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Vijtse. B.icf««^
lhl,!!, I) 3tsaart/ heb ik mmwoozt van opte passen nikt thouwen
l^'is. lV wat dat de hel niet weet te deinken/ dat wette, rits» Houwen,
rijtje.
zeidt men liefste daer.
B,lis. Vat et vaayemitlVgn/
Vat ik jougisteren beloost heb/ veur margm hier in huiszei zijn:
Staar ik mien et te lluiken/ «m et geldtvan de zys «bespaarm.
I°njn. l^.üL»»lc. kijc^e.
<Vv! v^«uw Kom in huis, miester woM wakker/ en begint hp te baeren.
7ilM.
ll,,il««. Jou
miester moet jouveul vereeren/ om datjemitst an ;en kant helt.
Ichn. Vat hp geeft/ heb <k liever dat Hz» onder mm voet as in mm handt ftell.
Ik hou veul mier van im geever as van een beloover.
Miester wozdt wel dikwils zeeziek: maar Hz, geeft niet over.
SM. Gae jp in de Nelder, hooz je wel Trhn
Oene roept van binnen.
tzou/ Mje/ hou/Wat boeitin de nacht van 'et bedt /
Mgae imsnae t sekreet: wantdewaterpot is venet.
o»e Ikrae jekom weerom,
<Et mocht me onder weeg ontschieten.
N««. W,n blyf^ hy,^, niet /
3,kkan et immers «in uit zwittm.
u«e. Klatt'er wat
eieren in: hoopje: maakt et wat kozt.
Ve anNag is m,ll°kt.
i-<M«. Acht datni«/ of Gene gnozt,
Ik weet diezonebol wel di»e in Naep te sussen /
Dan keunen wp menkaar wel zonder schzeumenkusse».
u»°. l^ou/Fytje hoozje hoe maakie «l daerzoo lang^
Ik komje sirikstrakbp mit ien schaer / ofmit im nijptang,
Uuftjp jou hooft mm vaar/ et z«l nou met im veeg lukken.
"?«. Ik wou in die tijt men darmenwel leeg djnkkm.
l°^^«.
Vitsaart/ fthuilje in de wieg/ want men kim is bp men snaar /
<3n Gene weet 'et niet/ dies is 'er in 't minste gien gevaar.
km««. Ik;el huilen en jp zelt zingen.
?>^'e wie^t B.icsg,lr, en imj;l: Vgn 6«e bollen en 6ri«Vinken , s:c.
«Et me liymje im hoesje ekrijgt is et galletje over eloopen ?
?k ;cl jou ien duit an lazijmitg en irn bakkers koekjeKnopen.
.<>';rlt mlt jou Mamma lip iou nrootePap» gaen.
Dan zei ikM, vertellen van et Varken dat nin Kchool wou / «f mm most tt Kchool

dzaagm: Ktaet joudat nut aan /
Ia «k zel jou et spzookje van <6zritje/ Voontje/Knaotje enKooltje vier zeggen;
Voed« Strootje/ in plaat» v»n ien bzug/ over im lloot gingleggen z
Dacr Gzritie over heenrolde / om niet te koomen in noodt:
A
Maar

op et midden yu«n/ bzanden tt Kttootje deur/ en Nooltje»
Maar mie dat Nooltsebier
vierviel in de Sloot/
Vaer et zen ongelok / as in welkandeinkm/ betreurde.
«3n hoe Naonye om Rooltieviers ongelok zoo lachte dat zijn naersje scheurde.
toen/om im lapje beur ;»n naers tekrygen/nae ien schoenlappertlsdt.
Koe datVoontjc
Keur die tijdt hebben al deBoontjes zwarte lapjesveur beur naers ehsdt.

Oeue. kistje. K.itl,«r.
Oene. Wel/ Fijtje wat is hier te doen? dus in de nachtte zingen
li^je. Gt kindt stelt de pijpen vaar/ et zou schier uit de wieg swingen.
l)»e. Kus/ sus/ jp stoute boef/ leg stil jv «rge gast;
I!p moet haeft in de bzoek: want me dunkt dat jp de wieg ontwast.

Ik zel jou school besteen bp miesterFloojdecheemdert:
Keert dan e/n/ tutelende/ ba/ba/ b/o/ bo/ in 't groot eemdert.
rij^e. .Oou kyk jou papa iens an/;oo krijgt hz> licht ien duit uit zentas.
Oeue. De jongelijkt me of hp uit men aanzicht esneenwas.
li^je. Men kijndtje et epist: laap icndiooge luier haaien.
Oenr. M loop na binnen/ de tijdt lljt niet dat ik lang zel djaalen.
Kies, Men brandt hier hoorns ik kies et haazepadt.
li^e. Ik loop al wari men Nitsaart loopt.
kus. Verschuilen we hier wat.
Oene.

kijlje.

Qene. Ktge/Wtsaart/stae/ waer wiljcmit FytjeheenwoptN/
leevendig et vel afstroopen/
Vou stal/ of ik zcl iou
Ul was er Nincur Noggestaert en juffrou Nonkelptjpsbp.
N.ils. Ik heb gien noodt van hangen: want suiker steelen is te zoete diedcrp.
Oene. Dadt ik hem/ ik dude hum wel nut ien mes in zen robben.
I k zweer bp men tuurcluur dat ik hum noch zrl lubben.
3 k racjc kom weerom/ ier datik 'er mier op vloek, jv vijst
wel; want io bint ien dubbelde kater/
deur et hemt in de bMk.
r>iri>. Vat loof ik jz»Fp
Oen?. 3K zeg dat
weer geeft/ of de duivel zel de kaers houwen,
kij^e. iVat zou dc d:asb)ock doen/ hp ga« de stoelbeur zen naers «louwen.
Uene. Ik zcl margen na den Nam gacn en zoeken nae pzokreur23«om.
M zcl jou nne vijsten en nae pissen/ dan hebje veur wijndt enveur stroom.
ri^^-.
l)en. Die guit doet Nimmcroshz, men mancel van dekapstok stal/en dat kan ik niet veclcn.
kirs. Tat ik ze van zen schouwers stal/ zou ik ze dan ook van gien kapstok steelen?
Ome. Ik gae nae Menaat Rijnsewijn/ die weet veul uit te rechten/ zoo men zeght.
IWe. Dac is waer/Hz, weet veul uit te rechten: want Hz, et veul menschen uit hnalg«tl>.

erccht.

Nene. lVat of de meer heur veul laet staen/ «fmientze dat ik matbin?
r-jc^e. Ip billt iell man as ien pacrdevijg: want dacr is gien gal in.
O?n-. ler dat icn uur ten rindt is/ zcl ik schikkm dat ik van hcurhooz.
zoo; schik alle ding op zcn stee/ en zet de pispot in et tie;ooz.
?^c>. Doet
Oene. lijadt ik men ko:te!as en waaik dan hiel in et h^rcnas /
M zou hum na ;e>, gat veetcrcn as ien twiede Glifairenas.
Ik crels gracfolvkark; ien ma» as are anderhalf.
Tact koomcn wie datwil/ al was et de geuze dmvcl Wikdals.
Ik bin icn man as ien kammec!; ja icnman as ien dwmmedaiis.
kits. In vindt icn man allirns as icn spiritus familiaris.
Ocne. Ik zel alle gllten deur snoficlen en zm ken nae de guit.
Kils. Die zen neus in alle gaten wil sterken haaltz'er dlkwils bestruistuit.
Oei:e. «lZc zou me rechtevoozt wel lusten/ om op Fp te grauwen,
klrie. <3fin de duivel luftcn/ wiczouhemveur ionkauwend
Ocue.
Ritsaarl me te moet komt zel ik :os blaezen ds: hp veur me verschikken zcl.

k!cs. Vlaes vzp l>« jouhoozen b«st/jp weet wel dat jouvhfiouweer «e hoozensbeschikkm

zel.

ik Mtje soo l>ujjt weezen dat ;ou me al men leeven moeien,
3? is noch zoo jong/datmei de oozen van et hooft snecdt/ ;e zouwen >er ban zelf weel

Oliie.

««groeien:
llZaerbp et ze ien gehoozzamemondt/ die
Nechts lacht om ien truizmuis/
Van »er iene ooj tot et aar loopt en komt van zelf weer thuis /
kaakelbom en pumpelpaersewangen/
Deur rondtom gasthuis
Tou menin et
beur tinne pispotten an de bedtfteen te pzonk hangen.
Gp heur kammoesde lippenen op heur neus van die zelfde kleur /
VlanceNeur.
Teest mm de stoozpvan «Ozsel en Valentyn en vanspjeekens
Maar dat is al eeven veul/ hier dient nou zoo veel
nitt.
r>ii>. Ninje zot K»tijn -» steek jounaers van et t>edt zoo bekladtje de deekens niet.
Nene. Vat vier <m hepen was/ ik lietiens in men handt kijken.
Kirs. Ou dient me de gelegentheidt/ omGeneuittestrMen.
Olne. Me! lSett>itlaldeeßeGkwerk^ zegop/wiehoojikdaer/
ü.ils. Ip hoozt de duivelsmiester/ dat isllimmer as ien toovenaar.
lllne. 300 wou ik wel datip me wat raedt gaf/ünjeur duivels miester:
Want mm wjjf <s op te dien met ienVenus Mester:
Wacr dmrt»at ik 'er gun / tot straf van et «nwaerde ftit /
Duze/ asze sterft/ blindt van de aelde scheit.
<5t isien kleinigheit/ ien aar dp zen wjjf te laeten.
Al wie im aar bp zen wyflijt/ doet an Venus werk van kantaten.
l)e«. tzoe'. werk van karttate^ dat luitme al te schalk.
Nadt ik Dlbberigh etrout in de blaauwestime blaasbalk /
M hadt beter edaen; ofLodb erigh met de Mammen;
GfWoutertje Kammerts; «fKammertje Tammerts in deNammm/
Oaest lamme Nammert A.»mmertsz. in de lamme Tammere ftraet /
Vuht bz, deTammere koop daer 't lamme Tam inlamme Tammert Tammcrtsz. gevel

asze

ftaet.
Gch Gene/ zepde die/latt me allim op jouliefde hoopen /
Gf aars zelie me et snot uit mm neus zien «ntloopen.
Wel hoe! en spzeekj e niet; of en voel jp gien minne vuur.
3» ja/ zep ik/ loop kakken lm daag/ dekaersse binne duur.
3ie/ zepze/ watje doet/ ik bin »e peet van Jufftou kronen /
Mlernaast de djie verkiertie Opaans leereMostert potten:
Vaerom beratt jouwel en wilme ook te woozt staen:
lVant ik bin zooverbzanst hiet/ jp sout wel ien <l3p in men paozt blaen:
Waer l»p doetme 't hooft zo bezukt zier dat ik 'et jouniet half kan zegge.
Woct jou hooft zier/ zez> ik/ mijn naers doet zier / willewe de zieke bp mmkaar leggc.
Manneke Voterams maakte ik lest zoo dartel warm /
Vat de liefde uitheur hart schoot tol achter in heur kartel-darm:
ze w»Vzo molssig t>atdiczedebozstcn wou raaken/
met im pollepel/ om dat hp zen handen niet vuil zou maaken:
Maar ze had'«ien deugt bp/want ze bleefzoo op 'er religi staen/
W«;e al
geloof wou gaen /
te-mtts wel zep/ ier ik van men

>er ik op et pad van de verdoemenis wou dwaalen /
A had
liever datme de duikervan stonden an a.uam haalen.

2°o bin jp/ zep »k/ al ien stantvastige Mept.
demk ik wel/ zepze/ men moet al veul dom om zen zalighept.
«->»,
zwijg/al lang moeg: waut dat jp '«verstoorde,
M
heb veul liever datje in men sekreetvalt»«in mijn woozdm.
p"°
"«. M rae joudat jp zwijgt/ en gaet ook üux van hier:
Maar zooje hulp begeert/ komt over ien quartier /

« .

s>»
"«>°.

iou hulpzaamzijn.
V.^"
Veb jn 't zoo deurenomen /

Hz

3»

M btnner mee te djeen om kusjesveer te ksmm /
<3m dan «r deegte zien hoe dat mm zaak voozt gaet.
rijtje. Gaet hangebast/ gan/ Mlt«unt dat jou de moozt ü«ut.
l^ics. Wou gaet et nae mm zin.

et stik belaade.
r^r>. M dm met
ll^is. Ikzelme gam verkum in
gewaade/
Gn schuvlen et aangeLcht in im bemoM gryns /

rijtje. Gp maakje dan genet.
I>k;el op alle» letten.
i^ils.
i^tje. Ik zweer d« ik <)«»« hooft mlt hoozenszelbezetten.
Die gozten-teller/ die henne-taster/ die treuzelaar /
tzp doet hum op »« Velfs «Lngels/ en et is noch cmalgk peuzelaar.
ttom ik humaltnnet «enrevs om ien goet woo^t smeekm /
Wat« Ho te doen hp houd zen mom m lan zm poozt spleeken.
Teg ik: liefste jpweet wel dat ik zulke vlaagen haat.
Van staet hp m grijnst als de duiveltenen dm dageraat.
M zel nae de Hchoutlnopen/ zep hp lest/ envzaagm of ik jou op mach lluitm.
Wilje loopen/ zep ik/zo loop ien beer in de naers/ zo zelje niet weerom stuitm.
<Zf loopt in de pomp en haalt de klap najetoe/ jprechte Hooae gek.
Ik wou dat hp was daer depeper wast: wam ik bin hum zoo moe as gespoge splk
hp ien vzver was/ toen was hp imaar quant/ dat hp ook zelf niet zel omkmnm:
want as hp uptging/ zo zepde zen vaar: kperm ik laet mm haan upt / elkbewW >m
heimm.
Vaer ik hum ook te Uever «m hadt: want ik docht as ik hem kreeg / dat ik danwt
waeishad/
<3n nou ik hum hel»/is hp zoo hoog/ ja zoo dzoog/ as L»inteniklaasaersgat.
Ik weet gun onderschept/tusschen hum/ en Jochum van der Voelen,
't Is zulken tzonteklik/ men zou hum im gat in t ljjf pissen en hp zou 'et niet voe!m,
i^lon ik hum wijs maaken dat hp ziek was/ ik ginknae parecelses in de bonte m»Mi
Dats ien Wolver die me dienstig zou weezen: wam die helpt 'er min van kant
Us de Neul van Haarlem jaas de wzeedtfie der tierarmen:
Vaerom is et wonder datze hum niet uit de vipheidt van Amsterdam bannen:
Maar üanspjeekers zouwm et niet begeeren/ dat is buitm alle vermom:
lVant üat hv uit ebanne was/dan hadt dat volk hier niet vml te doen.
Wel l»n ik mal/ dat ik hier mit ikmweet niet wiepzaat
Ik machhem gaen- want me dunkt d« de klok daertwie üaat.
Oeue.
gan
Dat
nae de Duivels nnester al zou 'er im lchndt ban komen:
31l wast de duivel zelf/ ik zouw'er niet beur schjoomen.
3K heb wel irr (in mm dzoom) im roofuit de hel ebzocht.
<Z elemalementen wat heb daer alvreemde dingm besocht!
lVat zwierden >er al bonte Vliegers! wat al Gzavinne doekm!
Wat al fullepe Mantels! wat alNuwiele Vzoeken!
ltzier was Jan alleman: daer Gezrit aldewerelt: gins GMie»:
Vier heb ik Tabbekak/ en daer Verneemal ezien.
Ve rappige Fransjes waerm 'er an Nontermans staert eregm/
Daer er de Duivel / als hp djukte/ien os scheurde om de pars mee te vegen.
De geltzmhnge Woekenaerswel ier tot de oorm toe in 't bont /
lvaiden er esmolte gout deureenzulv're trechter egoten <n 'er mom.
dAdvokatcn en procureurs/ van jongs op ebzochttot liegen /
Muden er el» ien ring deurde tong/ om datze de duivels niet zelle bedriegen.
De Vakkers die 't bzoodt veul lichter maakten as den epsch /
lVojden er et wicht mit hiete tangen enepen upt haar vlws.
De diefachtige Smpers/ die 't laaken deur't oog van de sthaerrokken/
,«.<

Wozden 'er tot straf/ deur >t oog danien glo«pende schaer etrokken.
De Uox/die katten en honden beur haazen en konynen verkoopen/ wozden 'et lftrocpt/
Gn an et spit esteekm/ en mit hepntje-manspeekstok dedjoopt.
De Nassiers/ die deerbaarheptvan haarMiesters Nas verkrachten /
bellen 'er nacht en dach niet as vperige stikkenvan achten.
De Meulenaars/ die 't koeren uitvzeemde zakken hebben ehaalt /
w^den op een Gzm-meulen/ zo ssn as tarwe meel/emaalt.
Ve Glazemaakers / die in plaats van schaars zeuven duim vijf dupm vcur een voet
sctuyven/ dat ik zelfs het» bevonden /
walden er deur ien loodwyn/ zoo dunas ien ael en zoo langas ien piek lwondcn.
Ve Waerden/ die de kannen niet te deegbol tappen/ en het bier
Mit water mengen/wozden 'er ekookt op een onzichtbaar vper;
Want datze >t vperzagen/ zep de duivel/ ze zouwem/ as i e wel kan gissen /
/Vit water upt hopn/ of ten minftm upt pissen /
300 binze et ewent mit water om te gaen.
Ve Ootarissen / en Heeretarizen/ die zulke woozdm schzijven diezezelfs quaeljjk verstam;
Gelijk : non nnmel«te pecnnie, «Ilemati^l. 6ireHel>ilc, m6ii-eH^!l, prolongeren, exkereaitone,pre6icl«l,«l, «biil««ur«, 6ou«ie«vla man« öc iucei vivm , ikKen 't Nltt half ult
spzeken/

Die zgg ik'er mit zegelgaeren en inktkokers gieselen/ en mit pennen en prunemessen
deur de huidt steeken/
<3n mit smolte lak/ en hietzandt behuppen. Ik docht/
Dat i« er veur/dat jz«rp,« venl deur jouquaedtDuits en valsLatijn in tt lpm yebt

ebzocht.

VeDokters / d'Upteellersen Varebiers/ komen 'er mit zulke gloote hoopew
D,t de duivels dikwils
/
de helnoch af zeilen loopen/
«n vermoojden al wat °er i« in dedatze
kolk:
Want'er binnen gien ftller beuls/helfthe
noch wittder moozdenaars in de wezrcldt as dar

vzeezen

volk.
d'Upteekuswozden'er zoo lang m«n vijsel estampt datze beginnen te stinken;
Van geesunm dit stof/ mit menschemieg emengt/an de Doknozen te danken.
Ve Varebiers wozden »er ekozezyst/ ent bloedt af erapt en t hiele lijfdcurblymt.
Ve Pastluillemaakers die tot sehemp van «are hebben erijml /
Wozüen er bpde loogenaarsin im handendeoven esmeeten;
<^n in et midden van et vier lxtoonen M 'er noch as poeeten:
Wantze
huilen en krjjten zoo net op rhm dater nietien ülp an scheel».
31k vjaagde ien duivel: waeromwozdt dit volk gienzwacrder straf mee edeclt
V« mach niet weese/ zen de dzoes/ die h<eldichtbpme quam needm:
want ditvolk et op de wezreldt miersmart as hier in de hel eleeden /
Hm datze/
beschnnpten/zagen lachen/ mtt'er schempen/ vol fenijn.
Vie im aardu^e
doet lachenas hp hum V»aedt mient te maaken/lijt dubbele pijn.
haddewernoehiendeugdtbp/;«pde duivel/ al quamze heur niet vanboven:
lVant ze waaren zoo bat in et liegen/ dat niemandt heur pasqüillen wou geloovcn.
quam ik op im aare plaat»/ bp menschen mit ien woekerende Geest ;
Foen
Vccz' hadden/ tomze noch in de wejieltwaeien/ Lommerthouwers ewcest:
Oou
inde helsche lommert verzet teugm vjjf m veertig en ien quartten hondert,
<?n om datze et vnftaegelt» nitt opbzochten/ woiden'er alle daag ienlttvan et lijf
eplondcrt.
Vie deur et zwtet en bloet van armen rijk wozden vereisen gien minder ellent.
Koliciteurs/ veur bloedmügers van Weezen en weeuwen bekent /
U9«iden er veurturf onder ien lkettlvol pachters estookt/ in plaats van koolen:
Vit waeren pachters die de lluikers deeden blosn/en zelf haddenze et Tandt bestoolen.
Du wel ier efalieert waeren / toondm an l» duwel heur quittancies: maar ze waeren
vanpampiu/

waerenze

<Sn dat is in de hel eeveliens as bossekruidt bp dier:
Daerom bzocht er de duivelbp de beurzesnpers in et kot van debiedend
De quaksalvers en pokmiesters quaamm 'er mit 'er bezeegelde bzieven:
Maar Tucifar zepde/ b^engtze in 't vermis bp de moordenaars/ an ien kant/
Gn laetze daer eens zien of 'er zalf ook goedt is veur de helschebzandt.
Voen zag ik ien dielmmschmmtt zwarte handen/wat hebben deuze gasttn/viaggdtlkl

edaen^
Wjljst et weeten/Ftv de duivel^ 500 lupster/ ik zel tt jouvertellen gaen:
Dit binnen verwers/ die mit bestelling van kooplup binnens huis vipbuiten.
bol te waken; ja viel te «ntlluiten:
Dcu>e dieven wisten de zjjd/ deursopschozs water
goet.
Dan begewtenze de dzaeden met
van vjjlstl/ en llijp/ m aar
Taer nae leideze de strengen int sa? van gal/ en allvin/ datzeweer dicht in wM«r

swaer

dort;

As dat ed«mwas/ raakte de zjjd in deverf/ diezezoowel tst ljjln/as glans verstrekte,
ja doozzulk cm pleegen/
Deenze diieverendiel zjjd/ over de vysverendltl weegen.
Mit dat hp dttvertelt hadt/ /greep hv 'er ien paar.
<3n bontlle de handenboden mdc voeten onder aan menkaar.
<Torn Uoea hn de handenom ien pen tne in ien groote pael stak/ en begonze mit de kr«-«

vielftok zoo element» te wzingen!

Nat 'er et bloedt zoo uitspzong/ ofmen deverf uitve zjjd sagspangen,
tzoe mach jp beur
zulk ien pyn doen^zepd'ik/ze bedden t edaen dmr heur miesters I«fl.
Deur miesters scp de duivel/lven fao wel as )p: want ze bangen elk an ien zijde b«ft;
>lsn zoo;e daerviermtwintich urenan kunnen bangen/zonder dat de strenge bzeckm/
Ton bmnenze allcgaervjp. mit wees dv waerze hingm; maar ik had nau om ekeeken /
Gf ik zager wel tien dozijn deur beur stroppen dzuipenin im ketel vol ziedent w»tn/
die 'er recbt onder ezet was:
Daer moesten ;p zoo langkooken totze twee VHfde parte minderwoogen/jae zoo net of
et ewtt was.

Ve Noekverkoopers die Vpdels uithangen en «are giesteljjke zinnen/
Ul is t dat 'er in >er winkelsniet as Npdels van twteenvjjftigtl bladenbinnM:
<3n boeken van Uepmje de Vos/ dat scbalkedier/
lVojdm 'er allegaar/ tn Velzebupr quanier/
„.
Tor blanketsel emaakt; want as de duivel ien Gngel wil Men/
Too gaet hphum mit'« blanketselvan zulke schynbeplige 22«ekverk«opersbesir>j«en.
Too dat 'er niet in de Ml is/ of »et komt de duivel nochte pas.
De Kakenverkoopers/ die 'et laken ien zestepart langer rekten as 'tt was/
!Vo»0en« erekt/ datalwatzean'etljjfhaddenbegontetolnen.
W? zelle jou/;eji de duivel'et lake te rekke wel dzae uitkoznm.
<l3n ;e begonne;e mit kaetten van naelden en spelden te «uwen. ze riepelhelplhelpMlp.
Wees jullcclits te heen/ zep de duivel/ lp jp wat pijn/ jou llijeren gaen weer l» 't ftll>>
De maakilaars die met liegen en bedliegen aan de kost raaken/
3 a die er zelf totkoop-luz,/ m de kooplup tot maakelaars maaken /
lVo^den 'eropzen Mekaets/ en pjokreurs estraft:
Dan wozde zer aan de kooplup/ haarfalieerde miesters eschast/
tot u»aak/ het vel van deleden stroopte;
Dicze/
«3>l tot mier ptzns/ in ien bak vol pekel doopte.
Tp viaekten / en knarsten op >er tanden van ongedult.
<Zch! oil,! och! nepenze/ dat ip efalieert bint dat is zou epgen schuit 5
Mant ien koopman/ die hum ban ienMaakelaar laet beleezen/
Die wil/ spijt zijn eigen zelf / ien maakelaar weezen.
Ik dacht de maakelaars liegen 't niet/al kanneze 't wel.
Van Kchouten/ van Diesepers/ en Tupzevangersgrimmeldent in de hel.
tzet volk dat niet van goedt doen ofvan de Nerk mach hoorm spzeeken/
K»itten 'er allegaer op hekels/ en hoozen >er de duivel de passp pieeken.
De Doojendjagers diezolsleup binnen d« 'er 't hielelam ban waegt/
«a>,M,

,

«p 't hoekje ban ben hel/ dichtaan 't Most «sezaegt:
Wazden de hoozens
Want ze zouwm aars met wel deurdepoojt kunnen raaken;
<En van detakken/ zaeh ik de duivels hechten tot moojtpjieme maaken/
<3n dobbel-stienm. ik docht dit goddelooze zaedt/
Dient de duivel/ zoo wel nouwze do«binnen/ as toenze leefde / t« allerhandeyuan.
Toenkreeg ik honger, beginje honger te krhgm zep de duivel/
300 zel ik jou wel ien Advokaat aan 't sM rijgen: want wv hebbenaars gienzuivel:
Vie elardeert i« met ien thien af m twinngh pzocureurs /
<?n uedzopen hum mit 'et vet van ien dielMoliciteurs /
terwijl hp veur ien vper van Deurwaarders wozdedzaden.
Oen^zepdik/dat is Uezmtje manskost/ daermeugjeiou zelf mee berzaden.
lestenkreeg ik aehterlast/ e» ik bm deur hulp van de duivelop et helsche sekreet
eraakt;

tzier vondt ik al deVasquilttn die deur ien dielkreupele rjjmertjes tot schemp van Vos
waerm emankt;
Ik wou;e opraapen: Maar de dznes wou de vunse vodden/ zeide hp/ niet missen:
Want de duivel gebruikte deuzepasquillen in plaats van mosselsehulpen/ om zeneierkmf mee te wissen.
Ul was t datik ien inktpot/ of ien inktkoker had /
Vie zo groot was a« het lZepdelbergse Wijnvat/
D«er negen honden en sestigh Mmen wyn in kennen /
Vaer toe djiemaal zoo veul / ja viermaal zoo veul schzjjfpennen
A« spiessen in >t legervan dm «Oversten Nluvt/
<3n dat elk zoo groot was/ as de groote mast op 't Schip van Kinte Uezmuvt'
Daer de Ktupzman zen huten de ttok zen kombups in maakten/
Die zoo hoogh was datze mit de Mars aan den Hemelraakten/
Gn dat ik dan im Voek had zo groot as de S»paensche Tee in t ront /
d,t ik in den Vel al vont.
K°ch zou ik niet half kunnen schMen/

knlaaic. Oene.
Wie daer/
Uwe. Goeden dag speciaal.
"". Dier zoo gien mier te snakken/
Gfik doe,ou de bMk tot opje hielezakken.
Uene. Vin jp de "Toovenaar/
om wie dat ik hier kom /
«,«<««. 11, gae int naarst der nacht met Kurifer
vooz mom/
Op 25el;clnlpxbanket/ met tteep van zwarte Katers /
<-n dansser op t gelolvan Ratten en van Ratcrs.
watliinjedanvoojien^
kilk«t. Ik woon onder dit gewelf.
i« men naam. ik ben de Weerwolf zelf.
Wgt

"u<^.

kanje veur

kunsten?»

kg,, i,c woeste en dunne winden
et Soozts en Napsche Volk in lcere zakken/ en in oope netten binden.
2,2 ik men
aanzicht llechts iens met duivels t>M liekladt/

«crandcr ik in ienMieuw/ of in icn Vliermms/ of in ien zwlittc Uat.
M doe de menseden/ as «me Ncchts lust/ al doet cl menig gruwen/
Vampier/ hmr/kalk/stien kooten
Knikkers/neutedoppen/ nacldcn en spelden spuwen.
'ncugt me bzp bekyken: ik kan allicn deur men groot verstand! /
Ve kost/ asse op de tafel staet/ veranderen in zandt z
spijt Uecl,t
ziel. ik rp uu nacht en dag an alle oozden
«p >en Bok mitzonder
dztc dienen, ik hel, / deur de kracht van «over woozden /
Migste ;enn van geileAagt/ al dunkt et elk ien hielvzemt /
verandert in ien luis/ en deedt hum/ in die gedacnte/ in et hembt/
<c» op et moeder naakte lijf van
Mazrv F>acries koomcn;
"»e zzp/ in ien luize slhyn/
heur eerbaarheid! et onnwome».

A>
.^2
Ac

M heb Inffronw Knottebels l»mKMen in ien spiegel glas/
Vat Darmen Ficlebaert heurtoegezeide Vjperwas.
Ocne. M»ji> alle dingzoo Kunftigh weel te kuipen/
Van in dan wel deur et oog van ien naeld/ «f deur et gat van ienklinks««r kruipen ?
«. c^. Val,«
men lleehstekunst/ dat kanwelstrakr geslhim.
c>^i«. Llauie dan wel Vzandewijn os Soetemelk tappm nit ien strattsinn-?
»,>rs. Ik k«n wet wit ienstroo 't hooft van iou schouwjen snpen/
Oene. llanieKan wel/»«ien Volrijster/ op ien beuzemstok uit defth«lfiitn rpen /
kiis. Ik h?v noch gustre nacht evlsgen a« im krap.
Oene. llanje danwel ien weeglups doen klappen asien Vapezap
Kiil. Geen dingenbin zoo vzeemt of ik weetse te klaaren.
0e«. ttanie danwel in ieu Gpsdop of in im Moffel Mul, na <S«ft Injevaaren /
Mit ien
van im spinwed/ en stuuren mit iennaelt in plaats van ien roer ?
wKf nierpoojtvast t«/ wel te verstaen ien Uo«
lVeelft w.l dat men kring/
B.its. Ktaa ltifi in deu;e
ik zeler iens na kezen.
B.its«« «t Oe« in een nng,»l> Lollelcmit, «> begint l«toveren.
oeue. <Twie
schinkels mit ien klaeuw/ Wat pokkenfel dit weezen
Vzit tjliorens mit ienkoot! vijfkrieken mi» ien kars!
't Is de nikkers kraemerp/ hp loopt mit l^eputje mans Mars.
tzn pzeutclr binnensmonds/ «p h««j t hoe langer/ hoerasser,
kits. «e. 5«, V», se«! m«-i»^»>, kom poesme >« krasser.
l/»me»»«, !)«»»«»««, ?»»»«»«», Ro»»N»5«,
, !>»>»«, Zl«^««, l^»^»««,
Voojt wat>el wojt bestiert dooj 't loepen der planeeten.
vene.
Voo^zeeker et dtll,e man et Tatyn mit pollepels egtttm.
kits. /n^,»»^«»<,t, ««ia»l«t. t«l<u,, r«n-«,/tt-«/»HlK<>l.

van stniif^ ik djukiewelien balvvol.
l^ncifel. koltepel, scl,iiimp«l,, l«0Mt alles in perzibel.
Leliiknik.
c)ci«!. Daei leeft Hz, et Vuivels paternoster uit Veintjemans Vpbel.
K.ils. killeme«iz.sv/ijue«!s,scl>l,escl,enli^l,^,lllell<,<>y.
Oen-,

Kirs.

Oene.
tarm is eraapt Mt Kinte pieters palsrok uit de darde plop.
kies. Nijst onder aerds gespuis/ m laet op a«rdi«u luimen pen.
One. Vz, men zieter nae/ hp et de D»«s betovert mit len plunntstien.
O!>m»n, solim»n, kalm»», Loliln»»,
K.ics.
kHÜUI, !^l»l!!U, 8»l!»,

Oenü. hv pzael van de FZikker zou d'aere man wel van yu<« weezm ?
lt.,rs. Nep van gien «ere man/ osjz» mei-gt wel vooi de Sikker
Oeoe. Dat licge Kgtjjn was hp was nae men verstant /
We allergelierste Doctoo: in 't hieleH^ndt.
kicll lVaer blijft de V^oes van Delft ?
Oene. Wat komt zeiker schrander.
De Duivel van Delft is dat niet vn geboarenDollander /
B,ics. Wat
«medaeriou giiit^

weezen.

oene. IkchaeLje nae meuvzou.
lktl. Mae dat ik hier bcvlin;oo isse jou hiel trmi:
Maar om etrecht dcsct,eit/ zoo maakter irrst im> werk of/
<Zmoveritnklcin vuur tegaen»p etTiiperkerkhof^
Daer zeljr dicht an et d«k ien diepe hozn ncn /
Gn in die zelfde hom / is ien betoverde stien /
Wie jou »»»p ze tuaegt in et wezen zel vervozmelv/
Van die ,o« echte wiif bpwijle kamt bestormen:
Kiet dan of/ffytjeiou / of Uilsaart «bemint.
0e«. Koe kom ik bp de hozn dat dient wel terst verzint.

s

Hts. Gp et ««per kerkhof/ daerbin ses ollweKarkm/
Vie etlthdts bin ebjacht uit et Nllk van TencmarKcn:
<3lk mit ien grafgedicht / daer «en Hoogduits Voect /
Wel zeuvendallef jaar z?n hersens op vcrlleet;
Vie moetje nae malkander eerbicdelijken lrezen:
«Vanzelje in ien mand/die daer geritt zcl weezen/
prevelende
en spzeeken dit rondeel.

M
treen/
On 2», !^mb«ii», Bclioeum>i», lloe!lesnol«, Xc>e!lemc»t«el.
Tao dzae en is die spzeuk niet aen menkaer eschakclt /
Gf jn woidt met de mand / tot aen et dak etakelt.
Qene. Schoon datmenvan Vokter Faustlis wel ier groot wonder zag/
Too is hp bp jou niet mier as ien veest bp ien donderllag.
lUis. Nom smeerje mit dit gruis / ewijt dooz men Kermonz, /
3c>o krijgje in der ul ien zwarte duivels tronp;
Want zonder die gedaam is al jou doen onwis.
N«e. 111lwou wel datje zep waer van dat et emaaktis.
l^ill. In 't lest van et venrjaar/ heb ik int ierst van 'et naejaar B»m;otken/
Jen hielhalflood koutwaremis/ ekleinfi dooj natte dioogdoeken:
Im versche pekelharing / im;o»ite stokvis /
JenJonge«Vuwevaar/ a» 'er noch yien in et hok is:
Dit heb ik in de nacht mitreuzel van koojstengen /
Mit et tueunen van ien veest/ en poddewolgaenmengen.
nam ik tot behulp / de lever van ien pijl/
Ve nieren van ien zark / de longen van imbhl /
<3t sap v«n ten waterpot/ ebjupkt van Jufirou llakpoel:
<3t hoofd' van ienronde klos / en >t mezrigh uit icn kakstoel.
Nt heb ik wit menkaar in ien moztier van glas /
Mit «ne apesteert/ ebaelt uit 'et hels moeras /
Tot pollever estamt/ mit 'et niervet van ien netel:
"Toen heb ik 'et «kookt / in ie» painpiere ketel/
«Gver ien voervan ps.
u«e^ Nom smeenet >er maar an.
luu- Hou ik j«u aanlicht bestryk /
jp de Tuivel fels in alle ding gel«k.
«««.Vozdt
T»oje kunst goet is/ ;el ik)» ims te bier noon in l>e berg dan weelde.
«"l>. Mit goe lup is gold doen zep de koster) en hp «ukliede de beelden.
't
tijt vooj jou« gaen / de D^aes toont hum aars gram.
u»e. 3«
Vat is ien klcinighept/ ik wou wel dathn quam.
lVelbinjer op
hp zelje zelf bejegenen.
u««- Ia alle ding belust/
is meugclyk / maar 'et wil gienyelt regenen.
ik,ou wat zeggen ? Neintje de Vos spzak in laci)»/
"«^Wll
de allergelierste de wijste niet ;yn.
»

«-m.
niet an men wijsheidt/ menkanze uitmen groote baert leezen.
u««. D»o de wijsheidt
in icn grootc baert zit/ zoo moeten de bokken hiel wijs weezen.

Au. Norn sucr uit et Vlgevper mit jouberocste piek.
"««. As de duivel sterft zal de nikker komen: maar hp ,« noch niet ;ick.
In dit bladt moet ik zien wacr datik h»m zel vinnen.
l^li.
"»«. s»ie achter in men Allemannk/
hoe veel daagcn dat 'er in im maant binnen.
Me dunkt het hels gebzoet Nat muct noch veervan hier zjjn.
A«l.
"««. 3k deink d«;e allcgaar in Oobc» kroeg te bier ;yn.
8.!t52,« Neekc 'et Llllllruic 22N.
tzier komt deDuivel
vol psselijke Nikkers.
u«e. G doot! de Vllivelzelf
komt mit hondcrt duizcm nikkers.
3K ;el hum vervolgen om tr ;ien hoe veer dat hp zen vaert het»

""^
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want

Want Hz» loopt als ien hondt/ dieeenlmepp«l«n?msta«rtihet»
?c»pp«. Iun»«l>.
den Naep/ den dag die naakt/ vier et de lllok.
Nnst uit
roppe. Ijs loogenachiige Marp deur deKolder evallm/ en et zer niet zi« ed«n /
Doe pokken kan dat weezen / d»t kan lilme niet verstaen

leur. Voetje dat zulkm wonder?
?op. tVeljae't.
leur. Wil ikjewatsegge»/
Dacr ie»Kabbckak zel vallen daer komt de duivel ierstien llnssen leggm:
Want ien Nabdekük kan hem niet ontgaen asjezelf wel weet /
<3nzo lang aszc vier leeft doetzeFanalleman leet /
<?n die leet geschiet/ wilt dikwils mit wzeeken vctaalen /
Van et de Duivel actie om de l^bdekak enwMker te haalen:
Dat ia ien dubbelt vetje / dan i« 't Nermes in de Vel:
>O dacr im l.avbekak in de buun woont/ dat komt de Vuivel ;o wel!
Hv behoeft nergens vooz te ;o;gen/ ze kan de helsche akller zelf wel ploegen,
lop. Uoin gaenwe om ien zoopje/ in ien van dese llroegm.
Oenc. B.«s2«rt.
ler ik op et kerkhofgae/ moet ik me mit Monseur likpotje zalven.
Ameraal/ Generaal van allerondneuzen/ en nuchtere kalvm:
Veldmaarschalkvan Tootgieters/ van Neidekkers / van Velssers/ danWebelS M

Kchieurs:

Kergj ant Majeur van timmerlup/ van metzelaars/ van smits m aare Vitte d)eurs:
Gewewige pzovooft van Nobtjnm/ van Diamantm/ van l3oivonkel«n/ en euenge
putsten:
Noznel van Sehiattka/ van Oodegr»/ van «lhiragra/ van schuddende hoofden/ en oe,
vende vuisten:
Guverman van et
van »et Vierdjagers / van 'et WaegdzagelS / en cc

UoozendiaLers <onvent:
Keeretaris van et lVagenaars/van 'tt Kehuitevaers/ van mKleepers/ enNrupeis
parlement:
Nnbel en Lategismus vanViellepers van Nlillekraamers/van dobbelaars en zangers:
«eenige leer en troost van <l2u»k)»lver»/ van Kchooisiimveegers / van Veersteemr»
en Nouevangers:
G Ferheer! G Kuvteische Kmdbzief nae de^onfessivan Mgsbozgh:
«V Nubek! oRostik! o Vlupnswyll l «Vjedaal! oRotterdam! o gatje vol! «VM,c
zonder zozg!
povltitl en Uamerlingvan zoo veul Vzouwm 'er llooten!
O <3oul> en Tilver^mü/ die de Waerdinnen haar Ringen m lleutelreeren don«e^
grooten!
G Henn van Vntebier / die Ho bp djonke Ktijn hadt!
pater

,

Van
lüitte vzeur edoopt in>t VepdelbergseveWijnvar:
Daer Kl»ieur pakkebiir hum as iou peet vertoonden/
Die jou zoo rijkelijk tot pillegelt beloonden /
,»,
Mit Kalnv' m>t ras/ mit rekeling/ mitkrabben/ mit garnalen/ en mit krupdlge w«
Mit ttappers/ mit Glpvm/ mit Unffwves / mü Aaveiaer/ atkost veur ien zwtlw»»^

leef hondert dupzent jaar/ia twie dondert dupzentiaar/««gierigekeeletroostcr.
G Munnik! öl^ilunnik: öpater.'ü Mater! van Kinte Vacchus Hloaster.
Dat smaaktme/dat raaktme an et hart: niet ien dzuppel selme ontllippen.
Mijn buik staet espanne/ men zou er ien Glpfant op doodt knippen.
Kier is de ierfte T»rk.

i!f l««ll:

Niil leic ky 6i« k« spi^'c <i« kern

6oa<lc v«ne6r:
veiliec:

Kofb lNeeiliei sl'ijr ll« l«m ö«,I»/ «ijl!

„,^

W«t otteelWaelle»»r net »llenl«ll m»H HA» ?
v« uem «ie wurmen 'i vlei» nm «ei v«n 't b«u
«ll>ilteu.
VieWoekeraar et zoo gierig eweest «s de Vaar van on;e Joost en meidt:
Want dieis 500 gierig dat et hem spyt dat hp om niet «Vodt hehne zeidt.

MrisdettviedeUark.

li^ leell: Nier lelt een >Vissel«l 6>e

nocll lil ver l«<lc,
Lu in kec wisselen bettonlir
sclul.
lisL^riw «iel kvwij! 6uor 'c willelen een rook.
v«u Zeloot
>V«roms nv willeUe
Vnl)e Wisselaar volgt de Wreier die hem veul ten Koof laatbinden;
Vat i« ien Meierzonderbntel: want Hp dzett mit »Uewinden.
Uier is de darde Tark.
rl^ leell: Hielleic ll^ 6ie weleer 2yu vrye wille l>«<!t:
lïnc <3«t kern6e 6006lm ll'armer» lieek
,
Verloor l,^ 6ele wil. >liikeell by met te lefi^uv»t u/ liin wil uocl» n«6t l>x Ueef lliermee Isn^ leZ^eu.
Veuzeman llatht Vzank/ die sturf teugen;i»n dank; of is het Fasperbuurs geest /
Vie hadtliever datmenvan hem znde: Hz» i« 'er/ dan hz> et 't! al eweest.
Vier is de vierde 3ark.
kell:
meneen trompetter 6<x»r6e von^t:
N^s Nier ou6ervin6c
tly «»i! trompetter «ju op Ol>»rot>z le«e l»«,t;
cl ouüeVeermsn neek met op «ijn llomll te lloopen:
V»ut cle»e blaazer ü 6e wm6c ter üulllomluopeu.
DtM man tt alp»o Mm»s deDuivel eweest in ;en uirgank;
Want hp seheidemit wjjndt/ en die mit VHndt scheidt/ die scheidt mit stank.
hier is de vhsde
l^lleell: Nier leit een
z ckenemel wil l«m niet:
De 6uiv«l weigert bern een ptoan in 't llelsck
:
?lmovreelt 6« u)s cleb«o«en vr^ ion maken.
Va«rom? l,^ I»6t
tot »eurspl»2ll »»l> qn» lalcen.

Dit Was hu/loofik/die bewees datleeljjkeTlilnvolmaaktwas/ ent was ook wel

ver;int;

was leelijkenvolmaakt: m««'tisnletvieemt/want zpwas tommltkindt.
hlerisdtzeftexark.

l^f I«lt: Kooc eyn moot, wie «,H«r 6e« lceynUcnrbe^love».

l)eu woorclen?«neer, (3llm
v»uLerret»«e!l,
Die kern 200 vookmoolz met Icolclescuool pl»cu te loven ;
V«uber «6el kolclelcliool, w« «l lijn
liv iz ce Lt6orp in 't IcoUeickool nnfl Zebooren.
Door net llolHelcuoolneeKky 2iM leven verlooren.
Neekol6escl,ool bern ook inlijnen bevuen czn»m.
Door n« IloUescuoolkreee uv ookcl«tko6«gr«m.
l5oI6elcl»oo>, kolc!elcl,<>ol<i»c w« «j»lelce woorc.
Door met ll»ptenkv «x> lollZ in'« Uemmellkoorc.

ll>

ü^t bv ke^roven oncker6« blauwe Keiu.

l,v iou uocb «oo «;oren een Kol6escnool«ein>

Xollielcbool, Kol6elcuool, w«»llij« «ijn vernsol.
Kon iz uv in'» Nemmelz Iluol, on vree 'er 6« eenwiLe llol^efcßoal.
O«ll°spr. Vomt hier/te Amsterdam/ zulk ien Ferheerims te stam/
>el ik «u« daag/ as hp van luwlschaal wileieeken/ inde kerk gaen.
V3

Sou

Oau klim ik in de mand / latt h« is 't rondeel
ol>s».l^m!»us«, scl»oemis,,<lo«lc«w<>«», Ooelcernoteel.
't Is thdt en mier as tydt om Gene zoo te talien /
Vat hn in aller pl kan raakm an de schalim /
yp isser al. dat « vast. ik tree weer op im zp.
?op.
Jeuriaen/hier/ we binnen hier in de 10.
leur. W« isser dan te doen? r°? Ikbininduizentbjerzen/
Koo et gien spook en is / zoo zellent dievm weezen.
leill. Ik sic dier niet ien mmsch /et i« hier al in fiilt.
Z>ieje daer gien geswier voo: et glas van et bissers gilt
kol».
leur. Ik zie ien groote mand/ zoo ik maar recht kan tuuren.
kop. Ik zeg dat et de duivelis of pmamvan zen buurm.
leur. Ik laet demand om laag/ en zal het zelf bezien.
kop. Koop Jeuriaen/ loop loop/ »v loop/ >t isrjjt vooz ons te blien.
Oeue. Wel hep wat zie ik hier/ wat komme hier te voozen/
Me! alriets heb ik zelf men epgen zelfverlooim.
Dat iegang: ik streefer heen.
I'risn.
hier komt niemant van uit zien/ dat schhnt Juffrou et dart te pzangen.
Im onkuische vjouw ze! «ltijdt mier nae deurpol as nae heur eige man verlangtn.
lVaerom ofze «Ome nam/ as zp er gien zin in hadt/ zooze niet beschonken was /
Juffrou/ heb ik wel ehoojt/ was ien put daer ienkalf in verdronken was z
Gn «Ome miendt dat hn an heürien zuiver lot enokken hadt:
Maar ze was van iersten an zoo zuiver »«ien duifdie depokken hadt.
2e achtheur eer niet mier as ien oude schoen/ ofzoo ienverloope lleur:
Wam ze is zoet op den honk / m ien dzonke vj«u isien oope deur.
3k spreek de goedeniet te nae / ik smjjt llechtsien kncppel onder de vjonwen:
Wie ni« wil hebbendatze heur zelraaken/ moet heuruit de weeg houwen.
3kzie en hooz»ik heb ien makkelyke huur/ alis mm loon wat zwak:
Maar ik heb de m»rktgang/m dat ik ofding steekik in myn eigen zak:
Vit is ookniet vzeemt: wam ik volg demannier van de miefte meiden/
<3n zoo et al uit quam/ ik wedt et Jufftou an Miester niet en zeide:
Want ze weet wel dat men mondt/ as ik Uitsaart zie/ veur Gene zwhgt/
<3n as <m meidt merkt dat haar vzou van ien vzeemt man p»ene k«H2t /
wojtze hiel stout / en de vjou durft niet over heur klaagen.
Wie voogt van zen huis wil bljjven moet hum eerelijk djaagm.
Myn woze trijntje/ ik bin gelukkig dat <k,e hier dus vzoeg lw de deur vindt
Ome zel hier strakkoomen/ om te zien ofiou houhem/ «f mp bemint.
Uier is et vaatje mit wjjn/ daer ik mit Mtje llus val, heb espjooken:
Ve paihters binnen mm achter «t gali wantik heb et eüooken:
Daerom verschuilt et. ik vernek.
rijtje. I°»^.
ry'lje. lWewasdaer^
i^r^l,. Juffrou/ Nitsaart bzocht dit daatie mit wjjn /
Gn hp liep voozt wech: want Gene/ zepdehp/ zou hier dadMK zj>«.
rljlje. lilryg >nenspeldewerks kussm/ zoo zel hp me hoegan 't werk vynen.
Die niet eerlgk en is wil altjjt noch eerlyk schenen.

ki)tj« ««Ilt en linyt en» lucluiz l>i«^e,
Oeue. lijlie.
Oou ik debetoverde stien heb/ laet ik vioele treuren,
moet ik wat aars neuren.
r^t^e. tzoll»! daer i«2yGene/ nou «ermen
lcomt «r eeren. li». öce.
«MZt:
Oe«. Wel hep! Wat hooj ik daer ? men ooren bin vol galm.
Hoo/hoo/ t is Fjjtje/ ;e zingt ien MenisteKalm.

Vazelasmanusvosemtlp met handenbuizen»kusjes.
Myntl I.iede/ vzaagt uwer l,ied« / os uwer 3Uede op myner liede noch zoo verliefd bint
as ülisjes

Menzvikerdeftrniftnont! mmptzpknielderMmbjp!
Jou montjeis «onfijt nut naerze van Nandp
Vaer mier/ ia twiemaalmier as duizentNoningenna snakken.
of d«Ve?en komen heunig opioulipieskaknen.
M loofniet ien
l>M. biemjen
Il» lla» gat in den Hemel! dus op zen Italiaans
Üet
aster uit ? zoo doen de Voztezaans.
I» wel ip bim ien Giest'. maer 't is ien gaas/ moetje weten /
Tic alle mensehen niet egeve» is/ bokkende Nzp mit Volken « eten.
Ve«. Wat zegje van men gang/ heb ik niet ien h«elschoone tiet ?
l>it>«. Ip gaet alleeveeliens as ien haan die ienvuilnis tussen zen nonen het.
()««. De )p ook iet in men
aanzicht deur men llozdighent verwilderen
Gl neen: men hoon et op de hoek van ien djug sekreet te laeten schilderen.
liftil.
ot°°. Usje men verweende bzoek beziet/ woMje dan niet hiel ammrreus
kM. Vupze kijkt uit! de deuzem et ien huik op/et varken et fijn lwwielop ;en neus.
v«l». Wat dmlkj e van men woonden/ al luimde niet vermetel
lijije. Diel wepts/ dubbel ondieft/bne dingentwie schollen in ien ketel.
Ne», tzoe paftme dit wammes^ trouwen ik bin
noch halfen half ziell.
li^«. Gt past iou aers noch aers / as ien ap op ien punt van ien piek.
Ue«. wat dunkie van me zwier/ mach ik deratste niet wel passeerend
Ik niet ofje mon jou met N zwiet van de Ktadts Kttaettmaakers smeerett.
u»«. lltomloof
zllmme toch ien reps/ zoo betaalje jou ouwe schuit.
M°, <kt de Vzper honger
mil Gek dat is goe zult.
u«e. Voel iens huenun pols naerzen
iaagt/ en hoe de zoole van men fthoenm bzanden.
lemenp Nperen l wat ien dingis Mostert! ze bijt en et gien tanden.
u«l. z,,z
is de jeugdt/zoujezeggen dat ik i«u iens onder de kombaers hadt.
Natzep deVoer ook/en hp zuendent Ualf veur zm «ersgat.
Ahe.
"l«. 2el ik jonlluastige hart dan nietiens kunnen deur spitten ?
hly«- Hp zelt/op
zeuvendalsvarken n« / bezpen d»zog zitten.
«°o;»
binje

waer
dan daan?
11lBin van Teien van daan, dat is genog vermaan,
«ilst. VinjevanNeienvandaan jp hebt zooveulpjaats datik wel, wou dat jp hier va»
«aan waart.
"?«> Vensje metot ien lvndtsman/ z«o ismen gelok «l geweldig ereezen.
"^^e. Men! want dan» hier van vaanwaart/ zoo zouj, me z«« lastig niet weezen.
«e?»l latt ik jou
"!^°. M« dunkt bat etlenszoenm.
mit jou altjjdt eeve groen is.
Hel, ik quaet in 't )in zoo moet ik nietkoomen daervent te dom is:
Z« Vel, 'er
H
>^. j^
niet wat op vloeken.
Ip htbt «^g«« ,^2 in/ jv
plomp/ dieat firuifvem pannekoeken.
.^
Nacht
Jan
Mtje/ dat jv men sman en overgroote noodt wist /
Och:
T»,» Mt zeggen: Vitsaart/ ik bin de spyker van jou doodtkist.
'1^«. V^„^ Nitsaart/ voozt van hier al lang enoeg staen snappen.
"e»«. wozotje «,ua:t ,oo zel ikjemit ien mondt vnir joubakkeslappm.
vleugje jou hoeren doe»; ik bin al te eerelijke vzouw
.^^men
«»t,!,
Gene/ die ik lief heb / mit hoorens kioonen zon.
'uaerblijft men ecl<te man
5 «h! N^tsaart dingt nae men kuisheidt.
"°°°. Ik wil ien
sthelm veeze/ men wyf is de heireberg l,«er de deugt thuis leic.
Oeue.
Wel hoe l wie vijndt ik hier / hv lijkt meop ien dzaedt.
wie pokken of et is Hz, gazt ?ik weet gienraedt.
3» 't n«„ «liest/ ;o° zel ik dj»c sterven: of ooldeeetik al te Janhagels/
"«e, Asje jou Giest ziet/
bune veeg/ jazoo veeg as ien luis tussen twie nagels.
kils.
"««-

"^"^°-

,„

<3en«. Wie raedt jou 50» stam datje durftkoomen daerderechte Nltsaan is /
«.«5 T«» jp jou mant niet snoert/ ik zelie vernielen/ al wasje ien van de allermeeste».
Oene. Wil ik jou wat zeggm diet'Umsterdam van djtegensterft belupt men wit vnstm.
lUts. Vinje men Seef ofbinnmwe Vzmrs van iener dzagt /
c>eu«. V« loos ik niet: want dieons allebep gelhk zou Hagen/ hadt te zwaai im Hagt»
».icf. lou Moer pleeg diewel itl tot onzent te verkieren /
Oeue. Men Moer die was zoo dzoog ac Nlaasje in de Oierm;
/Naar men Vaar et in ;en jeugdtwel op zen Vlielandts equeest:
Daerom geloof ik dat hp wel bp jou Moer om ien maatje et eweest.
l^ics. In bint dan wie jpbint/ ik loop om men deegen te haalen.
Oeue. IK leg de stien mlt 'er vaett neer: want hier valt met te Haaien.

kijtje. Oeue.

Gch: Gene/ binje hier: mm uitverkoore Nief:
klitsaart et hier eweest/ dieoverrttze Vies/
Gn wou met al zen kracht/ alzeiden ik loop hutselen /
><5n stiet hum van men lijf/ men eerbaarhepdtontfutselen.
Oen«. Voo^t krijg men kvjtelas/ zooraakt hp op de rug.
kijrje. Wel warhtme hier zoo lang/ men voeten zpn al vlug.
Waer <« de Tovenaar? hier bin ik minnen deegm:
Nom nou vjp vooz dm dagh/ ik zel joude dek gam veegen.
O«ne. Welßltsaart/welhoedus/ watvoejemit etrapier^
«.«s. Hoe! Gene vynd ik jou! oene. Wel ja/ wie zoek jp hier
B.ics. Hk zoek men eigen zelf/ die ik hierstrak zag kuperen /
Too ik hum krygen kan/ zooraakt hp in de luperm.
Oeue. Jp had wat aars int lm/ jpyuan» hier b» mm wtzf/
Gnzendeelkenreps: jp bimmmchtverdM.
«.ils. 't I» wonder dat jou't hooft van me noch niet esmeeten is.
Oeue. Too geef ik jou ien tast Mlt ien looze mou/ daer gim arm in vergeten ie.
I^ics.
niet zwygen wil/ zoo tp ik strak» aan 'timSren.
c>ene. gaatjewat/ de honden die 't luiste blaffen dieweten van gienbjjten.
«.icll 111 zweerje bp mijn kracht. oene. Ik loosje wel/ et is gimzottekal.
Kou ip de papegap «iet wel of schietenmet ien pampiere rolteval
Want jou Vaar et al Nonftaptl eweest in 't beleg vanKloten/
Naer deKertog van pierlapon/ met ien sehabeltwoz zm bil is eschotm/
>Uom piet Jaep Joosten/ Nees JanVrynen/ in deMairemelkr zak /
Mit ien versie pekelharing / mozs et hert of stak.
kits. Wie mienje dat ik bin Oeue. We Vzn» van Oikodemus /
Keuns Seun van paus Jut/ «ver <Vut-«om« Hm «omvan V«lphemuK.
B.ics. V»e scheere we mekaer-' wel datkomt zeker zoet.
pas op men handen «Gupt/««ikiou weer ontmoet:
nou moet ik de schelm iens na zm gat gaentijen.
Oeue. Ik raap de stienweer op/ zookamillnietintlyen.
?ijye. Oene.
M ;ie gienKoztelas/ noch ik vind gimrapier /
Ik zoek dan waer ik zoek. hoe! Uitsaart! hoe! jphier^
Oene. De liefde jaagme hier heen/ om te zien ofik jounietkon delerzen.
?iicje. Dat malkreupel was «kwkke maken zou »t beste ambacht weezen. >
oene. Jp moet deinkenik bin ien llsopman m ien Van debefte Kinjenrs.
l^cje. Dat de zotten belle djoegen/ hoe geweldigzou et 's middagsklinken op de Veurs.
Oen?. Nact ik jouomarmen.
„.^
r^e. Itl zeg laet los/ of ik zel jouuit schelden / dat d« hondm zien bjoodt dan ,au ;eu«
willen

,

celen.
Ip me omarmm! dat jou hooft«v ienvark«n stont/ ik
spek zou «ten.

,

zweer dat ik van men leven S'w
~,

tl stam /
0«k Wel spijtige «P/ d<lt jou hooft lwven de demvan ien wijnkelder
Ve pachters zouwen/ alzagende lluiken/van schzik niet in dekelder durven gaen.
Wje. Waerkomjevandaan/datje duspzaat^ Oeue. M kom uit het Westen.
M,e. Ik hooz wel »n jou malle pzopoosten /
Natje uit et Westen «znaamt: want de Wijsen quamm uit et «Oosten,
vel» Ip zett jon goedt wel van de weeskamerkrijgen: want jv bint mondigh / herstaeje
datwllFp/
sistje. M wou jou nietzomm alkakte jpkoopne ponen mit gouwe hengelesen/ «n vol ri>
senbzp.

0««. 3p buu ienvodt. rijtje. Jou moer hielwel ier hoerhuis.
liene. Vat liegen / zweer ik / zel jourouwen.
l>jc> W verzmme; jou moer hiel gien hoerhuis: maer et hoerhuis et j»u moer ehouwen.
l)«e. <Gn jouvaar was wel ier ieu hoerevoogt/ daer men in de Almenak van leest.
Mje. Iz, hebt gelijk/ menvaar was ien hoeredoogt:want hpet voogt van jouzustereweest.
Oeoe. Ipellementschepekelhoer! bryg ik jouiens onder.
?i,i>. Vat ishardt leugens hardt/ ze? deDuivel/ en Hz» veest teugen de donder,
«ene. Ip bint ien schans zwijn.
lmi-.
M zel jouveur «Commissarissen ontbien zoo waer as ik Fp hiet.
l)ene, lome
dooi «Commissarissen «ntbien^ die macht en hel, jp niet;
Jou beurs die is te kaal/ om na im Udvokaat te wandelen:
Want ien Mvokaat is as ien V«er/ die heur om gelt laet handelen.
IM. I!p men kalen jp gatvink jp bint zelf zoo kaal as ien luis.
wie dm ik schuldig / zeg hontsklink ik woon in men epgen huis.
Tot mijnent zelle me «Erfgename al mierasye miene uit de kas halen.
u«e. Vat is waer/
ze zellen 'er vml inbinden;
UZamasje jouhemt in joupoozt trekt/ heb jpien hieltkas volTinden.
lW°. Jpbint ten Vagebont.
U»°. Ik bin dan wat ik bin/ ik binaltoos al im dolle inoeshaen:
<3t mach veurm dat ik veur de nikker loop/ maar ik durfwel teugen de dzoes staen.
"^^e, Jp hint ien stout man / ja jp bint im manas onze Nijk was:
D»er bp bin jp zoo wijs/ as "Eeunis/die zm Vaar Vi»egde/of3ostph ook Nattelijk was.
3» 1? bintzoo arg as Miewe» Tysen in 'et Gromlanischt Traen vat/
«Vie wel dozstweddm/ dat Mozus in de Geuze Nerk egaen hadt.
v°°e. Wgtrhtme deuzeAppelteef
Ik kryg ien popelezp op me lyf. och ! och! ik v»jd zoo bang.
"e>«- Ik leg de stienhier neer. dit kijven duurt te lang.
M?. Och» <Kene binje daer oene. Wat doet mm liefste op d'aerdt ztzgen.
Gp: haal ien weinig eek. One. W zel jou ierst «ntrijgen.
Wp hebben gien eek in huis/ en de meidt et heur voet veüstuikt/onder in 't gewzicht:
«op oocl, mit er vaert ginder
in de steeg/ tot dekrumier met et scheel gelicht.
"e°°. Ik beloofjou dat ik
dzae heenzel loopen/en weerkomen zonder te missen.
kijlje. Kitlasir. "llijli.

waer
binje
? spreek.
«„er Nitsaart

ben ik. ien minnaar zel zen tijdt zelden vergissen.
"'tsaait/ jp moet voozlichtig weezen asje hier vp daag in huis wilt treeNi
ll> wozdt staag nae ezien van onze vuurwyf Madelun.
n s
M zel beschikken datze dat gapen wel dzaezel staaken,
dat beginnen ?
n s'^ Hoe woujepasquil
op
icn
lattm maaken:
«^
lwant ik kom dikwHls bpheur
dat volek/ om dat et mm altemet ien pzaatj< berliem.
H» Zel er bp ien gaen die de Veurs alle daag bestoMt mit gestient:
tNaar hp et grooter stienin zen hooft as in zen juweelkofferleggen,
voeten van zm paftzuillen/ heb ik wel hoorenzeggen /
Zmnen zoo kreupel as hp bot in
zen Noopnunfehap.
A« zel uever bp l» man 2«»mdit uit ebannm»» o« zm «luaed»klap:

<

Vit

Vitis 'er im die ;en wjjf trouwde nae datze in 't Spinhuis hadt ezeetm:
Hl»rijmt veur en tegen et landt / om ienbuik dol bier en «ten:
Maar in zen zotheidt is hp zoo stantvastig as ik nooit ien nep vant.
<3tzel best weezen dat ik gae bp de poëet van et gelokkig eilandt /
Vat isicn man die miekracht en geweldt ien Vokter wil weezen:
Maar hp et ;ao weinig verftandt van paftuillen te maakrn as van zieken te genteen/
Want zcn pasquillcn blaffen en ze hebben gien tanden om in 't vleis te llacn:
't Is ook gien wondlr datze blaffen: want men ziethum veul mit honden om gaen.
tzo rijmt ook veur honden: heeft et gelokkig eilandt an hem dan niet ien rechte loM /
T^oo hp langer lccfc/ zoo zelh? noch in ie»! hondtveranderen: want hp is alrie ien h»»ts»

Ik ken

vodt gewoldcn.
de eigenschap van die vasanillemaakers «p tendzaedt.

Bclic>m. kacbrer.

sceekoo6e. VieNeiel. Veiklikkei. Hierv^al6t

»«ll

I'rW.
Gch! vjoudaerwaMaandedeureklopt. hier isonraedt.
kljcie. Wie klopt daer Bckour. Voet de deur oopen.
<3t is de Z>clioiit: ik ken hum an zen spieken.
kies.
Trynlje jv HM Wtsaa«/ as Gene quam/ zoo menigmaalverstreken /
ki^>.
wittje nou gicn racdt ik bidt i«u/ bedmk ien aartige list.
Ichn, V«cr Wtsagrt/ verschuilje mit er vaert in deuze kift:
Ik ;el «ciitcr int snappen/en koomen de kist weer mitfatsom veur uit haalen.
r.iil. Toa jz, datkunt doen/ zoo zel ikje veur joukunst betaalen.

B.itl«a« in 6e lüll.
scK<»ut.
zeg doet de deur oopen/ oslkloopze mit geweldt op devloer.
kii^e Vaer wzt oopen. V»e maakj e vMgmozgen zulk ien rumoert
Ik was strak wat yuaelijk / en men man is uit ofhv eek te koop kan vinden.
tzebje wat lang ewacht datkomtHat ik men Bep ierst veur wou bindm.
sc!,l»ut. Juffiou/ vergeef ons dan dal we zoo vjppostig in huis koomm: maar'et ls mtt
zonder reen.

dunkt dat et onbeleeft is datjezonder verlofin huis komt trecn.
Ik kom mit de Pachters/ Kteeboo en ien publykeKotaris:
Men zegt dat hier wijn eNooken <S/ en ik kom om te zien of et waar is^
li^je. lzoe! ik lllttken dat was niet eerelijk edaen:
Want et landt kan zonder <jjn«tekrygen niet beftaen^
U! die lluiken hoozmen mee naar dekaak te streeven.
Ik hou et mit deKchziftuur: want die wil hebben dat men deNaizn et zijne zei gccvcn.
Vc ecrlooze zeggen: kan men et zonder scha doen/ mm kan et zander zond doen.
Too et jou belicst/jv kunt et huis deur snuffelen: maar jpzeltme ien groot afgronoc oocn.
?«cl,r. l^eer
Hchout/dit wijfzoekt ons te verleien deur heur bedziegelM snappen,
rljcje. Ik bin zuiver/ en die zuiver is mach zen ooren schudden datze klappen.
?2cl,r. Ve
schlirfdc schaepen/ heb ik wel hooren zeggen/ blaetcn et allermicst.
k^cje. Wel pjopdarm/ wat doen ik joudatje me dus tergt en onbcleeft dziest
In 't oude
woeden et volk equelt van tierarmen en helse Sikkers;
Maar nou is et Ni,nmer: want non wozden de menschen eplaegt van pachters envss
laclil Motaris sehfyfdat op/ ier ik mier van deur lasteren walg.
l ill!l»«li^
lljcje. Nart hp et vjv in jon hartschzijven/cn hangen et boek an de galg.
!<««««. Dit wyf et eer en schaamt gelijk ter Verken ebzagt/ dat blijkt wel an haar vaam,,
lhcje. wel/ valse Testcmem-schWer/ wat heb jp te zeggend jouvaar isvankerot evarc".
Kotaril. Vat men vaar bankerot voer / kost jou niet icn lier:
Up gafnoeh vijfentwintig ten hondert/ dat is derechte koers dan «en bankeromei:
Maar jou Vaar, was ien dies: want ashumzen werkvolkwerkt huis bzaehten/ «n>«
Ho heur 't hedonge loon nietgeeven.
Teide Zn- llnjcur we kennin van zulk ien kleine loon niet leeven 7
Wees ip te vzeen/ zeide hp/ jaik rae jou datjevan hooger loon zwijgt:
3ik binien Buurtmiefter/ik zel manken datjeonderhoudingvan de Mnoeseniers «M'

?W'e.
Me
sc!,oiic.

Vat Neme/1? eerdlef/ jp kolfvoet/ jp diuip-oag/ ip luishondt/ip neus as im anker:
l>M.
pokkige hondt/ hoezelze jou noch op egecten wojden van de spaanschekanker.
sc!iom. JuMou schelt de man niet uit: want hp is hiel wijs ; ofbinje buis
M. Hoe! Hz» wys vathu in-^ienrok liep en ienllab l«ur hadt/hz, was pzezendentvan et
Kazeris huis.
zHom. Tiet watjezegt! et is ien Ootaris; el hvgienbuzdtbeurzenhuis/ datkomt om
dathnrnkis.
lijlje. tzp hoeft gie»bozdt veurzen huis: want hpet ien do^dt vnir zcn kop/dat pubelijk is.
l>°l«iz. Lic toe! jnkan me noch wel van doen kizjgm: want ik weeterveulvoozttt
helpen.
/ jp helpt 'er veul boozt;
li^«. Wat is wacr
Maar hoe jo helptze ierft uit'er geldt en dan uitdepoozt.
Vat ik zulr niet en doe/en dat ik wijs bin/geluigt men allernaestebuurman.
UZil ik jouwat zeggen in et schip van de blinden isien oog stuurman.
M.
K«. Wa:dt ik iens pensenaris/ dan ;el et de yuae wijven niet nae haar wma gaen.
r>jije. Jp pensenaris wojden! ien pensenari» deink ik as 'er achter de hal mit pens staen.
e«,^!e. Juffrou vcrsteutje niet! ju tiert jouan/ of hp jou man edoodt hadt.
k>>l«. Ik wens de guit mit zen gat op ien hekel/en dat Hz» ien meulestien op zen schoot hadt.
I'liju. kijtje. Bc!ic>m. Kruier. Veilllikker. kaclicel. >?««««. vieZeier.
<3«emozgen lufirou/jp htbt,ne mm huur gisteren betaalt: maar je wout men kift niet
geeven /
Gf je wou er in zien / «f'er ook iet dat jouhoozde in was ebleeven:
Meet al eoaen^ ikbin hier mit ien kruier; want die zouze bzengen an de schuit.
M«. Ik jou voddm deur ;ien! dat lust me niet/ daarom gact et gat vzn uit.
xkom, Us jeop oe
meidt niet weet te zeggen/ moetje heurkist mee langen.
lWe. Dadt;e immeidt eweeft »s;e hoojde/ ik zou gien strzjdt tegen hem anvangen:
V»nt ik heb meteugm heur edjaagenas ienrechtschaapevzouw:
M»al ze was ienl»bbek»k/die alle buüre bakhuizen begaapenwou:
Ang ;e iens in de komenp/ strak vilze an etkallen: bin dat gien boost werkt» 5
D»n was et/ men Veer Schout/ in men naers en uit men naers/ gae deur mc n naers te
kerken.
K»n kelder die bp men aare meidm zoo klaer as melk en heunig was /
haar zoo mozlig / jazoo mozlig of 'er ien varken Neunmgwas.
h«8 bp
et buur van ien snr wil reekenen/laet
zcn eigen «itgaen/ heb ik wel hoore zeggen.
Hnen kamer was zoo llikkerigdat 'er m,t eeren ien zog in de kraem hadt meugen leggen.
M heb bp i»u moeten lpen as et wijnterkooren «p et veldt.
rijker
«m>c
deVuivel dienie hebje geldt.
««r Schout/asierikik hp
heur yuan, hadt;» dertien meiden ehadt in neegeweeken:
«zouienroof veur den hel vandaan haaien/ «ndeWuivelzou 'er nietteugMtlUlven

-

spieken.

"waaktme/ om me te doen haaten/ zoozwart as de zwartste mol is:
ien hondt doodt wil hebbenhoeft Neehts te zeggen vat hp dol is.
5>A" «aapt niet «f jpliegt: verstae je datwel/htllevelg^
°l
ik kom niet/ om mit joute hassebassen:
H«-HMrou/
lm;,! llechts schoenen te grabbel/ wil ivse
aan trekken/ ik kan nietLetteren datzeisu
passen.
jou niet verfteuren/ ofik mitiou wat in et gros pza at.
' 3°" Kehout/ spreek iens vn« me/ op d«ze men kist weer los laat.
sc^>-^^°«
de kist/ «f geefze demeidt: we moeten hier iens zien in alle hoeken.
Kir!» » mitb^>"
jou kift »n de galg/ men hooft staet'er niet nae om iou pMentedeur
zoeken.
jp hebt me venlverlet/in de dingm dieik noch beschikken zei :
mach
deinken heb ik me niet zadt egeetcn^ dat ik me niet zadt likkm Zkl.
Bc?7"^K
°"uc. Ijz, hy^ h,21/
verzuimde tijt niet wilt kibbelen/ noch mallen:
«i»»nt die et left uit dekan wil
heblW/ zel et Udt gemienelijk o? zen neus vallen.

"

- "^

<^

'lnjn. Nmier/rnA me ien tzaudt: want'«is d<nltn» in dat ik van men ouwers heb eerfl.
üruier. Vzvster wat zellm jouvjimden al beurenas lp ongttrout sterft.
VeMUlKel. Veer Kthout/ we vjjnden gien wyn in dekooken/ noch kelder leugen.

One. lhtj«. scl,VNt. eiaun,. ?«cl,«l. st«lxxx!e.
vi«s««.
zeggen
/
pokken
et
volbolk
wat
is
dit
te
?
D>oe! hielthuis
lijcie. Gch! och! men lieveman! men uitverkooren! binjedaeralweer/
Kier wozdtezeidt daiwe wjjn elwokenhebbm/ en dit raaktme »nmen eer.
One. Vat;ellen;e liegen: ill wil hier gimlyemt volk gehengm.
VerKli^Kel. HeerKchout/ ik heb 'er et vaatje mit wjjn zelf in huis zien Hengen,
Web ip et ezien / zoo haal alle kiften van de want».
Irijn roepc v«m l»im«n.
Vzantn/ bzanllt/ lyandt/ water/ water/ water,
kaclicer. Waer i« de bzandt
Ichl,. Njandt/biandt/bjandt/water/water/water.
Bclu,ur. Wzer is de bjandt te vhnen.
Ilj^u. Ve vla» kon» uit et dakvan et huis daer et kamooz is van depachters dande
wijnen z

Gn t huisvan de Schout/ dat 'er natst staet/ begint mm mee al deurte schWm.
8«!«,ut. Fmpoftmiester/ daer ditn ikbp tewetzm.
r»ck«r. We dienm hier ook niet langerte bWen.
kijcj-. Is de bzandt bp de^IMUS? daer woont j«» Vzeurenttent/olblGme/dnndjmjl
ookbp.
Hae staejeMltefutsele»/ Gp! voP/ierK'elheentp.
Oeue. Ik looper mi» er daertveen/ om vooz mm Nzeurs huis t« zozgm.
ki^je. Nu humiens loopen, hp steekt zen naers uit of hp bjoodt wou bozgen /
Hv heeft et beschik-boekjeop egetten: want et kanpetorp vangt noch uit zen monl>s.
Vaer niet t« doen w weet hp geweldig t« heluen.
Irijn.
bangigheidt
nou
te stelpend
jM
Juffrou/ is et tHdt om
!>lili«. Waer is Nitlaart^
IlriM. Wle Heb ik al uitde kist daeu gaen.
Houmcket et vaatjemit wiJn/ dat ik «nsvergeete» heb mdc kist schuilen/an,m l>
edam.
heb ik van dekist en bzandt niet giestigkennen herzieren ?
rM«. M zel jonHfteugen» Oaa»/ tot loon/ verzien van nieuweklieren.
Volhardt jpvZP in liegen m bedziegen/ zoo h«» ik jouvooz lm deugdelijke mndt.
Vie zeggen dat liegen zandt is / betoonen heur bottigheidt.
Vie voozzichtig is / moet hum na» de tiM voegen/hoozt mm d« WKzm kallen.
wie om best willen liegt/ leidtien stienuit de weeg/om dat 'er <e»aar niet over ;cl vallen.
llom/ bzengen we et vaatje an ien zn/ zoowozden we niet in et lpen ebzacht.
Vie zm schandtkan bedekken/ en schae verhsede»/« zroote kracht.

«

UIL.

