyn ,
+* Ï% decs, dat $' huyde morgen vroeg ee n uiin
gebracht by myn,
Die Niemant heet, en wen vau Icmants wegen,
Als poek van Elckeen, belchuldigt en bctcgen,
J)at hy hec! fchrickclyk, en groftclyk heef t müdacn ,
ï*i tegen lyn Majcöeyt hem te buytcu gc^aen,
ïu\ dat' s den hals verbeurt; wan t (iet het iscenkryme ,
Dierom g a ry luy heen, en hack die fchellcm by rne,
I Burger, Hie r is die boofewichtJe,/.a»t. H
y verandert van gebacrN « « . Dat loof ik wel ,4wce op eert, is een mootdeaaerHet is d'cmblcmata vau 't lam in day tent vrecfen^
Ga jy eens heen,en liet of jy Niemendal hem ituntbcleWiemendd. Ay heeilchipjcccnwoort. fea
.
} Gnor, Weg
, weg,'i is hier van.'t mal,
. Wat is dit voor een knaep i
limant. Tut
, tut i't i s Niemendal, (ren ,
j Ghor. Jawel , wat komt men hier ,n<»g .langer al ie vcuMuctik my n nog om niet ofNiaheudalgacnilcurcii r
Nou vriend begin jylkchts
Itmujt. We
l acn gy hecren hoort,
Verleden wicrt'cr een foo jammcrly ck vermoort,
Jk weet wel wie het dec, ik fou'cm wel bekladen ,
Macrnm de fekerheid moogt gy Elckeen het vragen.
I Scb Wie hceftdit feit be(lacn,wic nam dit by der hant ?
'tWortEllickcengevracgt. SMt Mynhee r dat deed
Niemant. (nachten
»
I G»i}r.Notccr,datis'erecn. Elk, Laeftindcdoncker e
Hcsft Nieman t met gewclt een dogtcr gacn verkrachten
Het wasecuaerdig cier , ec u dcugdelyckcmcyt .
i„ Gnor.
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I. Gnar. Macr waer deur wee t jy dat ?
Elck. icman
t becft'ct myn gefcyt.
Itmant. My o hee r , en wil t u . datr nie t in ver wondert
houwin, (wen
.
Decs icnchn fchen d e n flaeptalle nacht by echte vrou*
En.um lyn gftyle luit te plegen nazya hant, .
Vergeeft f y hare mans, en helpt hacr too van kant,
Qays. al s van i pafyiil, isdacr we l iets verfchuojiing,
Dit t>y laclt heeft.gcmackt^opuufcn heer . en koning ?
Sa^t gy eens EUickcen , wie,heeft dtt fej t bcua.cn,
k'c l'cmaot s fchult, fyreeck up?
Elck.. biieinaiuhccft'ctge.dacn
.
h Giiar. Wel Triend, hoe gajeja» fo a ui de hrtosruid ity(met by Wy ven,
ven?
lemant. Hou , hoa , daer' s noen weel aiecr, ten ta l hier
By heeti een ding £cdaen, dat. is den hals verbeurt,
Te wete n van het geld, dat lactó.wicrd vals gekcurt.
Men ging door 't hcclc Uud nadelen (lichter vrugen.
Macr Elck aic iVvocr, dat hecdoot Niemaut wasgefla T
Elck. Elckccndicicytctaoch . (gen
,
I . Gnar. Se
t dit al mee dacr by.
Itmtmt. ' k Was lacftm iel op een dorp, daer is 't gebeurt,
dathy (brack
,
Daer ineen koorenfehuur, eengroot gat met ïyn hands
En met een kooJc v.our de hcclc lenuur i n brand ltack.
Elck. Myn heer, ik fag'ct ince,.ik,was*cr ukt wy d of.
I . Gnor. Ja wel myn lieve knecht, dit luyt te bylter grof |
Jy hebt den dood verdient,
Jtmant, Soume
n die in 't Icvcu velca,
Die 's hemels hcylige kcrc:k foo jammcrlyck bedelen ,
Gclylc men heer Paftoor dit fclvcr is bekent, {ontwent ,
Vricfier. Myn heerc h dat i s waer, h y ha d myn't goed
lemant. ' t Is my a nie t mogelyka l iy n öeltachtig wcfen
Tc feggen, macr ik bid, wilt defe fchrifïen lefcu .
Wtmndal O myn ik word foo bang > waer ichuyl ÏQU m
ecu hoeck ?
Nit-
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NIM».:Wel vrees jy Niemendal ? kom kruyp hier in myh
broeck. (teleggcD
*
I. Gmr. D\t brengt zyn Féntcncy mee, hier valt niet meer
hmant Mynheer cy vacr macr voort,hy>kcm niet wcderI. Grmr, So» gacne wy'cr mee deur»
(leggen,
Nicmant. *
c Is myn aliens hoc jy't doet ,
Al gunt my Icmam quaet,Niemant dtc gunt hem goed»
Al komt my lemant nu met fulckcn onrecht hooncn,
Soo falVem Nicman t wee r met alle deugden loonen .
I, Gmr Welae n gy hecren, wyl dit Niemant wedcrlcgt,
Eyfeti ik uit 's konings naem, het koninklykc recht,
Men fal hem levendig 't hart uyt de boetem rocken,
En met vier paerden voort dacr na van een gecrocken
i Schepen. Hee r Droit, dat is te hoog, lact hem met hana Schepen. Uc h ja, het is genoeg. (ge
n vry,
Watduncktu?
; Schepen. We
l voor m j
Soodunckt het myn heel goed.
l.Gnor. Isdit-jourcfolocy
?
Soo gact dandatclyck voort, volbreng t decxecufy .
Ni»»» Hie r lic jy, ho c dat Nicmant metee n vr y gemoe t
onfchuldigin d e dood met zyn wilgact»
Dt Watrbeyt uyt,
Watrh. Ik gebied u altcnuel,dat gy voor de Waerheid fiü
llaet. (weere
n?
i Burger. Wy wille n me t hem voort, wi e of het ons fal
Dt Gtrtchtightyt up.
Gtrech. Het is Gerechtigheid, aic u doet wcderkccrcn.
Itm. I k hoorde Waerheid dacr, helacs! ik word 16 bang,
Iklïc Rechtvccrdigheid , aymy» my n wordlbangGtrech I k fcg,bint Nicmant los,cn lact hein ongetoo^cfy
Gy Rechters! die het recht, met avcrcchtfc oogen
Halfflapcrideacnfchouwr, en weet niet, wa t gy doet,
Wie hebt gy hier verdoemt ? hel acs een armen bloei ,
Die foo onicbuldig is, als 't kind ie nacht gebooren,
Van 't geen men hem oplcyt, en fonder te verhooren,
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Of letten opdcfacck, verdoemt men hem rerfledt ,
Ter beÉccit's'ryck c vreck , cntirvcrgeietihont:
Doch het is u gj:en tcha, hy lat'ru we l bclooncn,
't Geloof dat d^fcltrop mccrk»i t dan duttetw kroonen,
Wat geef t gy om de toom, wanncergy hebthet paeri ?
Als 't lyt'macr h vtrforgt ,dit iic i is u nici w a m :
Foei Rcctucr», dat gy't Rech t fo.lchcndig.gaet verkoo Mcu hoorde levendig het vel a af te ftrnopcn, ( pcu ,
*k Sal u > ter rechter tyd , eens rtrafienals 't betacint,
Hoc zitj e dus en dut ? of wordje nu belchacmt i
Om dat de Waerbeid a met Recht komt overtuygea.
I . Gnor HeHigc RcchtvccrdiKhcid.wy alicfameubuygc n
Ootmoedig voor u neer: Wybidden, hcbtgcdult .
Verlchooiit doch defc fout, want het is lcmants fchalt ,
Die ons door Elckccn foo febandig heeft bedropen;
Wy bidden u noch eens, met k'nicjen neergebogen,
Dat ons de Wacrhcid dog, met Recht, wat onder wyft,
Genchtigheyt Myn fuller doci'er wil.
Waerhtyt We
l acn. gy heeren, ry ft,
U fou t die is verfchoont, maer wilt niet meer fo fondiSo fal dcWacrhcid u altyd hetRcgt verkondigen: (gen.
My is al lang bcwult, hoe dat dien boofen 1 count,
Wou fchuyven al lijn fond' opdelen vromenNiemanr ,
Dat lemant my verliet is al een poos rertcdeo,
En nam weer in de placts, de leugen, en d'onvrcdcn,
Hy wiert van d'ondcugt felfs als harr velthcer gekroont
Niet met een lauwerkrans > naer d'ccrlykc gewoont,
Maer met een vuyle hoer van fpttfc netclbladcn ,
Om foo op 't onvcrlieuft d e Deugden te befehaden.
Geen Ilajig en is opaerd, die foo vcnynig (iceckt,
De Ondeugd' heeft hem nog,op dat hem niet onibreekt»
Dees laftcren al t'facm we l llriéhiyk verbonden %
Als haer Bedrog en Nyt, dacr toe Moctwill'gc tonden.
De Huychlary die was zyn aidcrnacltc ract,
En Elck die volgden hem, gclyck een klocck foldat ,
En doco hy hem dus fag ge wapent met haer alle,
Schjep
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Schiep hy in aile fond' een wondcrlyck gevalle:
Want Elckfl.u teerde httn, en fcy, frnoblcquant,
Indien gy yets mifdoet, fchuyti'ct op Nicmaut,
Lact by u Kiel iyn, lact hy u miftact drage n ,
Dacr Niemant in zyn hart hem dikuiacl ging beklagen,
Ey fey'em alicmet bet geen dat hem inikltoiit r (lond' ,
IVlyn foon , hier doe t g y quact , e n hie r wee r groot e
Die goede ondcrwys kott Icmant met gedoogen,
Macr heeft zyn gal en fpyt, ch ongcduii gefpogen :
En heeft van die tijd acn op felle wraeck gedacht,
En heeft door Ellickeen, Nieman t hier toegebracht»
Hier net gy 't leven nu van een goddeloofen
Die Ach van 't goede went, en keert lid» tot'ct boofen ,
Wantal wa t hy begint, i s nimmermeer geen deeg,
a felfs het niet, dat h hem in de weeg,
Jyt vreefe dat het fal *yn boosheid niet vcrfwygen .
Ja waer 't hem mogclyck, om ibo veel macht te krygen
'k Loo f dat hy wenfehen fou, wanneer hy yets mifdoet 4
Dat alle mcnlchcn voorts liurven ogflaende voet ;
Opdat zyn boosheid niet fbu acnden dag geraken,
En decs foeckt noc h zyn vuylmctNicjnamfchoont e
maken, (g'cft
.
Met ee n di e vkes noc h been , noch men s e n is noch
I. Gnor. Hoe is hy dau een fchim ?
Waerbeyt. Ha
d hy foo veel gewceft ,
En wa s hy dan foo vroom hy reckte uoy t ten val,
N a is hy als ïyn knecht .
1 Gnor, Ho
c i s die ?
Herbert.
Niemendal.
Kan Niemant,fegt doch eens, dan fpreken valfe woor den, (den
.
Sal dan ce n nieti g niet , gac n (telen3 roovcn , ruoorHoc kan dat niet en is dan valie muntc flacn?
Dat dit niet wacr en is, dat kuntgc wel vcrltacn.
En niet,dat irict en heeft, fal die de macgden fchennen ,
Dit moetgy hceren met de Waerhcid tiu bekenne n
Da

i
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Dat het niet ffioogiyck is, mac r dat'et Icmant doer*
Dat is gcwiflclyck, o n oock ccn vatte voctj
BcdcucKt myn woorden ens.
Jimant
Ö wee ick ben verraden.
Elck. Wa s ik als jy myn heer, ik bad voort qui genaden
W.mt na ik hct befpeur, u zaken ftacn niet wcl.
jtmant. Hocl'k hoop niet dat Elkeen my uu verlaten fel,
Ay zcid macr heus van mond, fo fa l me n ons niet hi'n*
deren. (oo
k voor kinderen.
Elcli. Dat 's waer, macr EIckeen forgt voor vroH w, CD
ltmant. Ontflac t u vau die forg.
Elck. Mac
r felc\-die ruyekt lont
I. Gnor. Heel vf cl, ik hebt gevat, voort breng dien jfchclm
icvltont
Hier after iu 't vertrecki.
Je mant. Ho
e Word ick foo verfleken ?
< Ay hoort myn oufchült certt.
Watrh. Nieman
t mocht flusniet fpreken
Gclyck gy hebt gcdacn, vcrgclt men ook u weer,
Elckccn komt hier by ons, en fet u daer wat neer.
Scgt hoe langfult g y nochiynfchclrucry Verbloemen )
Eu om ccn anders ziel u cygen ziel verdoemen ?
Wy wete n van die deck, udoenisonsbcwult,
Ai lang genoeg gevcyntt, al lang genoeg gcfult.
Pekcm'ct hier voor 't Recht ^ e n bid weer om genade,
Datraed ic k Elliekccn, eerdai'ctword tefpadc .
Dewyl Gerechtigheid haer Itrengè vierfchaer fpabt ,
Soocn verfu y mier niet; cérda t haer looren brant,
by fou op 't oiiverlicnlt Rcchtvcerdig u verraden.
Dat u de Wacrheid fcyt , daer rrioogc gy wel op paflên,
Want, riet ^ ick raed a belt, eer dat gy u bedriegt.
De ltraf die volgt de fond', wee die onnoodtg liegt,
Macr wilt gy wederom haer rechte liefd' bctooncn ^
Soo fal Rechtvccrdighcid u weer met regt verl'cbooucn.
Set op geen flerflyckmenfeh u vaft vertrouwen meer >
Met Icmaut is't ai uyt, gedacn is 't me t u heer,
Gy
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Gy lult geen gaven meer nofch geld van hem omfangcfy
Syn oordeel is gcyclt, want hy fs\ moeten hangen.
E/f ^.Da t fou op den hals acnkörtlcn, neen daer heb ick
gren verlangen (da
t hy 't moe wortNa, wa t gaet mynlcmantaen, h y Hangt foolang tot
Ik fal'er myn gat wel uyt drafeyen; Eik : weet welwae r
't hem ichort,
Macr fou 't al cers genoeg wcfen >fic toe, Elck let cerft
wal óp iyn faken,
('t goet rhaketi,
\Vat dünckjc, kan 't gaen ? ick weet niet, byge t ick kaa
En al met fattóen oock; Ste t eens op fulcken manieé
Bch ick met hem vcraccordcen, dat Elck hem de meeftc cie r
Die men femant Ier wereld doen ka», fa l bewyfen,
Doch diet beding, dat Elck nictallecnlyck fal fpyferi,
Macr van alles fcrforgen, wat'tot de wereld d ient,
En foo laug Icmant dat doet,' fo lang is Elk zyn Vfientf
Eh oock langer niet, fietfooü.icn de faken ,*
Heeft Iematit nu wat op zyn hals gehaelt, foö mag hy 't
wel goed maken ^
|k heb myn belt gedacn, ik flacht'etkind in de wi«g,
En nu is het ty d ^ dat Elck voor hem liet, eer dat hem
lemantbetfriegj
Ik kan wel giffen, dat hy op myn fet al ayn vertrouwen,
Macr Elk denkt (wel wyfer) ik fal'er myn handen wél
ofh«a vyeii $
f ra et c n daer,
Ik wil hem » foo 't mogelyck is, rtocn wel byftacn met
MaerElic is fo fot niet, dat hy mctlcmant iti de döotgaét
Dat lernant lyckewcl fo durf, 'tfoumc nog wel een dag
drie vier kfenckcri,
Trouwe, daer was de rbu mqc ayt, en Elck fbn'ci1 iiiét
. mecromdeucken;
Evenwel wacr 'tgrootcfohandevoor Iemant , dat hy fo
(turf, feerf
t bedur£,
\&azt om de waetherd te feggen., h y is de geen die Elck
Wint hy leerde me alIc.moctwilligefonden,ch wacke r
fcypEocnrvrCKn»
F Moor*
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Moorden, hoerecico, ftelen ,ja watdcduyv«brncr"fot i
w«icij (ddcvcnt
,
T e bcdcnckc n , of voo r den : dag-tc brengen, datwïf t
En (p<ira. wilt hy: t.fdver nïct,of 'i wa s Elk mee bekent,
Wantik be n alfoagacu alshy«!Öedacri k wi l fwccren ,
Dat Elck iy« verltant te werk leyjjiy fou Iemant voor»
byleeren, (fa
l ' t hem na doen,
Want i k wed, foó veer myn Iemant wat voor «ioct, ik
t k t zy dan in'c goed of in'tqu^cd^tnaerfiet El k doet het
opzynfatfoeny
Doch al genoeg hier van. N a ommynhecren * 'tgec n
fy m y vragen, te verklarea,
So weet dan, dat ik met Iemant al over cttclydtc jaren
Kermis getead heb., ja van zy n kindsheid a£,
Dacr h y he m hcuficlyc k indroeg , totda t h y hem tct
fchool begaf,
Dacr hy in kotten tijd vry mccrials gemeen leerde,
Gelyck Niemant wel weet, die doe ter tijd met hem fhideerde; (gaen
,
Nu is 't o p feker da g gebcurt,dat Iemant na de<kerk fou
Sofict h y myncèn ander ftractjeniftflaen, ^beginnen *
Iemant uyt utcusgierighcid,.ivbufienwatE4k ida«r<fou
Komt me al ftilletjes volgen , en eer ik toefeg Was hy'cr
meebinaen: (hnyivont
,
'k Verwonderd e me n dappe r dat ik Iemant i n lukken
Want hy was lbo heeily k gekleed, wat had ik te doen ?
Elck terdont ften
,
't Hoetjen of, 't beentje after uytT en bad hem wat te fitEn brochtcn foo voort die dag cn'nacht toe, met Joeku
en met kitten,
(dacn,
Tot ac n de n morgenflont , doe n ginge n w y dacr van
O m on s wat te vcrvarlTcn, en w y quamcrï voorby een
kerek gaen ,
Dacr Iemant in trat, en men fou'er juyft preken ,
Elck vracgde,wat hy dacr doen wou ? ik fnoct hier Nïcmantfpreken,
Scyd hy * fchacm t jo u wat, mocht ik fcggeD» jyben t
umjncrs noc h buje,
Jou
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Joo kart is'er.rricma gcftclt; wel fcyd hy, myn hart ]ucc
ickaltydt'huys,;
Ut begon te lachen, en docht, dit iyn fcltfam e wereken ,
Patlcmaat zy n hart t'h'&yslact, als hy gactter kereken .
Wel,vrocgdcnik,waerflaytjy'td*i>,alsjy hie r bent?
Ik Huyt het niet, feyd hy, macr ik geeft 't de Bcjjccrlyckacid over, cndicfcn d
Het dan over al, fonamynvrou,fonamy n kinderen ,
I)an na myn fchattcn,op dat die by lieve niet verminde*
ren:
N a n a de courantiers i om te hooren watter omgaet ,
En oock wel na het rftff, om een groote (lact
Tc vcrkTy|>cn , enick- kou niet by me als iriyn oogen,
Dielaet ik dan over en wcdcF gacn,op dats'cr wat mogen f
de grootheid-,
Vermaken in' t aenfien van vrouwen, cninrricht va n
Nu wee r in't kolïclykgcbouw, dan weer in de gevcynfdc devoothcid. (een
s kan dencken.
|n formna, dacr is foo veel, dat trien op 't gccftelyk nie t
Wacr fat £lckiyn har t dan laten j fcy d ik: ikfaluwa t
fchencken,
Seyd hy ; en gaf men cen boekje, 'dat vry wat decgs leek,
En doenwein de kepk warcn,dect ik heropen en bekeek
Wat'cr in Itont ,4k ging het cen blactjc voor , het ander
na loifen, (
disjcs.cn Rcyntjcde Vollen ,
En doe ik het te degc-teefag,waren t Uyletpiegels Ama Elck fou letnan t hier wel in bcrifpt hebben , macr o m
dat hy ryck wa'S'en dorft tk niet,
Mit foo komt myn ecrweerdige Nit mant, en Met
Datwy onsfoomaPtlcrdcn, 1 e n (blek gebaer hadden ,
Welftoutclyckaeiitrcden, e u vat ons by de kladden.
Hy bcflraft c on s dapper , doch met goed tatfucn ,
Waer over lemant' fó ïfuacd wierd , dat hy fey, wat hebt
gy'er mcctc'doëti ?
Gy pylarebyter, gynodfCB&roeck , gy nacbtrave,
Gy dief, maegdentchender,, gy brand luchter, gy bravcm
Gy pafquillcmakcr, '•! : föfficn ot'#t U betaerm,
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Dat

to I E M A N
T
Ltetgy kowntvoocElk fqttoutcjy k maektbcfchacmi ,
N icmant wou noch wa t fcggen, mac r ^t en mocht niet

tetcn,

En ïederd die tyd heeft hy Niemant ernflig gaen haten r
En maekt voort met qiyn ycrdiug>dat al wat dat hy aeörcchten fou., '
(ge
n foa
't Zy mo'ord, 't xy fchenuis, of brand> dat Elck dan fcgDat ftecft dc, loofc Nicmant, gedacn, me n hoort*c m ft
hangen,
('Icmant blyftgevangeii .
Poch't fpc l is heel verkeert, Nicman t raecktv^y , e n
Du$ vcrjilacrt Elck , b y Recht cp Waerheid, dat Niemantoufcbuld'gacn a > dit bcdryt'is,
Maer d^t hct Icmant gedacn heeft, dat is wacrachtig en
\yis; (kumtu
.
Hoewel i k npit gedocht had, dat dit Icmant fou overb a d Nicman t hem niet aen. de Wacrjicid gehouden ,cn
had, hy de/.icreghtigticid niet mee genomen,
Hy fou bot gevangen hebben, mae r nu hy'ex lo o flerck
mce is bcpaelt, (itihaclt
,
Ift niet mee r al s bil lik;, d.a.t Elk voor beurluyiyn icy 1
ïk beken dat ik bier in heb groffëlyck niifdrcvcn .
Djis bid ^k omgena, ay wilt btst Elck vergeven.
C»«c/5» Sta pp, Elk heeft gena, maer lerpaht is vervloekt
Die uit der Vroomcn fcha, zyn win ften voordcel fockt.
Waer is dien booswicht nu \ fa haclt hem bier gy gaden»
; mejetdien argeu djog zyu kleedjren een s doortallcjj,
n fich , of ik niet v*nd dat hem tot fcru gcdy. (dat vry.
lfaerh. E u ik bcfoek Nicra,ant. Qtrtdft t tVly n fuller doet
J. Gnyr- Elkeen heeft jou bckJapt, vn al jou fchclineiyc n
Heel grondig üytgcleyt, du s wilt het mecbclyen.,
Soo tlerr'jy als een Chr.il\, j l$m. 4g wa t heb ik.ged.aca ?
Ach wil myn Klcjiccn nu, in dc HOOI arj»acn ?.
Ach had ik noytgclejcft,pf wat t »k noyr geboren \
jftch Elk.'dic'k voo r myn vriend etiyad.ee. had verkoren
"Vcrracd gy nu uhëcr, ,'fcgt^jn w j fo vcrdiagcn ?
E'.crloofe Uucke fcheims,
Cc'rccfo.
Hier hellcw nu Reen klagqo.
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Sj» ftil dat ik cgqs fock, lyn hier <k brieven al ?
(dafi
imltcr wat viud gy dacj al? WatfbMi vin d hier NiemcnI. Gner, Acn Madammi Luxorioja, wel vrat mag dit dog
wefen ?
Jriactfi>nwacn$inynbril? ik mee t does hncvcnlcferi.
Hylttjidife navolgende hritvtn.
AtnMalamt LVX0K10SA.
A D A M E , volgens •»ƒ« /«*ƒ*« affrheyt fendt tk.u bei
fotytrktn,jkr*y*tt inunigt Itfdjfijt, byfal'ifo batji niet
ingefatlgt hebben, of i(beloof u,datgyttf vier-tn~ta>initg uren
om iyn, etn vrolye^t weduwe f uit mi ft». 1 kjoudt na dtjfhaejf
gtvolgt hebben. matr ikjbtn hitr wet tet. en, die men N lemaqt
b/iet, ingroettmotytt gtratckt, doch mijne %ydt houiltvoor
't btjl, want i\btbbt al den gayttfeben X^aet, en voorntmtlyci^
EUickccn , (foorhuift vandengotdtn-Godt- , op mynt bmt gthjrtgtn. S°° halft 'k my door wraeikjiffnotgtfie , faliltjnitt
nalaten, om met dtnterjlcnumetmyn ttgenwaordigbeytby te
teoonen, en verblyve cndertuffcheHUitiengetrouwen Liefbtbbtr,
tn Dienatr icmant
.
1. Qnor. Wat dunkje geeftVt jou wonder, 4attcwe alter
maclverbacltenltomriaen} (falomflaeri
.
Ik vrees van jou'ent wcften.dai'a Wa t noch ichriciicJyic
Aen I E M A N T »
Ya P^ecr, H.UJ1 bebi\volbracbt,de pafquiUcn hebikj{*
hier tndatrgefirayit ikjitbetugoet eUd van onfe gemunte
pendingen uytgtgeiw, de reji fendt /£# ttrtder te rugo*» het infigtvantenigtvtrJiendtttbt\etttn,Uoot; al dieniu te meten dat
feller ru\kpopman, met tenonifaerdeerly^c'febat zon juwttlen^
over worgen van hier vertrekt ifabeb door behtndigfreyt de meet
g'k.rtgtn, dat by door '(' wtfttrbtx, te/flinker bant af voorby de
vervuilt kapel vanonfe L. Vrouw van gratiën yjn.wegfalntmOk f aft op'em , by Jol allten jyj'.i, en voor ten halvejluyvtt'
loot, kunt gy zeel day feilden verkrijgen. 'tGefshojJec.rdemaeg^
de^en bek ilibcymtlyck doen verdnncken. S^brijjtmy cito antwqprt, hoe dat et met de la,ejle moort.doox ons beyde uytgerecbt,
al h, in vatrt mlf y E . getrouwe broeder en mcdcgdcl
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Jf • Gnor Bcncdyftc , dat 'seen fid, A heer dat is een guyt,
Wat-diinkjc,dat's<?en fcfce!rn,hi«bar( l d e bommel uyt .
Wel wie had dat gedoe ht,hy-fchyttf <3c Vroomheid een-*
lyck ?(lyck
Gerecb-Dax. is dCf güytéh aert, want'ïyTilcrfelfs gcmcen->
Van buytencJCrenYrneThet fchyjrfctvati'-d e deugt ,
Maer liet hoc dat htfer hart intfc&digdch verheugt ,
£11 alsecu felle tecuw v-o! gr.ioien iiijt gaet tooncu,
Die dopr gekerm of itlagt,gccn lam<irigact verfchoncn .
I. gnoK,Qjcmeny w i ^ t h o o r , is iemantshatt fowrect ?
Qertcbt iyfog meerder afs.net lykt, want oridcr Niemants
klcet
)Eafchuylt.gecp,argfiacWt(l-,noch ander e valfctrckcn ,
JVlaej;.voert een duy/io 't hart. als een oprechte teken
V^^yaonnofelhddi I.Gnor. Dat'swacü, kverltac t
]4A s *Cg even 8 u y t 1Kbent een braef gcfel. (n
u wel r
lm.Airnymyijarrcm mens..wat-mög t ik dogaenvangen
Dat ik my 11zielen lin acn Elckccnheb gehangen ?
Die me buytcn alle trou foo lchendig heeft verraén,
Ik klae g *t myftQOMij.vyant i k heb't myn Sclfs gcdacnv
Hafl ik dit "werncx rnaer allcenig voorgenomen,
Ik wacr hief tot^ecs (tact en jammer niet gekomen,
Gtr. Wa t watge ,Jofgy u Tèhoon al buiten lorren houd ,
Dat gy daerom u quied voor my verborgen houd ?
O nee n verwaten mens, ik fie door hirt en nieren j •»$
Al laët ik u te met de fchoot wa t ruymcr vieren ,
Denékt dat ik daerom niet dcvröömcn hee l vergeet;
MacYhacr gcwcldenacrs-ook wel te ftraffeh weet .
Haerlydcn fallen fytiiernabyrnyverpooten,
jpn loove rhynen naem, Wanheer'dc goddeloofc n
Volweeën jamme r z y n r tn als't is tclaet
HaerCelfsVcrvlocdkcn, dóó r hacronbedachteraet :
Wat's een ligtveerdfg-mens > niet als een fcharpê doren
!Qfcrot een vroomen plaegcn onhcyl fchynt geboren,
Dat wy ftzyn leven uyt, want «yat Uy doei of denckt,
Js' valsheid en bedrog. Mae r ach, helaes! hoc krehekt
Eén falcken d waferi fot önnjit zyiixic l eriftütlèri ,'
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Hyïmygt wel *tw4re rte,t-,matf kin't nie t overwinnen*
Is 't n wel mogelyttk, dat jjy met u hand
De Sou bercyekenfeud, of dOöndt-ïl^foote bran d
Tc loopenhcclï'Ctt'Weer , en (iuidcr te bclcercn,
Verdoolde en blinde mens, veel minder kunt gy deerrn
Of qactfeh*tVröftm^emoct,dat on s m d'armcn necmt f
Dat ha d gy niet gedicht, -ickwcet.hct doet uvrecmt y
Dat wy foö ourcrfiens rechtycerdi^ u verraiïcn,
Dc^oddeloofebloSyt ee n korte iyd; fy wallen
Gelyck detyd^loot, di é als.dèSbn door kracht
Het ruyckénd vcriveckt, 'aHa(HJöl!«yt verfmacht ,
Want Ét^^odh»skitr>i 7,rehttiï?iUoem,
E*riïétjgttt -'~tn een yd'li rt>iM |
Als'gyfoeswet te ^«ft> iepti ',i
Nulifei^k 'wat ,' '-itiïkïfirdkksis 't niet.
Hier hebrrgf tt'ü Haer atrt,cri o&k 'haer opkomft fcggefl. ,
H«cr kveii/eft haer doö^dat'hbörrgc;my uytFeg^cH ,'
Boa ótt hae r gtdtyituyft; alsffcaFPh'ftof voo r wïndH
Eri datoien rla^ttcf doo d j&tus geen gcdachtnifvirk L
rt». Ag moet ik dan de wcr,eld,c"n ;.l myn goed verlaten j
Myn ryekom cn'ïnyn'pfacht, eti over^roote ftaten ,
Myn hüyfèn'ert myn hot', ay my ick fterfVan roü ,
Myn vf'tcfMfchj'kHidcrs, e n rnVn overfchoone vröu ?
Wtmant. Scfeeif'Piiemaht hecft'er deerni s irie'c ,'t flüfet
met Jerhaht' »ry pover (hee
l over ,
t.Xïnor. 'Wël•'•Wjf geite n deuf c patient dcGcrechtighcid
Die mi 3 't maken'fo 't haer belieft , of fo fy het verttacr .
Wtmant. Och v Irie rfanckt datte r ee n mes dwar s 3oor
Niemantshartgact;
Gerecb. Belemmert gy u ziel nóg met dees aerdfc leuren?
Wat wilt gy orrt*Jé wereld 't'bcnaudc hart riog fleuren?
U ty d die is voorby, beforrigt uwe ziel,
Het recht ftaet voor de deur, dcdood volgt op de hiel.
Urnani, Dcwy l ik word bclaft met veel fnoodc feyten ,
Sob gunt me dat ik mag wat tot myn voordeel pleyten
Gerecht. U fchlmcr y heeft üyt, vcrloorcn is't gepleyt ,
Bcreyt u, wan t decs flaggeeft u H?<htv«trdigkeyt r
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IEMANTe n NIEMANT .
Wem, O wee , daer leyi hy neer, fen hals is'cm of 'cfkkéri
Nicmant fal voor lijo ziel een kleyn gcbcetjcii fpreken .
Hitmindal, Mynheer,, hy is al dood;
Wtmant. i>wy
g fcgidyc j joüficl»
Nhmendali Wa t docje ?
Hitmanu ,
Wat ftm 'kdoen, ik bid voor Icmants 4id.
hfitmendal. Was hy jou vyaud niet?
tiitmatUi We
l jongen is dat Tragen;
Of feltnc na de dood malkaér noch hact.ioc dragen f
Gtnebi*Hier lie t &y altcmacl, hofcdctgqdtlóofenracd ,
Hoc liftigdat hy is, hacr felfs gedijt tot quacd.
Gy Rechicrs, doet alSik Kcü wilt rechtvcerdig rechten
Ontfict d e rykdoni niet» vcrfchQont geenfin s <le flechten
Macrft raft nact cyfck van't recht * M>fai hy ficndit lant
Met vtcc en cenighcid, en wclvacrt dicht bcplarit.
Macr kreunt gy 't hcylig Recht lbo (uilen awe landen
Door kr.yg en hongers noot, CD hectepeft verbranden .
Pjis merkt myu woorden wel, en hier mee ik ycrdwyn
Weef D a myu woonin g toe , d e Wacrhci d gac t me t
myn. Binntm
t. Gnor, Heb danck, ficyligcRcchtvcerdighcid, dat jy ons
loo wel geleerd hebjt.
(vrcagt verkeert hebt.
Nientant Niemant.becjancktfefccr , datic fen druc k i n
JsGTnv.lk wil dat dyfe daftgcvicrt döor'i hcclc lain wortrf
En diefe niet ca hou3, dat hy ter llont gepant wora.
Nou blyft by my u,te galt j wac r wil gy heen, myn hre(.teeren.
ren? ... "
Wy fullc n Micman t een s lufti g me t Niemendal trac-*
&ou Nietnaut Ircc vry iu.
Wumanti O
neen myn heer, jy ecrlb
I Scbtp, Nu dqe*t de Drofyde eer, ecu ydcr bid öm't feerft .
J . Gnor. AyNiemaiitïytgedeekt .
~Numdni. le
k bid fan Sarmonytn,
Ay maeckt geen compliment.
3. Gnefi Wa
t foo ,• daj; msè ick ly*W
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