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Op he t B L Y - S P E L
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ZINNELYKHEID,
Door * * *

lpa5^"J|ET luft dec s Digter tans te Wdje n
9 EJa5l H I n 't misbrui k va n d e derd e pragt ,
fl ISP 9 flJ ^ n m e t ' c P cncec^> z o ° fchcrp als zagt,
B Ball B D a t a ^ t e fchildrcn , zonder vleijen .
»—jrrffjl t'Wy l andre met hun treur-gedigt,
En pen tot aan de wolke n ftreeven ,
d'Aloude Digter s doen herleeven ,
Het Schouw-toncel tot pragt en ligt:
OF op het Oorlogs veld verzeilen
De Voeftcrlingen va n Beiloon ,
En met een hooge heldcntoon
Haar daaden roemen en vertellen ;
Zoo fcherf t h y me t d e pronkery ,
En haar , die va n gering e zaake n
Haar daaglyk s wer k e n Gode n rhaaken ,
En 't nu t e n waardi g zie n voorby .
Liet h y i n Braban d onlang s hoore n
Zyn fchelle n toon , doo r Demokryt ,
Zy klink t in Hollan d o p dees tyd ,
Dog minde r fcherp , on s oo k i n d'oorcn Dus vin d zy n Geeft aan alle kant
Steeds nieuw e ftof to t boerterije n
En ernft , dewy l d e zorternij e
Haar roll e fpeel d i n yde r land ,
Tot leerin g e n vermaa k de r fchrandre .
Vaar du s a l voort, 6! . . . .
Wy hoope n e n verwagte n va n
U , na dit blvfpcl no e mee r and ie.
1
5
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VERTOONERS.
MEVROUWË KEIZERS-THEE .
KLARINDE, haa r Nigte .
ALFONSO, Minnaar van Klarinde.
JAN, zynKnegt .
SPADULANO, Apotheeker , verlief d op
Klarinde.
HERBAMUF, zy n Knegt .
ZUSJE FENIX , Vrindinn e van Mevrouw
Keizers-Thee.
ANTONET, Kamenie r van Klarinde.

Het Toneel Verbeeld een Salet.
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EERSTE TONEEL .
MEVROUW KEIZERS-THEE , CLARINPE.
CLARINDE.
Oey Spadulano !
M. KEIZERS-THEE .
Foey Alfbnfo ! RefpcÖeer t
De wyz c faculteit: Coquette , fpreckt,
wat deert
Aan Spadulano P wi e zag ergens gladder vloeren,
Zoo zuiver als kriftal, of Ormus paarlemoeren ?
Hy is d'Elixer van de netheid, ' t Blinkend gout,
Geftoclte en Cabinet die fpieglen zig in 't hout:
't Kraakt alles wat hy heeft : ja die maar eens ziet
pronken
Ter loops zyn porceleia, word wis als dol ca dronken
Uit liefd e to t . . .
A KLA
-
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KLARINDE.
Ha! ha ! beftaa t vcrdienfte da n
In 't boenen van een vloer, of fchuuren van een pan ?
Wykt dan Alfonfo, omdat juift zyn zaal en doelen
Niet glimpen als vernis: iswaflên , plaflèn,fpoele n
Het Minnewerktuig van het zoete Venus-wigt ?
Of is een bezemftcel zyn fcherpe liefdc-febigt ?
Dat 's fraay! zwigt dan een pluim en zwierige Equi pagie
Voor 't doodlyk magazy n en duffe zalf-ftellagie?
('t "Geen Spadulaa n mifdoop t ee n heilzaam e Apo theek)
Of moet hy in zyn hoed de fulpeborftelöree k
En koddig e omtrek van een molcfteea vertoonen ?
Of moet een oude pruik befchaad'we neu s en koonen,
Die vyf a zefmaal daags naauwkeurig word gefmeert
Met water, 'tgecnhyzelf s uiteijerendifteleert ,
Op darze in glans niet hoeft voor vloer en zaal te wy«
ken?
Moet m e in ee n plank, al s in een glas zig zelfs bekyken ?
6 ! Dat is aardig.
M. KEIZERS-THEE .
Zwyg, zwyg Juffrouw Papegaay,
Die d'Ui l kiel t voor een valk, en'tkraflènvanee a
kraay
Voor't zoete boom-muzyk van lente-nagtegaalen.
Die ligtmis ? foey, u aan! ja 'k derf het niet vernaaien
Hoelchclmshy heef t de glans van 't groot Salet vermoord ,
Toen h y zyn affcheid nam, gepluimt, geleerftge fpoord,
En
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En heel de vloer bcdurf met franfche complimenten .
Dat was een fcheur (als of m'er pruimen op zou en-.
ten)
Die 't befte Kabinet kreeg door zyn helfch rapier,
Op 't Jaatfte nog een fprong na d'alamode zwier:
Daar viel een Gardefcu; gin s be y de Gerridonnen,
ChineefcheGoodjes. . . Ha! wi e zou het noemen
bonnen
Wat fmaad en fchaade ik van Mejonker heb geleen:
Men zette fchier geen voet, of't was ter halver been
In flyken poeder, daar de vloer mee was betrokken,
AlsofeenMaartfchcbuy vanfneeuwe u wiatervfok ken
Daar neer geftort was: maa r 't eazal nie t meer gcfchien,
't Uur van acces is uit; ook zal me in 't kort u zien
Een wettige Huisvrouw van een deftige Apotheeker.
Hier is het vonnis Nigt. ' t Is vaft.
KLARINDE.
Neen't is onzeker,
Neen 'tis onmooglyk zelft, dat zweer ik u Mevrou;
't Is zeker dat ik eer van hertzeer fterve»zou
Als dar te (temmen: Ag ! hoezalikmybegecven ,
Om met dien ftceneAntyk in 't houtc juk te lecven,
Ik, die fteedsvan de bloem der jongheid word geënt.
Myn Oo m heef t dan vergeeft zy n penn'gen gefpendeert
Aan Juffrouw Spadulaan: ik zal tot 't uiterft komen
Eer ik Alfbnfo derf.
M. KEIZERS-THEE .
Tut tut, al Meisjes droomen;
Weet dat u Capitaal hier onder my beruft.
A2

KLA-
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Mevrouw.

KLARINDE.
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M. KEIZERS-THEE .
MynHeeruOom, di e naarde Spaanfche kuft
Zig voor twee jaar begaf, is dood naar apparentic;
Hier is zy n laatöe wil, di e ftrekttot cen fententic
En toom aan't hollent paard vanjuffrouws zotte drift,
't Is tyd dan toetert, datj e eens 't goed van 't quaade
fchift.
Kies 't wis voor 't ongewis, nooit ta l ' t u wel gelukken,
Ten zy je ootmoedig u gencgenthecn doet bukken
NaarSpadulano. Hoe !
KLAR1KDE mtt ten flaauweHtm.
Onpaflèlykheid, Mevrouw .
M. KEIZERS-THEE .
Daar is geen zwarigheid, kom Antonette gouw.
Ha, 'k ziè door 't masker van geraffineerde traane n
De ligtc Alfonfo, die de wegen ende baanen
Van Nigjes eerbaarheid onveilig heeft gemaakt.
KLARINDE.
Ik zweer Matantc.
M. KEIZERS-THEE .
Ja dat poppezwecren raakt
My niet op 't alderminö: ik ken die fcx haar kermen.
Kom vliegens Antonet, of 't fchaap flikt in myH ermen.
6 ! Juffie traanen, waarjeopregtzowelalsfyn ,
Gy zoud als beendren van Santinnen by 't dozyn
Miraklen werken. Hcy ! ko m luftig Antonette.

TWEE,
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TWEEDE TONEEL .
M. K E I Z E R S - T H E E , K L A R I N D E
ANTONETTE.

,

ANTONETTE.
Herben ik . Hee r Mevrouw i s dat een brandklok
zetten,
Ik fchrik, ag Juffrouw, ag! wie heeft dat lam vcrftoort?
Mevrouw 't is zeker zonde en fchandc, g y vermoort
U w Niet .
KLARINDE.
Foey Spadulaan J
ANTONET.
O my, dat doet haa r (Ukken,
Dat gy dat brokje naamt, gy zoud u niet verdikken.
Mevrouw uw keel is, naar ik denk, niet half to o
naauw.
M. KEIZERS-THEE .
Wel onbefchaamdeduif, en geile fpinhuis-paauw;
Dat kooitje zal nog eens u w Koute n bek beteuglcn,
't Is regteen plaatsje pop voor ligtgehielde veuglen;
Want 't is u voorbeeld'! geen dien indruk in haar hert
Gemaakt heeft,fpinnckop .
ANTON.
'k Worde appelgraauw en zwert
Uit eerbre fchaamt.
M. KEIZERS-THEE.
U w fchaamt , zwyg t aaagebrandepanne ;
U w dronke Jan en was nog de eerft, nog laatftc ,
hanne,
A | Di
e
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Die lie vcrftriktcn in u geile fpinneweb.
* ANTON
.
Wie cerly k is Mevrouw ?
M. KEiZERS-TEE .
Zwyg Bafilikus Neb .
Saffraan met thee verfrift. Dee s flaut'zal haar rerdwynen.
Adieu tot wedcrziens, gehoorzaam e Cozyne.

DERDE TONEEL .
KLARINDE, ANTONET

.

ANTONET.
't Was ruim zo goed dat gy in 't kooitje liep als ik;
Het ipinhuisfeldrement, 't is wonder zo 'k niet ftik.
Nteti dat apartement zoud u veel beter pa/Ten,
Want veegen, fchrobben, het geboen en 'tmorflèn,
waflèn,
Zyn zaak en daar Mevrouw .zig fteedsme diverteert.
CLAR1NDE.
Ae, Antouet de Apteek I
ANTONET.
Tut tut, da t word gekeert
Dat ftaik nimmer toe. Ey, 't zal nog mooijer komen,
In plaats van zoet gezaag, z o zouje fladigdroomen
Van kopre vyzels, dïe uitgaJ men door den nood
Enfmertderkrankcn, *thelfc h muzy k van graf ca
dood,
In ftcevanuSal et galant te zien behangen
Met leer of fchoon tapy t, zo zouje drake en flungen,
Egdiflcn, padden , krokodillen , naargelpcn s
Rondom
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Rondom de muuren lien, 't geen fidd'rcndoet een
menfeh;
DieSpadulano (ha ! 'kzouuitmynvelfehierfprin -

Uitfchreeuwt voor wond'ren e n uitheemfchs raarc
dingen;
Gyzoud een Circczyn by al dat vuil gebroed.
Neen Juffrouw geen Apteek, da t keur ik nimmer
goed.
KLARINDE.
Maar hoe is deze buy haar dog in 't hoofd gedegen
Vandeoude Apteeker, di e zig nooit of ooit geneegen
Betoonden voor ons Sex ? Vertel my 't Antonet
Indien i'er iets van weet.
ANTONET.
Precysjesenheel ne t
Is my 't geheim bewuft, ik weet het op myn duimtje,
't Was Zusje Fcnix die het blocmtjecn het fchuimtje
Van properheid zig noemt, die van d'Apteker fprak
Hoe dat geheel zy n huis, ja zelfs het klein gemak,
Blonk als een diamant, hoeduizend fyne kopjes
Vergierden 't Kabinet, hoe veel japanfe popjes
Uit amber, zee-koraal , e n roofverf, paarlemoer ,
Vervulden ' t groot Zalet; ja dat de planke vloer
Zo gla d geboend was, dat men tafels kon doen glyden
Van 't een tot 't ander end, dit kon Mevrouw niet
lyden;
Maar riep heel wat'rig, fpan de koets in Baftiaan;
Wip met ons drien daar in, en zo naar Spadulaan,
QiunfuisomSalvolaat, gra u Amber, Kreeftcnoo A4

Etretra
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Etrctra,op tedoen, d'Aptcekcr kwamgevloogcrt
Op 't vrceflyk fchellcn van Matantes ongeduld,
Die ftraksgebragt wierd in 't zalet, ' t geenfraaygevuld
Was met een compagnie van Juffren en twe Heeren;
D'een was Heer Klatergoud, diczefmaa l daags zyn
kleeren
Vmnderd, e n altoos blinkt als een goude tor.
KLARINDE.
En de ander >
ANTONET.
Wel ee n gek, men noemt hem Jonker fnor,
Om twee Mouftaches, die zyn malle bakkes deren.
CLARINDE.
Dien groote n raasbol , die altoo s de uitheemfch e
zwieren
En nieuwe fmifjes volgt , verguld langs alle kant,
Gelyk de koets van Staat, van Vrankryks afgezant ;
Die han d en vinger s met manchette n toe gaat dekken ,
Op dat geen miftig weer zyn mooiie ring zou vlekken
ANTONET.
Dezelve: nevens he m zat Juffrouw Suikerriet*
Mevrouw Piftach e e n Roos. . . maar zeker 't is
my niet
De.pyn eens waart elks naam en toenaam uit t e leg*
gen,
Ik.zalalleenlyk van het thee-banket iets zeggen:
In 't midden van de zaal daar ftondeen Gueridon,
Op 't zei ve een keteltjc, zo blank gelyk een zon;
't Trekpotje was bekleed met zuiver zilver laken,
Op dat geen vog t het goud van 't lofwerk zo u mif maaken
Waar
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Waar meed het was beleid; de fchoteltjes ia 't rond
Van onder net beplakt met zagte ftukjes bont,
Uit vrees dat'tporcelein het lak werk mogtefchaarea
Van 't lief Japanfche blad, 't geen ruöe o p drie py laaren
Van lakerdaan, kaneel, en pikzwart ebbenhout;
Het fchenken van dethee wierd Juffrouw Roo s vertrouwt ,
Die evenwigtig thee en water wift te mengen,
Schoon doodlyk ongeruft, uit fchrik van iets te plengen i
't Geen dog per ongeluk no g tocquam , elk wierd
bleek;
Pe vroorne Spadulaan, die vreeflyk fobcr keek,
Riep: 6! wat ongeluk, wa t onbarmhertig Horten,
'k Zou graag een derdendee l myn s leevens afzie n
kotten
Indien 't niet was gefchicd, wat ongeluk is dat!
Dat ' s zoo ze y Jonke r Snor , ' k zag al zoo lief ee n
gat
Als zulke vlekken. Daaro p liet de Apteker haaien
Een flesjenAqua vit, met lelytjes van dalen,
Öm de arme Roosje, die als aan een (linger hong,
En uit haarboenziek vel, doo r fchrik e n fchaamtc
fprong,
Te laaven. Hier op zey Mevrouwde rerdre vrinden
Adieu, ook Spadulaan , di e naauw kon woorde n
vinden,
Maar Uil en zedig bragt Madame aan haar karos,
Doe was het, ó ! wa t man, do e wierd de tong eerft
los,
Wyl Zusje Fenix mond meer rammelde als de rad're
Of hoeven van 't gefpan, zyn netheid hadde. de ad'ren
A f Deur
-
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Deurkroopen van Matant, ja zelfs haar ziel bezet,
t'Wyl me u voor ' t offer koos, dat aan 't Rubarbei
bed
Zou werden opgcveild: dit'sdeoorfprongvan haar
kennis.
Tufrrouw daar hcbjet al.
CLARINDE.
o zal die fchennis
t Alfonf
Pareeren. T c Heb zyn woord, hy komt va n avon d
hier.
Daar is een brief die flus, ja naaulyks een quartier
Geleen, my wierd befteld deur de ordinare bode.
ANTONET.
Hy fchryft gelyk hy fpreekt, nu trouwens i la modcv
fytetfl de Brief.
%ptte %farmde, ik,ben ter poft uit N apt Isvertrok?
lifn, allpo my geeommuniceert wierd dat een mi ferable
Jtpotht\tr de laxative portie van iyn gtneegtnthtid oft
VE. had geqt, i\verhoope in het kprte te i\en ofte den
degen voor de kf i/teer,of dt kfiftetr voor den degen gal
cedeeren, hoedanig dog dt uitkpmfl tal yn : Weeft gtftrfuadterty dat tkbenmtt alle liefde en refptü,

UE. altoo s getrouwe Dienaar,
ALFONSO.
Fiat» vi&ori a \ maa r wylje Alfonfo wagt,
Is 't hooglyk noodig datje u een minuit of agt
Gaat zetten voor 't Toilet en kriftalyne raden :
Wie tedcrlyk bemind, moet nimmer konft verfinaaden.

Ik
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Ik ken veel Juffers die door 't krullen van baar pruik
De Minnaars vangen als de viflchen in een fuik:
Wantkanten, moesjes. , lint , fchoo n neteldoek ,
fyn linden ,
Zyn tans de boeijc n die verliefde zotten binden,
En dan 't gewenlle goud.
KLARINDE.
Laat Seneca zyn les,
Morale fnapfter d'uur die nadert, 't flaatdaar zes,
Ik wagt den Held die 't zwart gefpuok haar t zal ver winnen :
d' Apteek e n ' t porcelci n bezwyk t voo r trouw e
minne.

VIERDE TONEEL .
A L F O N S O , J A N , beide geklee d alsRci zigers.
ALFONSO.
Als een ontftclde klok , te langzaam ofte ras
Gaat u den bek. Gant s bloed hoe komt dit nu te pas.
Wie dat d e weelde fmaakt, moet de armoede ook
verdraagen;
Het geld is op: fiat , al't kroggen en het klaagen
Doet niets tot onz e zaak. Wanneerj e in Roomc a
zat.
En meer in een maal als een Abt of Diflcho p vrat,
Meer wyn verflond als een volwallè walvis, water ,
Waar bleef toen Katoosles? no g eens, ho u toe de
Inater,
Of
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Of anders . . . neen 'tkredyt raak t gantfchlyk me t
u uk .
JAN.
Zoo is'tallanggeweeft, gee n Jood di e ons een
duit
Meertoebetrouwt. Da t ik myn Heer trag t t'onder*
regten,
Is loutre liefde, want ('t krakkeelen en het vegten
Maar uitgezondert.) wat voor yver toonde ik niet
Doe ' k Don Andreas vrouw, die tot 7.yn huis u liet,
Enom een bevaart ging, zelfs in u bed befchiktcn ?
ALFONSO.
Zwygfnappert.

Doen ik gaf de fchoo n met goud geftiktcn
En zyden fynen das u Spagnolettepop,
Hoedikwilsdagtik, ag ! verande r in een ftrop.
ALFONSO.
Schelm l
JAN.
Doeje 't huis beklom van 't Paduaans Doétoortjc,
En 't maagdelyke Fort van't jonge Leonoortje
Beftormden, was ik niet verlöore fentinel ?
ALFONSO.
Zwyg langtong .
JAN.
Doeje laatft kreeg rufie om het fpel,
Met Don Bernardo, wierd ik niet halfdood geflaa gen?
ALFONSO.
Poltron!
JAN.
't Is wonder dat myn hals 't nog heeft ondragen,
wan-
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Wanneer ik de oude Jood een vallcbe diamant
Verkogt.
ALFONSO.
Bedrieger.
JAN.
Doen on s huis langs alle kant
Omringt met hapfehaars was,om u te apprehenderca,
Wat grooter helbaart-ftor m moe d toen myn rug
niet kceren ,
Waar van de meefte helft was u geregte part.
ALFONSO.
Morbleu ! daar liegje fchelm, zoo g y myn gramfchap tart,
Zal dit een bórftel zyn om u den rok te veegen,
Zwyg; eertyd s was het huis, geloo f ik, hie r gele-.
Van myn Klarinde : ja, o ! j a dit i s de poort ;
Jan, wy k geen voe t va n hier, a l wierdje half vamoord;
'k Zal i n myn Logemen t di t reis-tuï g gaa n verandren,
In zes minuten Jan, zoo zien wy weer malkandren.

VYFDE TONEEL .
JAN.
Dit is helaas het loon van alle dienïibre Gecftcn,
Het eerftc compliment is vagebont of fchelm,
En naar een lang e reeks, poltronnen , fchurk e ca
beeftcn,
Zo bruid menze op den kop, a l droeg me een naak»
helm:
Weg1
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Weg papcgaais-coleur van fulpe paflèmenten.
Ik lag voortaan met levery,
Want 'k zie Confraters digte by,
Die rollen nu als brave venten,
In koetzen by den akrementen!
En 'k heb zoo veel verftand als zy.

VYFDE TONEEL .
ANTONETTEjJAN.
ANTONETTE gemaskert .
Ey! wat cen Poftiljon, men zou Ronduiten bouwen
Opzulkccnlighaam: Heer ! hoec,ierlykzyngevou- .
wen
Die graauwe leersjes, als blaasbalken van een fmït
Het hoedje blinkt als kryt, zyn lobbetjes als git.
Dat pruikje moet gewis een paarde-kam frifecren,
En 't pluimtje dat zoo net paft by zyn andre veeren,
Geloof ik dat een haan zyn (taart ontdooien is :
Dat zy-gewecr komt van Kaftieljes Veldheer wis;
En 'tReis-kapotjemetdiercgeqboogfchfe kleuren,
Schynt wel een uithangbord, ' t gee n opgaat me t
twee deuren;
't Poftuurtjc ken ik, of ik ben geen Antonet .
JAN.
Dat ftukjelykt wel een bordceltje van Bifet.
Zulk foor t va n duifje s ka n ik met een daalder wenken :
Ik ken dat vinkje; 'k moetme daar eens opbedenken.
Bloed is dat nygen! Wel ik toonme meed beleeft.
AN-
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ANTONET.
't Is Jan; i k moe t een s zien, wa t kneepe a dat hy
heeft.
JAN.
Wel aan, ik zaldit kind eens zwierig courtifeeren.
Juffrouw wat iilcr nieuws ?
ANTONET.
Groene erte en fuikerpeeren.
JAN.
Het haakt . . . welapropo, ' t is een betrekke logt.
ANTONET.
Die word mala propo, miflchie n by u gezogt.
JAN.
Het waait hier vreeflyk kou t . . . ik heb nog ryke
vrinden.
ANTONET.
't Waait gekken hier te Land, e n dat met alle vrinden.
JAN.
Ik heb een groot verftant, inaartamely k onbekent .
ANTONET.
'kLoofalsje (li l iwygt , datj e teer wclfpreekcn d
bent
JAN.
Datfteuit . . . kom, kom, i k moet het blaadje anders kceren:
Uw duiftr e fchoonheid , Lam , braveer t de zwarte
veeren
VanRaveenBontekraai, e n flikkertin de nagt
Gelykecnïtalkaars.
ANTONET.
Onder dat faveur zoo tragt
Het Heerfchap mqgelyk zig wat te divertecten.
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JAN.
Indien ik door 't barrier van 't masker fpeculeererr
Mogt, a w liev e oogjes . . . zou dce s tong een
compliment
Ufchcnken, nie t na dat
ANTONET.
Is *t mogelyk, Heer je bent
Een zoete Kortifian, loop puikje van de gekken,
Klimt op een duivekot, daa r kenje trekkebekken.
De olyf kleur-prys die daald: ey t fta wat uit de ton.
JAN.- Indien ik door 't behulp van twee paar zesjes kon
Langs Venus . . . . Cafimat... na waard e nooit
gepreezen:
Met u verlof Juffrouw, hoe Iaat zou 't mooglyk wezen ?
ANTONET.
Ik word bewogen door uw zesjes en gebeen.
Een fterkebeezcmfteel, gelegt op arm en been,
Dit vaak gerepeteert, zou dat u minnevlagen
Niet aanftonds helpen? hé , wa t heeft de klok gefla gen ?
Xy nttmt haar masker af.
JAN.
6 ! Toveresjelief, bekoorlykeAntonet :
Nu met authoriteit. Hy
wil baar kujftn»
ANTONET.
Neen zoetjes Jantje, ze t
Al die gemeenzaamheeu een beetje van ter zyden.
Hoe vaart Alfonfo ?
JAN.
Wel der drommel is dat ryden
In minder als een week van Napels hier ter flee.
AN-
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ANTONET.
Datlvüdwatapokryf.
JAN.
Maar Cupido.quam mee.
Ik 2a t o p d ' eene wie k , en 't Hcerfchap za t op
d'ander,
Datgongjepoftapoft: w y huilden met malkander.
Hy dagt op Spadulaan, en ik op Herbamuf.
ANTONET.
Zet gekken aan een zyde, u talmen maakt my (uf.
Hoe zal u Heer die buy op 't befte nu ontwyken ?
Want Spadulano zal wis met debeuit gaan ftryken
Van Juffiouws guide vlies. Madam e Keizers-thee
Is vreeflyk koppig, en haar oude Aptheker mee.
Hy heeft Mevrouw haar woord, dat is wat nieuws
't geen waar is,
En 'twagtmaarna't contract , welk s Dubbefd den
Notaris,
Die ook een lit is van Matantes Maatfchappy,
Zalkrabb'len.
JAN.
Geen gevaar, het Regt kieft onze zy.
Ik zal Matant doen zien, in fpyt van d'Apotheken,
Dat vaak 't verftand logeen in ongeleerde Lceken.
ó! 't Reizen Antonet, dat maakt ce n fchrandr e
knegt;
Gy zult in 't kort of lang, nog worden onderregt
Vanmyn bcquamighec n . . . maarapropo, my n
Leeven,
Indien 'er in paflant iets over is geblccven
Van hamelpootjcs, fricadei of hoenderbout,
Zoobidikncem'tKequclt, va n de arme maag, di e
kout
BE
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En half gerabraakt is deur *t vatten, in genade!
6
ANTONET
.
Kieft Jantje watje lult, gezode n ofgebraaden,
Komfmulbroer, cellebroer, welko m avonturier,
De keukendeur hangt nog op de cigc plaats, het bier
Enwyn
JAN.
Wat dat belangt, die zal ik nooit vergeeten.
ó! Mcisjedatmuzyk , da t ramm'len van de fpeeten
Is 't zoetftc klokkcfpel dat ooit demaag bedagt.
Ikvolgje, met verlof, waa r toe dus lang gewagt.
Hf loopt binntn.

T W E E D E BEDRYF .
EERSTE TONEEL .
KLARINDE, ANTONET

.

CLAR1NDE.
Ag! Antonetikbeef , Matantza l ons vcrraflèn.
ANTONET.
Daar is geen zwarigheid, ik zal te wel oppaflln:
Ook is zy beezigmet een porceleine kom
Tckuflèn.
KLARINDE.
Watje fpot!
ANTONET.
'k Mag Jyden dat ik ftom
Blyf
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Blyf zoo 't niet waar en is. Ha ! riepze , dat zyn
bloemen,
Dat is een zuiver blaauw! dat wit derfik beroemen.
Braveert de lelijen, j a (heeuw in blanke verf!
Mits vielzeop bey haar knien, ai fchrecuwend*ik
beRerf
Hetwaarlyk; ka n men hier geen weerg a to e bekomen!
KLARINDE.
Haar Geeft is byftcr met die zotheid ingenomen.
ANTONET.
Ik heb haar uuren lang,fteroogende gezien
Op biezematjes, di e geen duiver agt i tie n
Ophaalden in waardy; dogt 't zyn altoos geen vrouwen
Dieopdegeks-kap va n een leu r 't vernoegen bou wen.
KLARINDE.
Ja d ' agtb'r e mannen fcheel t he t mee vaak in d e
kruin,
Die weckclykseen dag zes zeven in haar tuin
Verflyten om een tulp, oranje of plantgewaflcn
t'Aanfchouwen. Ee r de zon zy n zweet heef t afgewafièn-,
Verlaat het Hccrfchap zyn Madame, die van fpyt
Gclyk gegomt fluweel uitraaffelt, de uur en tyd
Vervloekt, darzc om een tulp, een roos ver waarcloozen;
Opbrallen ' t zwarte blad , misagten 't altoos bloozen.
Ik fprak nu laatft een Hee r die niet genoemt wil zyn,
Die fchatten Floraas gift veir' boven graan en wy n :
Klarinde, riep hy, admireerd dces malfche tulpen!
B » Wa
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Watongevoclgc ziel en moet niet overftulpcn
Uit loutre blydfehap, o p 't gezigte van diefchat,
Die al het fchoon ia de omkring van een bloe m bevat!
Befchouw een s de Efpinoy, di e waard is duizend
gulden,
Dat 's een Conqucft van my, het geen nooit makker
dulden,
Ontrent zyn zuiver wit of kantwerk. Dee s Bifaart
Heeft ze s coleuren , welk o m 't ïoetfte faa m ge paart,
Het dert'Ie kunft-pinceel e n ' t Schilder s brei n braveeren.
6 ! Myn Typhone die geen ftcrvelingwaardeeren
Oyt kon na waarde, uw verf trotft 't goud in hooge
kleur.
Dit Kabinet Royaal, is ook geen lor of leur,
Maar ' t puikje der Bifaards.
ANTONET.
Die wil ik juïft niet doemen,
Een fchoone tulp verftrekt een Koning voor de bloemen.
EentrotsjeAuriculaas, 'tzyEngclfcbeoft e Luiks ,
IsFloraasfavoryt, ie t aangenaams en puiks.
Maar'k wee t Kabalen van Moderne, gekkefnaken ,
Die al haar beezigheen van vlinder-uiltjes maken;
Van torren, rufpen, fpinnekoppe en 't vliegend hert,
In 't rond te zaam gcfpclt, gelyk een Uilebcrt.
Dees heeft wee r hoorentjes , e n houd dievoorzy n
Goden,
Schoon vaak een voorlpoo k va n de kranflen a Ia
Mode.
Die gadert Nesjcs vol met eijeren by 't dozyn.
Ee»
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Een ander is voor 't munt van Caefar, Conftantyn,
D" eerwaarde Ner o . . cnzulkfoort va n Potentaaten,
Zo duider als Moskeen van Mahomet, o f gaten
Van 't heilig Romen, die men Catacombes noemt.
Danhcbje eenande r foort, di e onkruid, wil d gebloemt ,
Verecren met de naam van raare plant-gewaiïèn,
Waar op zy da^ en nagt met al hun y ver pafTen,
Niet denkende op hun vrouw, kind, maagofnna fte bloed,
Zoo min als u Galant, ho e hy zyn fchuld voldoet .
CLARINDE.
Is dan Alfons zoo los gelyk de luiden zeggen ?
ANTON,
ö! Neen, maar Jan zyn Kncgt die weet het uit te
leggen,
Die zeit, Alfons leeft als een heilig' Antonet,
Zweerd deur gewoont,betaalt zyn fchuldcn altemet;
Zes zevenmaal ter week gebruikt hy kaart en Reenen:
Maartienmaalopecndag, zo o zal hy geld gaan lccnen
Op triple intreft, loopt maar eenmaal yder uur
By d'ecn ofd'and're pop; ook is hem niets te dour
Zo 't maar is op credyt. É n na 'k befef de zaken
Stuurt myn beminde Jan zyn kour s op ' t zelve baken.
KLARINDE.
Dat is een teken dat 't fortuin hem tegen gaat.
ANTONET.
Zo denk ik dat de Bank van Leening 't ook verftaat.
Want ik weet zeker dat die Rcfpcctive Hecren
B i Mee
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Meer op die beurs, als d' Atnfterdamfche negotieeren»
CLARINDE.
Hou flil , ik hoor gerugt. Maa r hebje ook wis befcheid.
ANTONET.
Of Jan verbeurd eengroot (tuk van zyn zaligheid.
Indien Alfons niet kotnt: maar 'k der f 'er wel op
vaft gaan ,
Want dat hy my bedroog <, hoe zou hy voor de tmf t
flaan!
Tk ken hem deur en deur, hy's altoos vroom geweeft.
Daar komt uw Minnaar wis, of voor het minft zyn
Geeft. Antonitbitmtn.
KLARINDE.
Alfonfo, ja hy komt!

TWEEDE TONEEL .
K L A R I N D E , ALFONSO.
ALFONSO.
Ha! tedereKlarinde ;
Zo groet Diane., omringt met lierren, haar beminde
Endymion . . .
KLARINDE.
Ag! myn Alfonfo, Claraasligt !
Is 't myne Alfonfo, voor wiensoog de vreèzezwigt?
Is 't mooglyk ? ha! myn ziel word uit haar as bewogen!
ALFONSO.
Het is «w Minnaar, die geboeid door twee fchoone
oogen Zy
n
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Zyn min . . . hoc ! Clar a fchrcid : zoo wecn d de
balzcm-fpruit
Met heil'ge dropp'lcn: ag! myn blanke lely, (luit
Dcdierb'rcpcerlcn-vlocd vanuwbedoud e ligtcn .
Onfterft'elyde Goon ! wat toovcrende fchigten
Doordringen deze 2icl!
KLARINDE.
Alfonfo, zoet e finert!
Herftclder van my n ruft, dog pynbank va n myn
hert,
Wat ziel-verrukkend gif,fchuild in verliefde blikken:
Helaas! dee s tedre borlt zal in haar zugjes (tikken;
Myn adren borlen, en myn vingren zyn vol gloed,
De pols flaatdervend, wyl 't gekookte minncbloed
Blaakt als een Etna: fpeeld gy niet met myn verlangen?
Heeft niet een Roomfche pop, wiens fpinnewebben
hangen,
Argliftig uitgefpreid uw weifelende zie l
Met geile min ontfonkt ?
ALFONSO,
'k Zweer dat ik nimmer viel:
'k Zweer by het zwancwit van uw vergode leden:
'k Zweer by uw vicrige en uw zicl-verlokkendc ce den:
'k Zweer by uw boezem, b y 't belommerd nagt-altaar
Van 't fchuimend zee-kind; by de boeijen ran u hair:
'k Zweer by uw zugjes, di e langs koralync lippe n
Myn adem (luiten, die myn looflyk tragt t' ontglippen,
By Roozekakeu. . . . .
B 4
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KLARINDE.
Ag! hy ftooruig aan geen Een
Wie toelegt op bedrog. Belofte n (hellen heen,
En zyn onilraf baar, t'wy l ons blanke borsjes zwellen,
De ihoode Thefeus vlugt als Aryadnes fchcllè
En treurg c klagten Goon bewcegen : Enoc
Schonk Paris 't maagde-zoct, die flux 't onnoofl e
vee
En droeve Nimph verlaat , o m ' t geile fchoon de r
Grieken.
Ondanbre laffe min! *t is dan 't genot, 't geen wieken
Kweekt aan een foode. Eylaas l d e ontrouwe volg t
het zoet,
En bluft de kuifchc vlam van Cypris minnceloet.
ALFONSO.
Moet dan uw minnaar (om dat Thefeus gladde kielen
Ontzeilden 't druif-gewas van Bagchus, ofde hielen
Van Paris Enoë ontvlugten) voor die fmaad
Onfchuldig boeten ?
KLARINDE.
Neen: maar 't voorbeeld leerd hoc haat
Deminalsichaduw volgd , n a dier-verlangt genie ten
Van 'trypeminnezoet, d e traan-revieren vlieten.
Als 't nypend na- berouwde vliezen van ons oog
Heel onmedoogend rukt , dan zietme naar om hoog
Met duülre wolken.
ALFONSO.
Neenmynkind, uw^erisveilig:
Myn trouw is ongekreukt , ' k bewaa r deez e eeden
heilig,
En
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En 't onbewuft geheim: heb ik u 't maagdezoet
Ontydig afgeperft, dee s hand die feil vergoet.
Eer Thans blaauw gefpan komt uit de golven hupp'len,
Zal ik de nektar van uw mond, met roozedrupp'len
Bedauwt, als egte man op Hymens liruilofts-bèd
Liefkozend zuigen.
CLARINDE.
Ag ! d' onmooglykheid ontzet
Decs bange boezem, met ziel-pran^e ndc ougenugten.
ALFONSO.
Vreeze is de voorfmaak van gewyde minnevrugten.
Omhels ftantvaftigheid,opdat die onverwrikt
Als zuil uw ondcrichraag. . .

DERDE TONEEL .
CLARINDE, ALFONSO, ANTO NETTE.
ANTONET.
ó! My, isdatgefchrikt!
Ik heb Matant gchoort: cy wilt uw polt dog nümca
Myn Heer Alfonfo, 't oude fpook legt op haar luimen.
ALFONSO.

Dat is onmooglyk! ik vertrekken Netje?ó! neen,
Ik ben in min Jupyn, Klarinde myn Alcrnccn.
Nooit boog een pelgrim, naar een lange weg nu
veilig,
Met meer devotie zie voor zynendicrb'ren heilig
Bj- AJ
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Als ik: uzclf'tgeftarntismedeplfoti e . . .
ANFONET.
Hoc!
Dat is Rodrigoos rol: hoor kinders luiftcrt toe.
Ik heb een middel om u beide vatten zeker
Aan een te lymcn , ipyt 't contract met d' Apotheker.
Daar is een koopvrou w, die 't curieufte porcclein,
Geftoeltc en kabinet, en pronkgord groot en klein
Hier in de n Doel tans veilt. Mevrou w heeft haar
ontboden,
En watertant, o m 't nieuwfte fhorje va n die mode
t'Ontginnen: Januwknegt , mynalderbeft c maat ,
Is van myn onderrigt, om in een vrouws gewaar
De graagte van Matantzoo vierig aan te hiflea,
DatSpadulaanhetfpoorvanKJaraasbed za l miflen .
En verders zal men , .>. Ag ! ik hoo r ee n wedergalm
Vanhoeflen. Pakj e voort, e n eindig uw getalm:
Jan zal u verder van 't öyzónderfte ónderrigten.
Adieu tot wederziens\ behartig beide uw pligten .
KLARINDE. jimomt
binnen.
Vaarwel Alfons .
ALFONSO.
Vaar weh Helaas ! dat wreede woord
Beftolt my n boezem iri een ysberg, en deurboort
Dees mingewyde ziel met doodely ke ftceken.
KLARENDE. binntn.
Zoo treurt de zonnebloem, als Phoebus is gewceken.

VIER-

ZINNELYKHEID.

VIERDE TONEEL .
M. K E I Z E R S - T H E E , K L A R I N D E ,
ANTONETTE.
M. KEIZERS-THEE .
Hoc! Juffrouw no g zo Iaat in een betrokkc lugt>
Of benje voor geen krak i n u perfoon bedugt ?
KLARINDE.
Dccze aangenaamc koelt heeft my gelokt na buiten.
M. KEIZERS-THEE.
Eyfpaar die koelte nu , men zal de deur gaan fluiten ,
Dieavond-lugjeskind, bederve n vaak een rop»;
Als 't weer op bloemen valt, verflenft haar frifleher»
bloos.
Ook heb ik wel gezien, dat op het minft ontftellcn
Veel Juffren borsjes, door die avondlugjes zwellen.
Een horflèl vliegt zo wel by duifter als by daag;
Altoos in myne jeugd was 't een gemeene plaag»
Kjarmdtbinntn.
ANTONET.
Al 't geen me n ondervind, daa r kan men beft van
fpreeken;
Ligt is Mevrouw toen van een horflèl ook gefteek«ir
M. KEIZERS-TEE .
Ik heb uw dieaft van doen, verftandige Antonet:
Hoort dces commiffie aan , loopt zonder ' t minft
belet
Nad'oudeDocl.
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ANTONETT&

Mevrouw, gee n menfeh is mee r begecrw
Als uwe dienares; commifficn 2yn fineerig :
Dat 's apparent om Juffrouw Viukepoo t (di e 's jaars
Hierover komt, met pronk-juweelen, 't rynlteraars
Van Ooftcrfche Aardighecn, en nieuw-hervormd e
(lukken)
T e ipreeken .
M. KEIZERS-THEE .
Antonet, ag ! ko n het dog gelukken
Om 't eerttc en "t befte van haar ftacy-praalte zien ?
Ik zou . . . maar zegt dat ik precys ontrent ten tien
Ofhallif elf op 't langit, alhier haar af zal wagten;
Danzal'tmuzykvanSpadulann, dicalzy n kragte n
Jnfpant om 't hert te treffen van Klarindc, wel
Ten eind ' zyn. N u tot flus.
ANTON.
Zo ik dat narrefpcl
Niet binnenkorten tyd gants vrceflyk kom t' ontroeren ,
Moet d ' hcil'ge Sintreklaa s my i n 't oud manhui s
voeren:
Ontfangt d e Juffer geen meer mun t (n a my n vcr mocn)
Als 't uw, zo zal z' haar maal óp rozewater doen.
En Spadulaa n (dedood , wi e zou dat immer droomen)
Die zal ge wapent hier met Mulikanten kpmen,
Gevolgt vanHerbamuf, di e als SintRochos hond
Zyn meefter naloopt, om den zoeten avondftónd
T* ontruften door 't gehuil van oud e herbergs-klanken»
Dat
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Dat 's 't voorfpel . . dog van 't laatft zal hy zig niet
bedanken.

VYFDE TONEEL .
SPADULAAN, HERBAMUF , gevolgt
van Mufikanten.
SPADUL.

Muf, hou d ee n oog ia ' t zeil, paft wel op uw ge weer :
Gewis een menfe h di e derft, kom t nooit of zelden
weer:
Nooit dient 't gevaar veragt; wi e weet ho e 'ta f za l
loopen ?
Zo ons Alfonfo rook, ons huit die zon 't bekoopen,
En dan was 't werk verbrod. Oo k is een erge ftcek
Vrytwyffelagtig.
HERBAMUF.
Wis, het geen nog onlangs bleet
Aan Juffrouw Marflcpein, en Jonker Kafuaris;
Men koos toen in de plaats van Dokter een Notaris,
Die fteuitten't accident eer 't quaad zig had gezet.
Maar'k lag met zwarigheid; uwfpit , my n bajonet
Die zouden hem en Jan, wel deeglyk werk befchaffen:
Wy hebben 't doodflaan wis, e n agten niet het blaf*
fen
Van jonge lekkers, die d' Outaaren met den bek
Stout tergen , maa r met vuift of degen, pad , no g
flek.
SPA-
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SPADUL.
Ik altereer vry ligt voor gruwclyke vloeken.
En die methode, Muf , is niet heel verr' te zoeken
By hemen Jan, dieftcedsi n wyn - en koflfy-huis
Zo buldren, dat men ftilen vreedzaam ais een muis
Moet loeren: 6 ! die maats die z weeren by 'tkrakeelen,
Rinkinken , kreplcu waart, nagtravcn , dobbl e en
ipelen:
Daags in de fchermfchool, dansplaats, kaats- en
maly-baan,
En's avonds vol en dol, dat men kan gaan nog [laan.
Zy vraagen nergens na: men mag haar min betrouwen
Alsipeclders ecden, of' t geween van jonge vrouwen,
't Ja van een quaker, of 't woord van een Polityk.
HERBAMUF.
Daar is het vender, ag ! 't verlangen maak t me een
lyk:
'k Wou nu wel amber zyn, dan kon my Netje rui ken,
Maar zo de zoete flaaphaar oogjes heeft gaan luiken,
Wat raad dan?
SPADUL.
Ons muzy k, dat is de befte raad.
t'Sa, datme eenparig als een brandklok tooncn flaat.
Ik zal een manneftem met fleuiten veelen paaren,
En tooncn wat een brand fchuilt onder gryze hairen.
Apol (ter eeren van uw zoon, onze Efculaap)
Vermeer decs harmony, e n floorhaar zagtcn flaap.
Dt Mutykjpttlt ten Ommuur e.
SPA-
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AI beevende dampten ik zaaden en kruiden
(Met zoeter muzyk als klokken di e luiden)
In een Mortiertje Korinthis Metaal:
Als 't naakte Galantjc, het zoet Cupidootje
Der liefde Galenus, 't voortteelende Goodje
Kwam huppelend fpringen in ome zaal.
Gewapend met pyltjes van falfe parilla,
En vlerkjes veel zoeter dan fpaanfche banilla,
Of (troop van Althéa, en Mei Rofaad.
Stout lagchende riep hy: weg weg met uw poeders;
Apofemaas en Hauftus, gcvult in voeders,
Zoo vol virtuitcn als oude falaad!
Myn fchigt is gewiflbr da n alle uw dranken,
Linimenten, ptifanen , diedearmekranke n
Doen rammelen als een hout tiktakbert!
Zoo fpreekende, fpandc het fielijezyn boogje,
En mikkcudefcherp met 't lonkende oogje,
Schoot fnorrend een fchigje dwars in myn hert.
4Met boeve grimmasjes zoo teeg hy aan 't vlugtcn,
Enruifchendewiekjcs, t'wy l bittere zugtcn
Ontfchooten den boezem van Spadula.
Zo bitter zyn Coloquintifche Greinen,
Catholifche extraden, Abfinthii wynen,
En 't oude Grieks Hiera Pikcra.
Verzoet
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Verzoet dan decs Dofis van bittre Opiaten,
Met heelc Manipels van Honingraaten.
Schenkt mee uit lipjes van Karmozyn
Palliative zoentjes, fchoon datze niet helpen
De fource der quaalen, 't is zeker zy ftclpcn
Voor 't minde een groot gedeelte der pyn.
Antontt optnt hit xtnfltr»
HERBAMUF.
Krik krak, ja fellement! ha, ha ! myn e Antonet ,
Wel zuivre nagt-princes, 'k dogt datje nog te bed
Laagt met een Incubus van fraaijc competentie,
En dat dit de oorzaak wa s (fchoon kind ) va n uw filentie,

ANTONET.

Indien het niet en was uit maagdelyke fchaamt,
Verroefte zanger, die een koekoeks ftcmbefchaamt,
Weet zeeker dat ik zou die zotte bek en koonen
Met 't volle pis-lampet, op 't aller-cierlykft kroo nen.
Gy wekt nu kat en hond, die zoetjes zyn in ruft.
Loop na het dolhuis nar, e n ftoort geen meisjes
ruft.
SPADUL.
Slaapt uwe Juffer, Lam ?
ANTONET.

Ja deftige Apotheker,
ChineefcheNagt-god, me t die lange menfehc fteckcr,
Wat iirer van uw dienft, doorlugte mufikant ?
Ey! 'tismirakeleus , Meflleurs , he t ys dat brand.
SPA-
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SPADUL.
Ey! fpo t niet zoete meit: z y zal gewis ontwaken
En opftaan.
ANTONET.
Morgen ia .
SPADUL.
Loop gaat haar wakker maakcn
Ik heb twee fchoteltjcs, dog eventjes gefchaart,
En drie paar kopjes, dog by vooml ongepaart ,
Die zal u Hcrbamuf tot een vereering brengen.
ANTONET.
Klarindefchroomtvoor ' t vuur, he t poesje mog t
haar zengen.
Gybentalt'amorcus, geleerd e kruidervent .
Nu pakje fluxvan hier,ftraatlooper alsje bent.
Zy kan het ftampenvan uw vyzcls en mortieren
Niethooren, no g 't gehuil van dokters, di e als gieren,
De boodfchap kraflèn van een dood of dervend aas.
SPADUL.
Zwyg'kruitjc roertme niet, met al uw bics geraas:
Ik heb het woord,gcen once of dragma zal ik miflcn.
ANTONET.
Heer, dat is aflurant, men zou zigfchier bcpilïcn.
Geen once of dragma: ftil, myn doodlyk Qui d
pro quo,
Klarindes bed en heeft tans geen kliftccr van noo.
Gy zoud ook nimmermeer te famen akkordeeren:
Gy bent voor d'oudheid; zy voor linten, nuMsjes ,
veeren:
Uw fpaanfche marfch mishaagt Mejuffcrs lngte tret:
U w finaak is drooge vjfch, d e haarc'tHuiwlyksbed.
C SPA
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SPADUL.
Ik ben zoo droo g niet lam, alfchynikhoogi n ja *
ren,
En zou de Huiwlyk-zee, bet als Alfons bcvaaren.
ANTONET.
Gy d'Huiwlyks-zce! je biaak t ('k moe t lagchen by
mynzicl)
Alsdoode fchclvis ineen fchevelingfche kriel ;
Gy bent komkommer-heet, verwarmend als aardbeijen,
Zoblankals'tgoudeleer» o f oude turk fc fpreijen .
Myn juffers koets fchrikt voor een uicerz wy n of een
kalf,
Metpootenolyvct van popuüere zalf.
Wat.drommcl zouje doen, als 't fchaap by nagt te
jucllen?
Een Juffer wil geen klok by ronkers toonen tellen.
Want orje.fla.ipt of waakt, (' t zy opentlyk gezeit)
Je bent ecu kegei, die oj zwikt of nedcrleit.
SPADUL.
Ik ben geen kegel , kind, geen meerzwyn, ligtc
Jutter,
Komkommer of tapyt, nog een bekruiden fuffcr.
Wat meer beleeftheid. Wa t de duiker, j a en neen,
Zo zeker als ik leef . . .
ANTONET.
De duivel, dat zyn Eén!
d'Aptekcr vloekt zoo zoet al* franfeh c confituuren ;
N u , ' t geen niet hevig is, ka n eeuw en tydverduuren.'
Maar voor uweigen ecr(volgeens een meisjes raad)
Zo vloekt by rottckruid, de dood, offublimaat ,
By
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By maankop, helfchcqaik , purgaatsje n en kliftceren,
En ïulke Rccipees, die menfehen ruïnecren.
Laat voor een fyne zus, e n mennoos efte doek
Die protellaaticn van banket en peperkoek.
HERBAMUF.
Ah! Antonettc lief, e y wilt ons niet bcgecven!
Ik zal gclyk een mufch aan Vcnus lymtak kleeven,
Ik zal myflingren als groen veil om uwe leen;
Kom doet uw deurtjen op, en loop zo ras niet heen.
Laat Herbamuf de piek van egtc liefde planten
Op uw fortrefio, laa t my klautren langs de kanten
Van 'tfnee-witBaftion, totophetzoetgebergt .
ANTONET.
Weg kleine Ciampion, dat was de mond getergt.
HERBAMUF.
Het fpreckwoord is, lang ftroogeeft dikmaals wei'
nig kooren,
Een hoogen berg kort gras; indien ik kon dcurbooren
U w wreedhei d kind, je fchold me voor geen endje
worft.
ANTONET.
6! datzou wis een vliegzyn opeen kallifsborfr.
SHAD.
Ziedaar, 'kvcrcerj e een prent van Ceuta, Sta d der
mooren.
ANTONET.
Al gaafje het Koningryk, nog was de moeit vcrlooren.
Ey! fehrandren Spadulaan, blyft dog by d'Apothcck,
De Juffer part u als een precküoel aan een leek.
Ci

HER-

i<$ HOLLANTSCH

E

HERBAMUF.
Wel Kamenie r der maan, uw tong is vreeflyk vaardig.
ATNONET.
Gezalfden fubflituit, myn is ruim d'uwe waardie.
6
HERBAM.
Ik had beleefder taal voor ons muzyk vcrwaet.
ANTONET.
Doodbidders kome n daags, maa r nimmermeer by
nagt.
HERB.
Welfletvink, kamerkat , gevleugeld e bodinne,'
Beplaaftert popje, faktores van duiftre minue,
Geplukte koolmees, half-gezengde winterhes,
'k Lagen met uw ftoure tong, geraffineerde tes.
ANTON.
Decoktje-ketcl, zalf, kliftee r en pieifterkruijer ,
Kefmeerde traanton , moordklo k , fchelmfche vy zel-luijcr,
Die kopredoodbu s , door quaatfpreckenthci a be woont ,
Ii waardig datze word met deze krans bekroont.
Zy werpt de water fot op %yn hoofd.
Spadulaanende Muzikanten vlugten.
HERB.
Wie dat de zoete ruft verlaat om geile poppen,
Of als een uil, de nagt kieft voor het zonneligt,
Worddikmaalsovcrftulpt me t diergclyke foppen ,
Vanpifpot, bezemftok , ofkraboenin'tge^igt .
Zie jongens wat een loon 't nagtraveuen rinkinken
Onsgeeft in deze ferenaad,
My walgt die faus, 'k bc{puw 't gebraad,
En

ZINNELYKHEID.

En flyt voortaan met vrolyk drinken
Dendagcnnagt, e n laat dat vinken,
Waar van 't berouw volgt na de daad.
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D E R D E BEDRYF .
EERSTE TONEEL .
MEVROUW KEIZERS-THEE , ZUS JE PHENIX , SPADULAAN .
Het Toneel vertoont een Salet.
M. KEIZERS-THEE.

Ah! ho c verdrietig is't, n a ' t geen men wenft t e
wagtcn.
SPADUL.
Dat'swaar Mevrouw, enzozyn alle Minnaars klagten,
Al myn verlangen is naar uw beminde Niet.
ZUSJE FENIX .
Tut tut, daar's niet het geen voor 't huis cicraad niet
zwigt.
Ecu Juffer is voor 't bed, "maar al die raarigheden
Zyn fchattcn die de ziel van onze fex bcklccden.
Daar komt de Dame zelf!
SPADUL
Zo komt d'Amandel-vogt
En laaft een ftervcling !
C )
M.
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M. KEIZERS-THEE .
Zo word de zee bezogt
Van Phoebus flonkrendligt!
ZUSJE FENIX .
Zo ziet m'ccn roos vcrwikkea.
Door dauw en 't lilvre nat.
SHADUL.
2o komt na 't doodlyk hikken
Een Apoteckers kroes met hyacinth Siroop!
M. KEIZERS-THEE .
Ey! nader zouneligt, myn kind, rnyn zoetftehoop.
Kom wand'lend Kabinet, ver y uit met dierbre fchatten,
Ah! 'k ben onmagtig om 't genoegen te bevatten
Van decs u blydc komft.

TWEEDE TONEEL .
A N T Ö N E T , J A N i n vrouwe klederen .
JAN.
Hu! wa t ik zie is glans,
En zo naauwkeurig of het nier cen goud balans
Verdeeld was.
M. KEIZERS-TEE .
Ja, luflro u gelieft da t zo te zeggen.
JAN.
'k Moet: berften z o m' een zier of vezeltje zietlcg,.
8cn' ,
Ja niet een ftofjezelfs van d'alderminfte foort .
SI'ADUL.
4'0i)dc2lbre vezeltjes die ruimen ftraksde poort,
Wan-
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Wanneer Mevrouw decs plaats bezoekt met kurkc
muilen
En een vergroot-glas, op dat niets zigzou verfchuilen
Voor hand of oogen.
M. KEIZERS-THEE .

Jtmfprttkf ttrwyl
(til mtt%uf)t Ftnlx.

ey ! myn Heer ik kryg een kient
Alsconchenylje: my n Salet! foey! wa t een leur,
Een Gardcrob-kantoor by 't uw te vergelyken.
SPADÜL.
Mevrouw die zou gewis met 't vonnis heen gaan
ftrvken,
Zo Zusje Fenix daar ontrent zig uiten wil.
ZUSJE FENIX , bitlopgitogm.
Is't waar? ah! porcelci n gcitocltc.
JAN.
Zoetjes flil,
't Is my alleen bewuft.
ZÜSIE FENIX .

Necnjuftèr, gee n fecreeten.
Mevrouw, Mevrouw, dit nieuws dat moetje vlicgens weeten,
Geftoelt van porcelcin, ah ! dat de (laat dog let
Op decs inventie!
M. KEIZERS-THEE.
Ah is 'c rtiogetyk ! ik wil net
Myn Groote zaal met twee doz-yncn fluxzien pronkenó! Me t wat liefdeen drift zal ik die dan belonken!
Weg nu mctzilvre ftof, geftoelt van porcelcin 1
C 4 We
g
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Wegzyddamaft, fluweel, geftaagdoo r ' t flof onrein ,
En die ik in een dag vyf zefmaal af moet ftoffen ,
Want meisjes zy n te leuy , di e zouden da t verfloffen.
Ah! porcelei n geftoelt, j a alles komt tans myn
Voor 't oog als porcelein.
JAN.
Nog zou 't wat anders zyn
Zaagtgy eens tafeltje s van 'trynftjapanfe linnen ,
Met maagdc-parkement gevoert, uw ziel en zinnen
Die zouden voor gewis onruftig zyn tot dat
UE. in eigendom een half dozyn bezat.
Die fplyten door geen zon, die kan men altoos wasfen,
Zo blank als maagde-was; die fchaaren nogte krasten ,
Al hebje meisjes uit de Meijery of Twent,
Maar buiten my Mevrouw zo zyn die onbekent.
M. KEIZERS-THEE .
Mejuffèr'k za l dees dag van vreugden, eeuwi g vie ren,
En flus myn Kamenier naar u verblyf toe fticren ,
6! Lieve Koop vrouw van fcribaan en porcelein
Geftoelte!
JAN.
Ik heb nog iets, dat zou u gading zyn.
Die matten zyn kurieus, en glimmen als fucade
Dog vrecfly k ouwerwcts.
M. KEIZERS-THEE.
Ey! doet my de genade,
Juffrouw is ergens iets van 't nicuwfte, fchoon vry
duüti
Ik

4
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Ik heb nooit geld gefpaart, ja dat me een Garnituur
Van goud o f zilve r lind , gebruikte in plaats van
matten,
Ik volgden fluxdie trant, fpyt al het tegenfpatten
Der mans op modes; 1' is een flegthoofd, die haar
ftoort
Aan dwarfe Grieken , want het nieuw s altoos bekoort
De zinnen van een vrouw.
ZUSJE FENIX.
Gewis dat is waaragtig,
Mans woorden gelde n niet, wannee r maar ietwet»
prastig
Van Oof t of Weft , o f Franfche ofEngclfchc aardighecn
Ons fex bevalt.
M. KEIZERS-THEE .

Ey •'ftoort ons niet in deze reen.
Juffrouw die mode ?
JAN.
Die is tans point de Marfelje.
M. KEIZERS-THEE .

Aymy! i s 't mooglyk!
JAN
Zoetjes nu Mevrouw ontftelje
Zo heevig niet. I k heb nog andre rarigheen.
By voorbeeld . . .
M. KEIZERS-THEE .

Ag! Juftrou , ho e ridderen al myn leen.
Ik zie geen oogenblik dees matten voor my n oogen.
Foey, focy , ikzinnelyk , o h neen , ikbenbcdroo -
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Ik ben een morfebel, een Dotnhecrs kamenier
Van 't Moft Weftphaalcn , ibey ! ik brand van fpyt
als vier.
Ik zal myn zui vre vloer met deze matten fpreijen ,
Al zoud ee n brief van Ces my bintien ' t jaar geleijen.
JAN.
A! Dat is niet metal, ik heb tapiflèry
Van zuiver berg-krifhl, klaar-blinkend als kandy;
De Lyft is ftaalverguld, ee n konftwerk va n Milaanen,
De lambriflèering is vol goude en zilvre zwaanen,
Feftocnsn va n agaat, en 't Ormus paarlemoer
Verdeden't ftuk voor ftuk. Wa t denkje , da t de
vloer
Isplankwerk, fpiegelgla d als deze? bagatelle !
Neen, ' t is een pronkftuk ' t geen uw magti g zoude
onftelleu.
Myn vloeren zyn verlakt, verzilvert of verftaalt,
De keuken wanden zelfs zyn omende om bemaalt
Met Frcfco, Schildcrkouft va n Italiaanfche Mec fters,
Bataaljes, bloemgcwas, boffchaadjen vo l van Heefters,
Valcijen, Meermans , Amafonen , tovery ;
Ja duizend dingen meer, maar zet die aan een zy.
Ik hebeen porcelejne grot vol Hagediflcn,
Vanjafpis, zee-koraal , me t goude en zilvre liflèn .
Prins Róbbcrtsftoofjcs, di e mctatlaszyn beklect ,
Met voorloop-lampjes, want die blyven altoos heet.
Ik brand nooit turf nog hout, nogkoolvier , uce n
Madame,
Myn huis is my te waard, ' k zou my dees botheid
fchamen:
Een
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Een flccutjenuit een pers, olyf of melkoton,
Dat is een heldre vlam, z o zuiver als een zoo.
'k Heb Kabinetten met uitheemfche rariteiten,
Medaaljes, Mineraal , vee l Pcerlen , Cryfolytcu ,
Turkois en Efmaraud, Saphier en Hyacinth:
'k Heb een Japanfch c Pop , vee l grooter als ecu
kind,
Uit paarlemoer gefneen, de oogjes zyn granaten,
ikheb . . .
M. KEIZERS-TH .
Ah! ah ik flik , wat kan het my nu baaten.
JDatZusjeFenix, Marmelad e en Spadulaau ,
Ja Delft en 's Gravcnhaag my roemen als een zwaa n
Vanzinlyk hui s c,ieiaad: ah my! ik zal gaan derven.
WykSpadulaan, dicbromd, da t niemand ooit zou
derven
In punt van nettigheid, zig voegen nevens uw.
Hier is een diamant. Vlugtalsdcnagt-uil , fchu w
Voor 't heldre zouneligt. I k zal vergulde Altaaren
Opbouwen t'uwcr eer: ja nimmer reukwerk fpaa ren,
JufFrou, maar daaglyks met gebooge en blootc knien
Uwoffren.
ZUS|E FENK .
Ah! Juftrou , g y zult my nooit verbien
Datikuwfchocneokus, o f boord van uwcklcercn.
Ik ben een poddegroes, ecu quab-aal; 'k zou graag
lecren
Het minfte ca flegtftedeel van al u zinnelykhecn.
SPAD.
Zo immer een Dodtoor wierd in uw huis geleen,
Om met een flagboomvan purgatien, kruiden,
dranken,, T
i
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T e (hitte n 't woedend heir van quaalen, die de kranken
Beflormen dagen nagt: 1 0 immer een kliftecr
Door d'Apothekers hand gezet (ter tyd wanneer
Natuur verbolgen was) u hinderlt kon behagen:
Gun dat ik door uw hulp, d ' uit fpoo r gehold e wa gen
Van 't fuperfyne net , herftel op d' cgte baan :
Ey ! Juffrouw, neemt myn dienft met mcdedoogen
aan.

JAN.

Mevrouw i k heb
M. KEIZERS-THEE .
Ey! laat ons niets van hebben hooren,
6! Al dat hebben priemt my als een fcherpe dooren.
Ik heb nog geld Juffrouw, indien het maar een reis
Op prys geftclt word : lam, e y lieve doet een cis.
Eift, vraagt, ik heb nog geld, eifcht halve Republyken,
Ik ben een Dame die geen menfeh behoeft te wyken.
JAN.
'k Heb waterpotjes die . . .
M. KEIZERS-THEE.
'tGedultdatwordgeftoort.
JAN.
Ik heb . . .
ZUSJE FENK.
61 droef geheb.
SPAD.
Ik word hier fchelms vermoort.
JAN.
Diewaterpotjesiyn
ZUS-
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Fluweel,
Ik heb

Ik heb
Ik heb

ZUSJE FENIX.
Juftrou ik bid genade.
JAN.

f

SPAD.
Ey! hebd niet meer, u hebben is ons fchade.
JAN.
M. KEIZERS-THEE.
Ik kan niet meer.
JAN.
Ik heb.
SPAD.
Helacs! ik fterf.
UN.
M. KEKERS-THEE.
Geen lecven meer, ten zy ik iets verwerf.
JAN.

M. KEISERS-THEE.
Zo ooit een bce verhoord wierd by een Koning,
Verzoek ik hebt gedaan . . eifcht huizen , landen
woning;
Eift 't geen ik niet en heb, of nimmermeer bezat,
Ik zal het geeven voor die dierbre nethcids (chat
Eifcht a l myn huis-c,ieraan , juweclcn, wiflèl-bric ven,
Karos en paarden.
SPAD.
Eifcht Juffro u met uw believen
Zeemonfters, Armodils , ee n Walvis vyf a zes,
Pisdierjes, Kaimans . . . een gebalfemde Princes,
Rynofters. . . .
SUS-
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ZUSJE FENIX.
Hoord my beed, al bea ik van de leften.
Ik geef de zuiverheid myns maagdoms graag ten be ften
Zo die tapiflèry van blinkend bergkriftal
Daar veil voor is.
JAN.
Ha! ha 1 neep Juffer 'k ben niet mal.
'K tal geen fpiauter voor ducate-goud ontfangen;
Men wor d te dikwils iti di e koopinanfehap gevangen.
Mevrouw met uw verlof .
M. KEISERS-THEE .

6! Metauthoriteit,
Princes, Godinn e van de fynfte nettigheid.
Gebied, eiftallcs , vraagt , i k ben tot uw kommanden,
Myn leeven of my n dood (laan in uw lieve handen.
Doghaallig, ichielyk ; wan t • .
JAN
Heeft ook Mevrouw een man ?
Want koopmanfeha p . . .
M. KEBERS.THEE .

l)aar 's niets dat cms beletten kan.
Myn man is tot uw dienft: ik zal me doen onttrouwcn,
Jndién ik 't tiendepart ma? van uw fchat behouwen.
JAN
Dat is't niet, maareen man is meefter naar ik gis,
En vrouwe koop is nul, voor 't minftc ongewis ;
Schoon dat ik met Mevrouw mogt komen t'accor deeren,
Myn Heer, al s meefter, mog t daar tegen protefteeren, E
n
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En dan was 'tfalikant.
M. KEISERS-THEE.
JViyu man, ja vvel 'k word dul,
Die proteftecren, die 't accoort vcrklaaren nui!
Neen, neen, d' authoriteit der mannen i s hier vei i.

"«'

Als zynde onbekent: een vrouw haar woord is heilig
En bondig hier te Land, D e man . . de man zwyg t
(til,
Is onderdanig en gehoorzaam aan de wil
Van zyne hirsvrouw, kin d . . rnyn man . . zie par
exempel,
Zo ras zyn voeten maar genaaken onzen drempel,
Doet fluxzyn fchoenen uit, en trektzyn muile naan
Van leer of vilt, di e digt ontrent den ingang (laan;
Legt ftoken degen af, al s ofhy een gevangen
Bczogt, dan moet de mci t zy n oude nagt-ro k langen,
Enfulpenagt-muts, dusgebakert , flilentam
Sluipt't Heerfchap na 't Cautuor, hee l zedig als een
lam,
En zit gedoken in papier en oude boeken,
Gelyk een huisrat ; komt he m iemand eens bezoeken ,
Die gaat nooit verder als de grenspaal van 't kantoor:
De rell van 't huis isons, van agteren tot voor
Somtyds gebeurt het, dog 't is raar en by gedogen,
Dat vrienden, dees of geen, ee n .glaasjen drinken
mogen
Op't blaau we plaatje, ofwel te n hoogde in 't klein
Salet,
Maar dat is by gena, en 't beurt maar altcmet,
JAN
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Men zegt dat Engeland is 't Paradys der vrouwen,
Dog zo dat deurgaat, moet men 't wis met Holland
hou wenWel aan, 'k weet raad Mevrouw, dat die tapiflery,
Geftoelte e n Kabinet, ja alles datter by
Behoort, in eigendom met ap- en dependentic
U kol t en fchadetoos ge worde.
SPAD.
Wat fententie!
Ey! Juffer ga niet voort, maar laat my . .
SUSJE FENK
Laat my d'eer
Om eerf t te fpreeken.
M. KEISERS-THEE .

Zoet, cy ! doetj e dog geen zeer,
Ik ben hier Heer en Voogd, en zal het vonnis flry
ken.
SPAD.
6! Dat is tyranny, die nooit in Republyken
Geleeden is Mevrouw.
M. REISERS THEE

Ja'k lagch met tyranny:
Het geen my niet behaagt, dat ftclik aan een zy.
Laat do g d'Apteeker daar , en Zusj e Fcni x tce men
ZUSJE FENIX .
Ah! 't geen onmoog'lyk is, dat zal ik onderneemen,
Ik bid en fmeek, myn pols flaatonbeweeglyk ftil!
SPAD.
Ikfterf! he t is gedaan; i k voel zelfs dat de fpil
Waar op het leevens rat fnel omdraait, is aan 't zakken.
ZUS-
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ZUSJE FENIX.
Ik neem myn afleheid , want d e dood zit m' op de
hakken.
SPADUL.
pc vlugge deeltjes in dees aarden alcmbek
Zyn al geconftipcert.
ZUSJE FENIX .
Myn Geett is zei ver ziek.
M. KEIZERS-THEE .
Ey! wil t die doodgalm voo r uw Apothee k bcwaa ren
Heer Spadulano. Zusj e Fenix ftelt de (naaren
Wat laager, of aanftonts ruimt beide myn Salet.
SPADUL.
Mevrouw 'k gehoorzaam uw bevcelcnals een wet
ZUSJE FENIX.
Ik was de eerde niet die bedien door het zwygen.
JAN
Ha, ha! men zal in 't end nog audiëntie krygen.
Mevrouw ik hebeen broer, fchoon , jeugdig , fris
en ryk,
Die ruim zoo proper is als ik of myns gclyk,
Vol vuur e n dertel bloed, in 't bloemtje va n zyn
leeven,
Die zeer begeerig is, om zig per poft te geeven
Tn d'HuiwIyks-fuik van Kat s : UE. n u heef t ee n
Nigt,
Klinkt die tezamen dooreen band, zo hegt en digt,
Dat niet al s dood of kruid die fchaaden kan of krenken ,
Op deeze voorde l ka n Mevrou w haa r eens bedenken.
DM
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M. KEIZERS-THEE .
Ik itoy bedenken ? geen minuit ofte oogenblik!
De koopmanfeha p gaatdcur. Wa t ben ik in my n
febiki :
Ja, kan Klarind hem niet na waarde contentccren,
Zal myn perfoon 't gebrek ten vollen reparcercn.
Sl'ADUL.
Mevrouw i k heb uw woord , Klarind e komt my
toe:
Spyt alle Novateurs, Dcfcart of Bontekoe,
SpytCirculaticn,ofteal
M. KEIZERS-THEE .
Heer Apotheker,
Wat minder hevigheid: gy hebt myn woord, 't is zeker,
Ik (ta dat toe, maar legt dat raar en ongemeen
Tapyt, geftoelte , grot , end'andrekoftlykhce n
In d'cenc wecgfchaal, en in d'andcr uw pretentie:
't Staat valt dat dan uw cifch vervalt i n decadentie .
JAN.
I)ie zwarigheid is klein, (lelt dat aan d'eene zy,
Neemt Zusje Fenix, dat 's een lekk're batery,
Die min dan d' cerften, uw met tegenweer zal quellcn.
Gelieft Mevrouw haar hand tot tciken dan te (tellen ?
Ik heb hier een Contract, waar aan da t niets mankeert
Als dat de naamen zyn in blanco.
M. KEIZERS-THEE .
Dat en deerd
De zaa k in 't minftc niet. Loop t Netj e roep t Klarinde,
Maar
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Maar uw Monfrecr Juffrouw, waar is die nu te vinden ,
Want jonge juffertjes ftaan vaft o p ' t point d'honneur.
JAN.
Die wagt uw ordres op Mevrouw, ontrent de deur.
Hy is nog blood en jong, ik zal hem binnen nooden.
Madame met verlof.
M. KEIZERS-TEE .
Het hoef t uict, al myn boden
Zyn tot uw dienfi juffrouw.
JAN.
Voor een minuit of zes
Is 't noodig dat ik ga.. Mevrouw uw dienares.
Jtmtdt.

DERDE TONEEL .
M. KEIZERS-THEE , SPADULAAN ,
ZUSJE F E N I X , A N T O N E T ,
CLARINDE.
M. KEISERS-THEE .

Schoon ik bcwuft be n va n Alfonfoo s mi n , Kla*
rindc,
Die uw eenjaar gelecn, wat vierigjes beminde;
Alsmeede u w weerzin, di e gy toonde om Spadulaan
Uw trou w te fchenken, komt een derde hier ter
baan.
Uwccrftc minnaar was vry losjes , en den tweeden
DaT
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Te ftcmmig, daar 'seen Heer, di e zal haa r plaats
beklecden;
Men beeft dog vaak gezien in 't Huwelyks befluit
Een derde Campioen gaan llryken met de Bruid.
Ook i s het tans wat raars , i n al dees Krygs-rumoeren ,
Een jongman uit het veld, op Hymens Koets te voeren.
Oh! Nigje datje wjft hetkoftelykgenot ,
<3y trouwde hem, al was hy dul of ftapelzot.
CJefloeltenporcelein, tapiflèrycnftoofjes ?
WegZusjeFenix, roosj e en dicrgelyke floofjes,
Weg Spadulaa n , Mevrouw Sucad e en Klatergoud !
'k Word.opgenomen, Lam : wor d haafti g do g getrouwt :
Of anders . . Oh! my n hoofd . .
CLARINDE.
Mevrouw en dat zoo vaardig?
Ik ken my zoo veel eer en gunli fchier al s onwaardig.
Dog wat ik bidden mag, verfchoon myn tedre jeugd.
Ik ben pas agtien jaar, en kan de Jufficn vreug d
Zoonbedagt voor't jok van Hymen niet vcrwifflen.
M. KEISERS-THEE.
Js.'t uw devoir dan Nigt myn ordres te bediiT'Ien ?
En wat uw jeugd belangt, een Juffer is als 't fruit,
Het overryp is laf, zo o mede een oude Bruid.
Een malfche zomerteers, op haren tak vergcetcn,
Splyt doo r d e zon , ofwordcenmufchoffpreeu w
zyn eeten .
Een agtien-jarig kind is 't fausjc van een haas,
Azyncüfuiker, do g het zoet fpeelt altoo s baas.
KLA-
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KLARINDE.
Mevrouw ik Item uw wi l , b y form va n cxculce ren . . .
SPAD.
2i\ d'arm c Spadulaan uw hand en trouw outbccren?
6! tyd, ó ! zeden . . .
ANTONET.
Ha! 'k moet lagchen Spadulaan,
Gy tragt naar iets, waa r van 't gebruik uw ion ver raai) ,
't Geen tcgenftrydig is kan nimmer akkordecren.
Komt overlegt de zaak ccrd'uitflag u doet leercn.
Juffrouw Klarind e d'cer die komt u toe als Bruid.
Welk is de hinderpaal die uw genoegen flui t ?
CLARINDE.
Ik kan met drank no g krui d uw zieke n niet gerieven.
SPADUL.
Ik ben geen Baai-Heer, di e Coquettes kan believen.
KLARINDE.
Ik haat een vyzeltoon.
SPAD.
En ik vyoolcn-klank.
KLARINDE.
Uw inborft is te doots
SPADUL.
U w fpraak-lit is tc lank.
KL AR.
Ik lag met porcclcin en Chinaas fchildcrijcn.
SPADUL.
Ik kan 't Bazcttc-fpcl, Piket nog Ombrc Jijen.
D i KLA
-
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KLARINDE
Gy zoud een gier zyd aanrmyti wolykhecn en laft.
SPADUL.
En gy een fpoök > dat *s nagts verbind'ren zou my n
ruft.
KLARINDE.
Daar 's iets nogtans, waar in.wy fconnenakkordecrcn.
SPADUL.
Te weten»
KLARINDE.
Vrientf lyk van malkaar te fepareeren.
SPAD.
Zet vriend'lykheidapart, alsftrydi g aan mynGeeft.
KLARINDE.
Fiat,, wan t mync is nooit voor drank of gif geweeft.
SPAD.
Noord.
KLARINDE.
Zuid
SPAD.
Ooft.
KLARINDE.
Weft . , zoo ver als beide polen fcheelcn.
SPAD.
Zal onze trouw en hand voor eeuwig zie verdeclcn.
ANTONET.
Voorwaar die Cermony is aardig! menig paar,
Schoon lan g vereend, tragtnazul k fcheidenva n
malkaar.
Zie zoo Heer Spadulaan, men flraftuw, als vermetel.
Vaar
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Vaar wel dan, grondveft daar de dood zy n beend'ren
zetel
Op boud. Wat dunkjc nu van zulk een Juffrenzwier?
SPAD.
Het geen den Satyr van Guarini dagt van 't vier.
Wel aan Mevrouw ik zal u keus niet tegenvroeten
Zoo Zusje Fenix dit verlies gelieft te boeten
Met haar perzoon. I k wagt myn vonnis zoete kind ,
Als een patient die zig omringt met Dokters vind.
ZUSJE FENIX .
Of fchoon't een maagd niet voegt zo losjes iets t'aanvaarden,
Zal ik (verzekert van uw zuivre min en waarde
Ook d' overeenkom!! der humeuren) van den tyd
En liefdcns-pligt, de relt afwasten
M. KEIZERS-THEE .
Loop met vlyt
Naar buiten Antonet: waar blyft die fuikre broeder ?
Het voedzcl van de vlam der netheid, en behoeder
Van onze levens-lamp ? loop vliegens Antonet
En roept hem.

VIERDE TONEEL .
M. K E I Z E R S - T H E E ,
KLARINDE,
S P A D U L . A N T O N . J A N , e n AL F O N S O , ftemmig gekleed .
ANTONET.
't Is niet eens van noden. A h > boe net
En proper is dien Heer, ho e ftemmig hoed en klecren?
D 4
Dat
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Dat is wat anders als Alfonfoos hancvecren,
Manchetten, pruiken en kokardes fchoon van fchyn,
Welk vceltyds die Mcffieurs al haar verdienden zyn.
Mfonfo buigt qg ttgtn M. Kji^rstbet
tn 'tgeyljchap \ondtrhtt tt Vggtn.
Mevrouw laat ons de zaak doen zonder veel te fpreeken:
Hy 's bloode, en zou zig in een fcheurtje fchicr vcrfieeken;
Dog dat zal door detyd wel flyten.Die een ram
In ftuurshcid is , word vaa k na 't Huwlyk wel een
lam.
M. KEIZERS-THEE .
Oh ja! Wsjar is 't contract ? 'k voe l my n verlangen
fteigren
Naar al uw prónk-$icraan , ik zal 't u geenfints weigren.
o! Porcelcingefioelt , e n kriftalyn tapyt ,
Gyzyt-myn huifgoon, e n vermaaken van myntyd.
Zjteikfnthet Contraft.
Alfonfo en KJ ar inde defgilyl^t.

ALFONSO, $g omdtkfade.
't Is tyd het masker van uw dwang ec~ns af te rukken.
Nu zal ik met vermaak dit zoet juweel gaan plukken
Ditfneewit Offcr-Iam, d'Aptheke r toegefchikt,
Is door uw naam ontbocid, en door u pen ontfrikt.
Haar ziel en lighaam, lang aan my door kuifche ceden
Verknogt, was al te,waard aan fufters te befteeden.
Hy warm zig by de vlam van Susje Fcnix gloed,
Die zig met huis-$ieraan en voddery voldoet.
t>! Myn Klarinde, tedre ziel! ik zal u waarde
Ootmoedig eeren , die myn min tans komt t ' aanvaarde Z
o
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Zo genereus en vry : en 't zy in vreugd of pyn
Door trouw u man, door eerbied ftcedsuMinnaar
zyn.
M. K E I Z E R S - T H E E .
Is 't moog'lyk! ah! ik fterf, ik berft, ik mis myn
zinnen!
In Englen fchyn zo brengt men hier cenSaian binnen
Een ligtmis, dobbelaar ,ftraatfehender,die de hel
Spoog uit zyn binncnlt op het aardryk , met een vel
Gelyk een menfeh bekleed: die in myn herreffidagen
Haar maagdeblocifcl roofd , e n ' t myn my komt
t' ontdragen.
6! Kriftalyn tapyt , en Porcelcin geftoelt ,
Prins Robbcrts (loofjcs, daar myu kiesheid op gedoelt
Heeft, met Marfeilles point in ftcevan gladde matten ,
En 't puikje van al d' Ooft- cnWcfters nctheids fchattcn !
Uw derfik voor altoos, bekooring , di e de ziel
Van onze Sex verrukt. Helaas ! my n levens-wiel
En kookend bloed dat m-emt: 6 ! Kamcrdockfchc
tafels,
Verrader, moordenaar , dieglocijcn d dient met gafels
Van een gerukt, ik wens u 't knaagen van een gier:
Of worg u in het lint van dat geborgt rapier,
Of fpripgt in 't water pro een koorde t e befpaaren.
Men moord . 1 . ik kan nie t meer. bitmtn.
ANTONET.
Geluk op 't heencn varen.
Die itorm was kort,maar goed en zonder eenen traan.
Dog 't manlyk lchccpjc zwigt nooit voor een huilorcaan. '
t Ge-
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't Gevaar is weg: zy flagthet dreigen van de bloodcn
Die 't alles z weeren met haar flappekling te dooden,
En ondertuflehen komt het uit op lor of leur:
Den berg zal baaren en een muis kruipt uit defchcur.
JAN tfgtn Aniontt*
Maar a propo de fchcur. Laat ons'tnu ook eens klikken,
Soet kind, wat zegjer toe ? Ja 'k zie het aan u blikken,
Hoe weigrig is een meit ontrent het trouw-geval,
Gelyk een Praclifyn die geld ontftngen zal.
Tegen d< Attnfrbouwtrs

Hier ziet m' hoc hert het valt een vrouwe-finaa k t e
tergen
Ontrent beloften die men gcenfints kan voldoen y.
Sa let Meffieurtjes di e met klap de Juffers voen,
Belooven Reuzen en op 't hippen zyn 't nauw dwergen;
Maar dat 's wat anders. N u wat d' overdaad en pragt
Belangt, waar mee men cragt zyn meerder t'evenaaren,
En die hier fcherffend wor d op 't Schouw-toneel belagt,
Ophoop, etcetera . . . dat'shoopopwindenba»
ren;
Want als de kiesheid heeft een vrouwe ziel befmet,
Is pronk het Outer, en de zinnelykheid haar wet.
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