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258 SOUTH SEA BUBBLE.—Het Groote Tafereel dei 
Dwaasheid, Vertoonende de opkomst, voortgang en cnder- 
gang dei Actie, Babbei en Windgotie, in Vrankryk, 
kngeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare, 1720. 
Containing the complete set of 83 very remarkable 
plates, caricaturing the rise, progress, and fall of the South 
Sea Scheme, brilliant Impressions, folio, unusually 
JV set in the original vellum extra, sides tooled in gold. 
^ (SbZ&Mtd), 1720

A complete collection of the caricatures, printed squibs, contro
versies, &c., issued for and against John Law and his South Sea 
Bubble. Among the illustrations are a full-length portrait of 
John Law, a curious portrait of Madame Law, portraits of the 
King and Queen of the Mississipi, a map of Louisiana and the 
Mississipi, &c. It contains the 3 very rare plates of the 
Comic Alphabet, the Ball of the World, with the English verses, 
and the 52 Caricature Cards, which are so seldom found with 
sets ; while some of the plates are in two states. The whole 
are perfectly clean and uncut, and some contemporary pamphlets 
upon the subject are bound at the end.
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H E T GROG

REELA F
DER D

Vertoonende de opkomft , voortgang en ondergang 
der Actie, Bubbel en Windnegotie,in Vrankryk, 

England,en de Nederlanden.gepleegt in den 
^ Jaare MDCCXX.

Zynde een Verzameling van alle de

GONDITIEN en PROJECTEM
Van dcopgercgte Compagnien van Aiïiirantic , Navigatie, Commer- 

eie, See. in Nederland, zo wel die in gebruik zyn gebragt, ais 
die door de IL Staten van eenige Provintien zyn vervvorpen :

Als meede

KONST- PLAATEN,
COMEDIEN en GEDIGTEN,

Door Verfcheidc Liefbebbers uyrgegeeven, fot befehimpinge deczer verfoeijelyke en be, 
drieglyke Handel, waar door in dit Jaar, verfeheide Familien en Perfoonen van 

Hooge en Lage Hand zyn geruïneerd, en in haar middelen verdorven, en de 
opregte Négocié geftremt, zo in Vrankryk, Engeland als Nederland.

jCrygt den Bedneger tog zjyn wenfeh,

Gedrukt tot waarfchouwìnge voór de Nakomelingen, in t noôdlottige Jaar,
voor veel Zotce en Wyze. 172,0,



Df C(W/fwvz fa# Co%w%7f?r/f, %;d#
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t&wwr w ^ f&frm f« jC%f.re<&r; ^
" JW GOUDA, WWg%»6yM/f%W A**e* of *

regten cefi Compagnie ‘van Comme y cie cn Ajfurantic.

I • . X ..
T\c gemette Compagnie fai beftaen in eën Capitaci van thien
•i^millioenen. . a . ,,

II. Dat het Capitaal van ydçr AAie fai beftaen in 2000 guld. 
en dat 'er by gevolgh 5000 AÀien fullen zyn.

III. Dat yder perfoon in de voorfz.Compagnie niet minder fai 
vermoORen inte tekenen als 1000 gulden Capitaci, dat een A Aie 
fai zyn?en niemand meerderals 60000 gulden, datdertig AAi- 
enfullen zyn.

IV. Niemand fkl behoeven ofte yerpbgt zyn meerdcr tc be- 
talen als de waerde van fyn intekening.

V. Dat yder intekenaer gehouden fai zyn by proviGe in ban- 
den van Commiftariflen, door de Regering der voorfk. Stad 
daertoe aangefteld, te betalen een percent van Jt Capitaci Van 
fyn intekening , veertien dagen naer de intekening.

IV. Dat, naer dat de voorl'z. infehryving gedaen fai zyn, men 
als dan met meerderheyd van ftemmen DireAeurs verkiefen fai, 
uyt die gene die het meefte in de voorfz. Compagnie geinteref- 
feert zyn, loo wel die binnen als buyten de voorfz. Stad woo-
nagtig zyn. . . ,

V1 !.. Men fai niemand van de intekenaers of gemtereneerden 
vergen, "meerderte betalen als de een per cent hier boven Ait. 5. 
gemei:, ten zy de DireAeurs van defe Compagnie met meerder- 
heyt van ftemmen folks noodig oordeelden.

VIII. Dat den ontfang en uytgaef der penningen, by pro- 
vifie fai werden vvaergenomen door twee of meerder Commiffa- 
ri'ffen by Burgermecfteren der yoorfz Stad te noemen, en dat 
alte quitantien ondertekend fullen worden, door twee of meet - 
der Çommiflâriflen daer toe door dc DireAeurs van de voorfz. 
Compagnie aen te fteilen.

IX. Dal alle dc Inleg-penningen, ofte die, dewelke nader- 
hand, foo van Com merde, van Præmi van Aflurantie als anders 
ontfangen fallen werden , tot foodaanig gebruyk fullen mogen 
aangelegt werden als de DireAeurs van de voorfz. Compagnie, 
me?meerderheyt van ftemmen nodig zullen oordeelen, totwel- 
zyn en voordeel van de gemeide Compagnie.

X. , Dat de DireAeurs van de voorfz. Compagnie volkomen
magt fullen hebben, niet alleniyk ora op alle foorten vanSche- 
pen en Coopmanfchappen te aflureren, maer 00k Wifl'elbrieven 
te difconterçn, alle foorten van Koopmanfchappcn te beleenen , 
en 00k hun Commercia te dryven, foo als ly dienftigen noo
dig fullen oordeelen tot wel-zyn cn voordeel van de voorfz, 
Compagnie. .

X I. Dat aile queftien en verfchillen , die ter lake van Ailu- 
rantien ofte anders fonde mogen optftaan, fullen werden beregt 
door ât Heeren Schepenen der voorfz. Stad Gouda, en dat men 
daar in fieli fai gedrage naer de Placateli van den Lande, op het 
ftuk van Comraercie en Aflurantie, geëmaneert.

XII. Dat de Commiftariflen ofte DireAeurs van de voorfz. 
Compagnie, alle Jaren, foo van harem ontfang als uytgaef, aen 
de geinterefteerdens rekening fullen doen , die een maend van te 
voren daer van fullen Worden verwittigd door bekend te malten.

XIII. Dat alle de geinterefteerdens jaerlyks drie ten bonder: 
van haer ingeleyde Capitaci fallen trekken, welke Intrelr fyn 
aen van g fai nemen met den dag van den ini eg, en foo dikwils 
de Compagnie door meerderheyt van ftemmen genootfaekt fai 
zyn eenïge. meerder inleg te vorderen, fai men van die meerder 
inleg insgelyks Jaerlyks drie per Cento trekken, en boven’t ge
ne voorfz. ftaet fal men noch uytdeeìing doen na proporne van 
de voordeelen die de Compagnie fai gedaen hebben.

XIV. Dat vobr de fecuriteyt van de Compagnie niet aange- 
nomen fullen worden, die bilenca, welckers intekenaers niet 
gehbùderi of geagt zullan Worden, tot twee duyfend gulden ge-

goed te zyn, en fullen foodanige bilettente ruggegeven en niet 
aengenomen worden. .

XV. De Compagnie behoud aen haar de magt ora in cas dat 
de infehryving meerder komt te bedragen als het Capitaci in 
het eerfte Articul gemeit, van een yder te retrancherai ofte ver- 
minderen na proportie van ’t.geen te veel ingefehreven is.

Alle de gene die part ofte desi willen hebben in defe Compag
nie van Comraercie en A,fl'urantie fullen haer billetten getekent 
in de Stads Doele op Dingsdag den 23 July defer Jaers 172.0» 
moeten brengen, aiwaer een verzegelde Bus fai zyn, van s 
morgens de klokken thien uuren tot ’s namiddags de klolcke 
twee uuren, yder fai op fyn briefjefyn Naem, Woonplaets, en 
naem van de Straet zetten.

Reglement, belangenie een Compagnie van Navigatis., Commerciez 
en foo het raedjaem gevonden wort 00k Aflurantie, binnen HAR- 
LÎNGEN. " .

DE Magiftraat van de yoorfz. Stadt Harlingen geinfbrmeert 
zynde dat veele voorname Koopluiden foo aldaer als elders 
feer genegen waeren, om na het exempel van meet andere Ste- 

den inde Provintie van Holland, insgelyks binnendefelve Stadt 
(uit Confideratie van deflelfs uitmuntende Avantagieus boven 
meeft alle de Steden van Neederland, als zynde foodanig gelee- 
gen dat de Schepen groot 150 en meerder Laden, het Vlie in
vadende, in een Gety beqoaamelyk met hun ingeladene goede- 
ren tot in den ; Haven van dito Stadt konneh opzeüen) opte rich- 
ten een focieteit ofte Compagnie van Comraercie, Navigane,en 
by aldien raedfaem mogte worden gevonden, 00k Aflurantie, 
foo hebben Haer Achtbaerheden, met Approbate van de ande- 
dere van de Regeringe daer inne geonfenteert op navolgeude Con- 
ditien, Reglementen en InftruAien als daer over met Commif- 
fariften tot dien elude zyn geformeert en opgeftelt.

-, ••• - Art. I.
Saltotoprichtinge van deefe Compagnie een inteekeninge wor

den gedaen van 8000 AAien, leder tot 2000 Guld, uitmakende 
een Capitaci van 16 Millioenen.

11. Niemand fai vermogen minder in teTeekenen als Een Ac
tie, en niet meerder als Vyf-en-twintig.

III. Niemandt fai door deflelfs Intekeeninge ooit verbonden 
weefen, om in veryolg van tydin cas van fchaede (dat Godver- 
hoede) meerder te betalen als zyn ingeteekende fomma.

IV. Een iegelyk fai van fyn ingeteekende AAien in handen 
van de Perfooncn daer toe geauthorifeert Tien per Cento beca- 
len; als namentlyk, Een per Cento binnen drie weaken na ge- 
dane Notificatie, en vervolgens van Maendt tot Maendt, tot 
Tien induis, t’elkens een gelyke fomma.

V. De inteekeninge zal worden gedaen op het Stadt-Huis bin
nen Harlingen, op den 24 September aenftaendç, 5s morgens de 
klok neegen uuren. en daar meede gecontinuëert worden tot 
dat voi fai weefen, enzulks fel.fs in Perfoon, of anders by ver- 
tooninge van een Cedui eygenhandigonderteekend, metde Naem 
en Woonplaets van de Inteekenaar.

IV. De Compagnie fai by provide worden beftiert door V 1er 
DireAeurs. woonagtig binnen Harlingen, en zoodanigen Een 
of Twee Commiftariften als defelve elders fai oordeelen noodig 
te weefen, met de noodige Bedienden daer toe vereifeht, die 
fy fullen mooeen verkiefen. . . ..

VII. Tot DireAeur fai moogen wtorden verkooren die2; Ac- 
tien tot 50000 Guld : heeft ingetekent, dewelke fy altoos fu.len 
moeten behouden, fonder defelve te moogen vprhandelenj by 
gebreeke dies, dat een ander bequaem Perfoon in deflelfs plaats 
vveèderom fai werden verkooren.

Vili. De DireAeurs fullen weefen Geauthorifeert om zo 
veel en foodaanige Scheepen ten fpoedigfte binnen dee.e Stadt 
te laten Timmeren en Equiperen, als dezeive tot het dryven van 
hunne Negotie fullen oordeelen noodigte weefen-Willcdbrieven te 
Disconteren, Koopmanfchappcn te beleenen,en vorders ailes te,

1



doen Wat tot gemeené nutte vàii de Compagnie vcreiftht wort, 
en cerlyke en getrouwe DireAeurs verplichi en fthuldig zyn , 
tot welken einde fy genoodftekt fullen weeftn haer Eedtedoen 
in handen derHeeren van de Magiftraat.

IX. De Direéteurs fullen vooreerft Continuere de tydt van 
vyfjarcn, na expiraticvan welke tydt Een by Lotingelalaft 
gaen, dog fat delelve by de Compagnie wet moogen worden 
geconunueert, otte ook een under in zyn plaats verkooren wor
den.

X. De Directeurs fullen gehouden zyn alle Jaren tranne Boe- 
ken te ftuyren, en Reekening te doen inde Maendc April, dog 
de eerfte in'tjaer 172%. ten overftaen vandeMagiftraet (die 
fact Recht aen fich referveert otn loo dikwils als het Haer be- 
lieft in de Vergaderinge van de Direéteurs te koomen, en by 
het flatten van de Boeken, en hun beloignes by te woonen) en 
vyftien van de hoogfte geintrefleerden.

XI. De Directeurs fullen met Approbate en goetvinden van 
de Magiftraat en de iy hoogfte geintrefleerden, na verloop van 
een jaer (de f tek en zulks vereifehende) eenige nader Inleg mo- 
gen vorderen ; dog in ailes niet meer als vyf per Cento.

XII. Niemand lai Geadmitteerd worden die b'elcend is geen 
2oco Car : Guld : Capitaci te befîtten en hegoedigt te wee fen.

. XI i I. If cmandt manquerende zyn Fourniflfmcnt binnen de 
geftelde I ermynen Maendelyk te doen, fai van zyn Ingeteekende 
■Aétien vervalien zyn, ten behoeve van de Compagnie, met het 
geene reeds is betaelt ; dog fai een iegelyle zyn actien by faute 
Van d en by de Compagnie moogen beleenen.

X i V. In cas een Aétie verhandelt getranfnyreert wordt, zal 
t’elkens ten profyte van de Compagnie wordembetaelt Een per 
Mille, zynde Twee Guld : van leder Aétie , met nog Twee 
ftuivers aen den Armen, yder de helft, Kooper en Verkooper.

XV. De Compagnie referveert aen haer de Magt, om in cas 
toeerder als bovengemelte fornata van 6 M flioenen mogie war
den ingetekent, het lei ve tot dito fomma te Reducerea en te ver- 
toinderen , of geheel uit te laten.

XIV. Gelylc meede de Compagnie de Vryheit behout om 
een nader Infchryvinge en vergrootinge van Capitaci te moogen 
laten doen, zoodanig als defelve fullen vermeenen tot haer waere 
intreft en meefte voordeel verftaen te behooren.

Concept Reglement tot het opre eh ten van een Compagnie van Com- 
www, ^ /{ZL/j'JZZVGjEAr.

J^lyk het welvaren van het Land, en van yder Stad in het 
Particulier moet voorkomen, uyt het dryven van den 

Koophandel, foo werd op de inftantien van vede voornaame 
Aegocianten noodfakelykgeoordeeltdat binnen defe Stadi werde 
opgerecht ende Ge-èrigeert een Compagnie van Gommerete, Né
gocié, en Navigane; werdende tot dien eynde, om fulks met 
vi ugt in het werk te ftellen Geproponeert, ende voorgehouden 
ce Conditien, en voorwaarden hier aan volgendo.

f 'lct Ee^eel Capitaal fai beftaan in o€f000000 Vis of go 
-Milhoenen guldens, verdeelc in 10000 Actien yder van 
c<yoo vis.

. 1 Dai niemant minder als oésoovls. ofte eén Aétie ; ende 
filoniani meerals ogSooo vis. ofte 16 Aétien fai mogen intey- 
kenen. D J

IH. Dat Cen yder gehouden fai fyn V eertien dagen na het uyt- 
geven van de Recipiflen van yders ingeteykende forame te be- 
taaicn 2 per cent, ende voorts alle twee Maanden nog 1 percent, 
tot net volle Furniflement van io percent inclufive.

1 v • pat geen Tranfporten van defe Actien fullen werden ge-
V ’il S nac*at de eerfte 2 percent fai fyn betaalt.
V . Dat de voorfchreve Furniflementen fullen werden gedaan in 

handen van de Directeurs, over de Adminiftratie van defe Com- 
pngnie gcftelt.

V I. Dat geen verderen inleg, of Furniflement als van de 
voonchreveiopercent lai werden gevordert, als met goet vin- 
den van de meerderheyc van de Direéteurs, en Gcqualiftceerde

VII. de Aétien van de intcykcnaars, die op haare terminen 
aI fC '5 m L ced? gemelt, niet Furneeren , fullen vervallen aan 
UL v ompagme fonder dat daar over eenige pertenfie fili mogen 
werden gemaakt m Rechten, ofte daar buyten.

^ ^ Dat aan de Inteykenaar, die tot het Furneeren van

( 2 )
llynegeteykendelohftAe, Aietgegoet fai werden bevonden Am 
* briefje wederom lai werden gegeven. ’ ■

I X. Dat in geval meerder als de forame Art : 1 gemelt, num 
bevonden werden ingeteykent te fyn, de ingetykende fommen 
na Dato het Capitaal volgens billickheyt fullen werden ver- 
mindert.

X. Dat een yder inteykenaar lyn Billiet met lyn gewoonelyk
hand teyken fai moeten onderteykenen : en dat ingeval ymand 
voor een under inteykent den flflven aanfprekelyk lai lyn, voor 
het eerfte Furmftement van de 1 per cent van de ingeteykende 
forame. ]

XI. Dat dele inteykeninge (al werden gedaan ten overftaan
van Heeren Commiflanflén by haar delèr
Stede, daar toc expreflelyk Gecommitteert, op het Stads huys 
in de vierlchaar op den ly 1720. van s'Mor-
gens ten 9 tot s’Middags ten 12 ueren.

X il. Dat voor yder Tranfport van een Aétie een Per-mille 
ten profyte van defe Societeyt, ofte Compagnie lai werden be- 
taalt, de cene helft door den Koopcr, ende de andare helft door 
den Verkooper.

XIII. Dat door de Magiftraat van defe Stad, voor deeerfte reys 
over de Adminiftratie van dele Compagnie lullen werden aangc- 
kel Seven Directeurs : en dat by vervolg by overlvden als an- 
derfints derfelver vacante plaatfen fullen werden Geluppleert door 
de meerderheyc van de Stem hebbende Aétioniften.

XI V. Dat aile de Direéteurs fullen moeten fyn Negocianten 
de Uommercie verftaande, woonagtig binnen defe Stad, en in 
defe Compagnie ten minften Age Aétien hebbende.

XV. Dat geen A&ioniften, item fullen hebben als die in defe 
Compagnie ten minften Vier Aétien hebben.

X V 1. Dat de Direéteurs een algemeene Négocié, en Com
merce luflen mogen dryven, loo als ly ten mceften voordeele 
van defe Compagnie fullen oordeelen.

XVII. Dat aile quæftien, die door de Direéteurs niet fullen 
kunnen werden beflilt, fullen werden gelaaten aan Arbiters, hen 
desverftaande by wederzydfe partien te verkiefen : en ingeval fy 
malkanderen niet verftaan, dat dclelv» als dan ter eerlter inftan- 
tie voor het Zee-recht alhier, en daar van daan voor Borgermee- 
(ieren en Schepenen fullen werden gebragt, en niet verder : bly- 
vende nogtans aan partie , met defe Compagnie Litigeerende 
de verdere weg van Iuftitie open.

XVIII. Dat Iaarlyks van de Adminiftratie van defe Compa
gnie door de Direéteurs Rekeninge fai werden gedaan, fullende 
de celile gefehieden den ijr Mey 172,2. Ende foo voorts.

XIX. En eyndelyk,dat aan de Participanten, Artie : iyGequa- 
lificeert fullen blyven gereferveert om in defe boven gemelde 
Articulen de Commercie, en Négocié betreffende, des noods 
door meerderheyc van Stemmen verandering te maken, af en by 
te doen, het geen fy ten beften van deft Compagnie Raadfaam 
fullen oordeelen.

Conditien waer naer met permijfte en goedvinden van de Ed : Groot
Achtbare Heeren Burgermeefteren en Regeerders van Dordrecht
•wort opgerecht binnen de ftelve Stadi èen Compagnie van Commer
cie en Aftjnrantie.

Artykel. I.
At ’tgeheel Capitaci zal beftaen in acht Millioenen,of Tach- 
tigh Tonnen Gouts.

II. Dat yder Capitale Aétie zal beftaen in 4000 guldens, 
mlkx in’t geheel 2000 Aétien.

III. Niemant fai minder mogen inteikenen als 4000. guldens, 
en niet meer als 40000. guld.

IV. Dat yder inteikenaer in handen van Commiflarilfen, by 
provifie by de Regering daer toe geftelt, zal betalen een per cento, 
by het te boek ftellen van zyn Aétien. Waer van yder by aen- 
fchryving zal verwittigt worden.

V. Dat men Direéteurs zal verkiefen met meerderheyc van 
ftemmen van de Geinterefléerdens , te ftemaen by haer inheb- 
bende Aétien.

VI. De Direéteurs fullen gehouden fyn yder ten minften twee 
Aétien op hunnen Naem te houden, die niet Tranlportabel ful
len fyn foo lang defelve Direéteur blyven.

VII Dat het de Direéteurs fai vry ftaen, na bevindinge van 
zaken, van nu af tot primo Januarii ijii. boven ’t vooifz een

per



nog in twee of nicer termynen
C 3

per cento van de In-teekening 
vier per cento te mogen inrocpen: dogli dat alle verdere înroe- 
pinge fai gefchieden by meerderheyt van ilemmen van de Gem- 
teresfeerdens, daer toe veerden dagen te vooren befchreven.

Vili. Die manqueert de in te roepen inlegh, binnen veer- 
tien dagen nae gedane advertentie prompt te voldocn, zal van 
fyn inhebbende Actien vervallen fyn ten voordeele van de Com
pagnie: fonder dat daer over eenige pretende zal mogen gemaekt 
worden in Rechten of daer buyten.

IX. Dat alie Penningen, zoo vanontfangh ais uytgaafF, zul- 
len werden ontfangen en betae!t op den naem der Directeurs , 
en dat de Quitanticn door twee Directeurs fulien mocten getey-
kent wezen. .

X. Dat de Directeurs zullen mogen Ailureeren op alie bche- 
pen,Goederen,Huy(en, Pakhuylen, Molens, Zoutkeeten, 
en verdere Roopmanfchappen, ibo voor Brant ais audere 
Gevaren.

XI. De Directeurs zullen met de Gelden , ibo van In!eg ais 
inkomende Premien, Wiffelbrieven dilconteren; Goederen be- 
leenen; en verder de Gelden benencieren zoo in Commercie ais 
anderfmts , naer hct nutdgfte en 't zekerfte by henlieden fai ge- 
oordeelt worden.

XII. Dat de Directeursqn5t Ailureerenzich zullen gedragen 
mer de Coftumen van Adinamien tot Amftcrdam ; ter tyt en 
Wyle alhier ter Stede een nader Reglement fai wezen gemaekt : 
cn Queftien die uit hoofde van fchaden alsanders fouden mogen 
ontftàen tuflchen de Dircteurs en de Geaffureerdens, zullen moe- 
ten (Tedecideert worden by de ordinans Regter, ofgoede Mannen 
van wederzyden daer toc te verkiefen, foals hct de Geaiiureerdc 
beit fai oordeelen.

XIII De Directeurs zullen alie jaren gehouden fyn tedoen 
behoorelyke Rekening van hare Admimitratie aen alie de Gein- 
tcretieerdens, 14 dagen te voren daer van geadverteert.

XIV. Men behout voor zigh, die geprefumeert wort niet 
behoorlyk gegoet te zyn, zyn ingeteekent bricfe weder tegeven.

X V. Venders wordt geteferveert, by aldien meerder Somme 
wert ingeteykent ais het bòven gemelde Capitaci van ache Mil- 
lioenen, dat men de inteekenaers fai mogen verminderen.

XVI. Niemant zal by Procuratie of per ordre mogen intee- 
kenen , imaer voor zich zelfs alleen.

Die aan dezen gelieve deci te nemen, brenge zyn ingeteekent 
briefje op ’c Stadthuys defer Stede, op Woensdag den ^Augu- 
ftus 1720.des morgens van elf tot een uuren preeys. En itelle 
daerop, nevens fyn Naem, desfelfs Wonplaets en Straec.

Opregting van een Compagnie van Commercie en Navigatie, bin
nen de Stad HOORN, met conjent van de Heeren Burgemee-

VEele kundige en voorname Negotianten ernftelyk gelet heb- 
bende op de Infchryvingen gedaan in fommigen Steden de
fer Provintie, tot opregting van een Compagnie van AiTuran- 

tien, welkers ACtien tot nu toe zeer door yder een werden be- 
geert, daar nogtans in der felver ProjeCten, geen reële of vaile 
gronden kunnen werden gelegt : gemerkt de wiflèlvalligheden 
van fchaden cn winiten. Verlekert zynde, dat de Commercie 
en Navigatie, altyd zyn geweeft het beftaan der Ingefetenen 
cn het iteunfel defer Landen ; En by gevolge dat men metmecr 
fondamene van winit en voordeel zoude kunnen opregten, een 
Compagnie van Commercie en Navigatie ; geconfidereert degoe-

)
na dat de voorfz. 5. percento fuììen weefen vóìdaan aan de Di
recteurs tot Hoorn.

4. Voonszalna’t vooriz : Fourniiïement van maant tot maant 
aan deVoornoemde DireCteuren betaalt moeten werden i percen
to van het ingetekende Capitaal tot dat in ailes met de vorige 
fournifièmenien op gebragt fulien zyn io percento te famen.

5., Ende fulien wyders de DireCteuren van defe Compag
nie gequalificeert zyn foodanige verdre fourniiìetnemen in te 
vorderen als tot voorfetting van den Coop-handel ende Zeevaart 
fai nodig geoordeelt worden, ende ingevalle ymand ten tyde als 
het fourniiïement fai moeten gefchieden, manqueert te voldoen, 
fulien de AClien van de gebrekige ten behoeve van de Com
pagnie wefen vervallen.

6. De inteekening ten vollen gedaan zynde fai boven de io 
Millioenen geen Intekening mogen gefchieden.

7. Die geen welke in defe Compagnie fulien willen intekeneri 
fallen fulks in Perfoon moeten doen of door ordre in forma moete 
laten doen.

8. De Intekening fai gedaan worden ten overilaan vàn de Hee
ren iiurgermeeileren deles Scads, of van eenige Heeren uyt de 
Regeeringe, benefiens een haarer Miniftersende DireCteuren by 
de Heeren Burgermeefteren voor de intekeningedaar eoe te ver
kiefen.

9. Voor yder Tranfpoort van A Clic fai ten behoeve van de 
Compagnie betaalt moeten werden een per mille doordeKooper 
en Verkooper yder de helft.

10 De Compagnie fai werden gedirigeert door vyf voorname 
en ervarende Coopluyden, waar onder altyt fulien moeten zyn 
ten minften vier ingeborene Burgers van defe Scad Hoorn, en 
alle vyf aldaar haar woonplaats houdende.

li. Voor de Ecrite fulien de DireCteuren doorde Heeren Bur
germeefteren voor de intekening Aangeiìelt worden fonder No
minane , endeNaderhandt uyt eenNominatie vandrie Perionen 
doorde DireCteuren en Hooft-participanten (welke fulien Zyn 
die io. ACtien befìtten) te formeren.

li. En fulien de DireCteuren alle Particulieren handel Nego- 
tie Commercie Aiìurantien als mede ampten moeten quiteren en 
haar tot de Taken van de Compagnie alleen appliceeren-

13 De DireCteuren en fulien alle foodanige handel ende Com
mercie te water ende te Landen dryven als ten dienite van de 
Compagnie meeit voordeeligtt fulien agten.

14. Ook vermogen te doen Afluramien als fulx goed fulien 
vinden.

15. De DireCteuren fulien gehouden wefen ’s Jaarliks ten o- 
verftaan van de Heeren Burgermeefteren ende een harer Minif- 
ters beneffèns de Gequalificeerde Hooft-participanten , te doen 
Rekening van harer gedane handel en Zeevaart, het eerfte Jaar 
op den eerfte Woensdag in de Maant Aprii des Jaars 1722 en
de foo voorts van jaar tot jaar op den eerfte Woensdag in Aprii, 
gelyk ook de DireCteuren gehouden fulien zyn, zoo veci uyt- 
deelingte doen als na bevine van taken by henlieden fai bevonden 
werden te behooren.

16 De Intekening fai gefchieden opaanftaande Woensdag ful- 
lende zyn den 14 Augufty 1720 op een kamer boven de Wage 
deies Stads HOORN, ’s morgens de klokke negen uuren en 
niemant fai mogen intekenen minder dan twee duyfent guldens 
en niemant meerder als 50. duyfent guldens.
•‘i7. En fai ook niemandt gehouden of verpligt zyn oyt meer

der te fourneren en op te brengen als zyn ingetekende fomme 
bedraagt.

ben zy met goetvinden, en Permiffic van de Heeren Burger
meefteren en Regeerdevs binnen de bovengemelde Stad, opge- 
regt een Compagnie van Commercie en Navigatie ;omme door 
hare onderneminge, een goede uytdeeling aan de Geintreiîèer- 
dens te kunnen doen. Op de volgende Pointen.

1. De compagnie fai beftaan uit 10. duyfent ACtien yder van 
2000, Guldens, makende te famen een Capitaal van 20. Milli
oenen.

2. Binnen agt dagen na de intekenioge fai moeten warden ge- 
furneert en ingelegc 3. percento ende binnen een maand daar na 
Bog 2 percento.

3. Ende fulien geen ACtien mogen werden getranfporteert als

de fituatie, de nabyheyt van de zee, fecuriteyt van de Reede, X T Eie der kundigfte en voornaamfte Kooplieden van Amfter- 
en de welgefteltheyd van de Haven van de Stad Hoorn, als V dam, Rotterdam, de Zaankant en elders, fiende, dat de 
mede de menagie van Pakhinfen cn andere Onkoften : zo heb- Heeren der Regeringe in vele Steden defer Provintie hct

opregten van Compagnien van Commercie en Aflurante 
hebben gepermiteert, en dat de Kooplieden defelve niet alleen 
met veel iver verre boven de vereyfte capitalenvolfchryven, 
maar felfs de ACtien terftond met grootc opgelden opkopen, 
en te veel verbeelding hebbende van dewysheit diev Heeren 
en Negocianten, om te konnen" denken, dat zy fonder gronci 
zulx fouden toeftaan en doen : gelyk zy ook fonder die voor- 
beelden van de nutheit en profijt der zalce fclve verlekert 
zyn , en confidererende, dat de Stad Purmerende (als leggen
de in den doorcogt van’t gantfehe noord-quartier , en by na 
in’t gezigt van Amfterdam en de Zaan leant ) ruyrnfo wel 
daar toe gefitueerd is, als verfehey den Steden? die zulx reeds

met



'T/ict $ voces gee!aah hebben ; hebben met goedvinden cn pev- 
miffie dcr Heeren Burgermeefteren en Regeerders in de ge- 
melde Brad mede òpgcregt een Compagnie van Afluramie 
Commercie, Boderhery, gcc. nice twyfelende, of de felve 
zal door des Herbeis zegen onder een voorfigtige enmena- 

-geuie dire&ic inflaat zyh oiheengoedeuitdelìngc aan de 
geintrefteerdens te doen. Op de volgendo Conditiem

I. De Gehieldc Compagnie dal belhan in een Capitaal van viif 
Miiioenen. J

fl I, 't Capitaci van ider AAie fai beftaan in tooo.gben byge- 
volg iullen 'er yooo. A&ien zyh. 1 b

III. Niemand lai inde voorfz. Compagnie minder vermogen 
^in cc tdkenen dan looo.gl. Capitaal, dat een A Aie fkl zyn,°en 
niemand meerder dan yoooo. gl : dat yo AAien Gillen zyn.

IV. Niemand fai vdfder verbonden zyh, dan tot de waarde 
van zyn in tokening,

V. Y der Intekcnaar faigchouden' zyn by provide in handen
van i Heeren CommifiarifRh, door deRegeringedcr voorfz. 
Stad daar toe tot provilioncele DireAmrsaaugcftelt, te betàleii 
een percento Van't Capitaal van zyn intekening, binneneen 
maand na de intekening, waar toe de 2 laaftc w&en vodr den 
veijcbyndag dage.yks lai gevaCeert'worden>efcdiefulx verfuymt.'i* 
Ri Very alien zyn van zyn Actie.

V I- Men fai, na dat de voorfz. infehryvinge fai gedaan zyn, 
r.iS dan by en beneyens de voorfz. Cornrrm'Iitnlien nog 6 Geco- 
nfiteerdens verkiefehuitde Hoofd-participanten, fb weldiebinnen 
als buitendcStad woonagtigzyn, w&tr'van g fullcn verkoren 
moeten worden by de Regermg tn 3 by de Hoofdparticipanten 
met meerderbyt van ftemmen aile bequame, Gegoede, cn erva- 
rene Perfbnen, wdkc 8 dan ailes ten befte der Compagnie fallen 
reguleeren, en dirigée ren,

VII. Men fai niemand van de Intekenaars of Geihterefieer- 
dens vergen, meerder te betalen als de een percento Alt : y o-e- 
melt, ten zy de voorfz. z Commiflàrisfen en <5 GccommittecI-. 
dens uit de Hoofdparttcipanten met meerderheit van Iterameli fulx 
nódig ■oordeelden. .

Vili. Dcn ontfang cn uitgaaf der Penningen, fai by pro- 
vtfìc werden waargenomen door de voorfz twee of meerder Cotn- 
mifl'ariffen , en alle Quitamien fallen ondertekend worden, door 
twee 0fee meerder Commi fl'ar ifien daer toe door de DireAeurs 
van de voorfz. 'Compagnie, aan te ftellen,

IX. Aile de Inleg penningen, ofte die, dewelke naderhand,
fbo van Commertlei, van Afiurancie als anders ont&ngen fallen 
werden zullen tot fodanig gebruyk mogen aangelcyd werden als 
de voorfz. twee Cornmiliànilcn en bovengcmelde Gecommitteer- 
dens, uit de Hoofd Participanten met meerderheyd van ltemmen 
fullen oordelen, totwelzynen voordeel van degemeide Compag
nie fai te behooren. °

X. De Directeurs vah de voorfz. Compagnie fullcn volko- 
men magt hebben, nietalleenlyk om Op allefoorten vanSchepen 
en Koopmanfchappen Molens&c. te Allu reran, maarook Wiftèl- 
brieyen te disconteren, aile fborten van Koopmanfcnappen te 
bcleneh en 00k hun Commercie te dry ven, Bodemery-gelde te 
geven en fbo alszy dienltig en nodig fullcn oordeelen, tôt web 
zyn en voordeel vandefelve Compagnie.

X I. Aile queftien en verfchillcn die ter fàke van Aflurantien 
of anders louden fnogen ontflaan, flillen worden beregt by 
Arbiters door pariycntekicfën, of anders by den ordinarci Reg- 
tei -En men lai fig daar in gedragen na de Piacaten van den 
Candens op het ituk vah Commercie en A Garantie eeëma- 
îiccrt. . °
^ - ^ ' 'l' De voórfz. Commifîariflen of Directeurs van de voorfz. 
Compagnie füllch allejarenrekening doen, aan 2 andere Heeren 
Comimilanfien u,t de Regeermg, en aan 4 andere Gecormüit- 
Teeruens y rneerderheit van ftemmen uyt de Hoofd participanten 
qaar toe tenominceren, die dan gefamentlikmetdeDireAeuren 
de uytue.itig fullen reguleren.

•v ‘ ^ 00r Hoofd participanten fullen gerekend werden
die van AOlot yo AAien in degemeide Compagnie hebben.

x ; • v Compagnie behout aan haar de raagt, om in kas 
datdelnfcnrvvmg meerder komt te bedragen als het Capitaal 

‘ ,r §emer 4 ,van £dc intekening te mogen retrencheren en 
vermmdercn fo als men naar proportie van't geen te veel inge- 
fehreven is fai meenen te behooren,

^ ^ :dcr AA,e zal betaalt worden een
g ü p ^en hooper en V erkooper ider de helftwmmmmmercie-Compagme der Stad Pu,merende ingetekend te zyn , 
1% dë '°,™™ van AAum Purmerendc, den ifi.Auguftus 
1/20. Aile Intekenaars buiten de Stad wonende, gelieven ver- 
agt t. zyn om nevens hun^lamen, hunadres tenoemen. Men

by dm *•* Drakk" ««w™ h-=-

^0-4^ op /g to/ MO NIX EN U A. M

nngemcrkt de voorflellmge van verfehyde voornameen feet
;###### 

^ occn yvei oei Incekenaeis, hebben de Heeren Burgermeefte-
icn en Regeerders van MONIKENDAM gerefblve^rt te exa-
m.neienen onderfbeken de Veelvuldige Remonftrantienaan haar

gentheyt van haar Stadt legtaan de Zuÿder-Zeel waar in aile 
bcmakken tot uytyocnnge van de Navigane en Handel te vin- 
den zyn, op de volgendo Conditien, en waar uyt goede winften 
te wagten zyn: 0

Acnen 3 yder van 2000 gulden.
H. De Intekenihge fai gefehiedeh tot Monikendam ten over- 

^aen van de Heeren Burgermeefteren ende der fblver Commib 
lariHcn.en fkl ydcr met mmdcr mogen intekenen, alsccnA^ic

iyn mtekenmge.
III. Een yder fai na fyn inteekeninge moeten fournerenz per 

cento van fyn mgetekende fbmma, daer af begin fai werden se- 
maekt veertien oagen na de voorfk Intekening en daar ingecon- 
tmueert werden acht dagen lang, ende vervolgens ndÉ aile 
Macnden een per cento, 10 Maenden lang; zulks dat in 'c eeheel 
12 per cento mgcleyt fkl moeten werden - en fhllcn de Houders 
van de Uuitantien van aile betahnge wegens yder A Aie voor 
duelve fommagecreditecrc werden, opdeovergavevandeQui- 
tanne, en alfoo voor Participant werden erkent.

IV. De participanten fhllcn geen verdere Inleg behoeven 
te doen aïs op het goetvinden vah ; Dire&eurs en 2? 
Hooftparuc,patiteti honorait, waer onder ten minften drie 
uyt de Regeermgc deles S tads zullen moeten zyn ende voorts by 
mceruerueytvan flemmen verkoren werden, üyt de hoogfte Gc- 
mteitiieerdens, en fai niemand liera hebben of verkoren wer
den, dan d,e 10 AAien m de Compagnie heefr.

V. Die geene. welke in gebreke blyft den Inleg van twee per 
cento ende vervolgens de andere gedeeltens te voldoen, zullen 
vervallen zyn van hare Acfcien ten voordede van de Compagnie 
en zullen geen infuffifànte Perfoonen diò beitene zyn werden ge
ai mueert , en in cas vante veelintekeninge foodanigwerden oe~ 
paelt als de Heeren Burgermeefteren ende hare Commifîariflen 
na proporne van yders inleg fullen bevinden te behooren ; De 
geteekendeBiijetten, dieaangenomen werden, fullenaende Ey- 
gaiaers weder gefonden werden, met Notificane van ’t openen 
der Bot ken, en die b nnen de gelici db veertien dagen geen 
kennis bdtomen ,voorwat AAien aangenomen zyn fullen daar 
van Wefcn gefruftreert.

V I. Men fai met den eerftcn na de voltrekkinse van de Te- 
kerange ende de betahnge van 2 per cento treden tot het ver- 
kiden van 7 DrreAeurs en 25 Hooftparticipanten , in ’t 4 Ar

tico!



Jlç Icc'r gdgoqjc ên c'en cfv'ifenc Perfb-
, e zy in of buyten de biade wòonachcig; allecnlyk. (blle'n

tieùl gcmclt, 
nen
de mec&c DircAcurs moeten woohen binnen de Srndt Momken 
dam, (ullcnde demdcrderbeycvan ftemmen wcrdengcvolgt, die 
gedaen lai mogen warden by Bdjettcn ibó wel als by pcrlonek 
ikmrainge.

VII. Voor hct tqekomcnde, ft zy. by gebreke ófie overlyden 
van ymam der Directeurs ofte Haoft-participanten, zullen 
de overige levendige Hooft-participanten een Nominane van 
twee Perfonen by meerderheyr. van ftemmen maalcen, wakî uyt 
de Heeren Burgermccfteren een fu lien mogen verkiefen in des 
gebrekendes plaats.

V1ÌI. De (even DireAears fiilleh fig met alle haer Vermogen 
appliceren op de bevordcringe van her Intreft cti Voor dec! yin 
defe Compagnie en vermogen fadanige Commercic, Naviga- 
tie en verickcringe te doen", zeds de Fondlen ofte ft Capiraal 
van de participanten tc afiureren ofte belencn, (bo fy ten voor- 
deele van de Compagnie verftaen fullen te behooren y enmftby- 
fonder den Handel op de Ooftzee en alle de Placcfen d.aer onder 
behorende, Schepen uyt te (endenopde groote Vifichcry en 
Walvis vangft en Handel in en ontrenc de Straat Davids, item 
Schecpsbouxverye-, Lynflagerye, £cc.

IX. De Directeurs lullen jaarlyks voor haar (alaris genieten, 
foo veel als haer by de Heeren Burgermccfteren ende ay Hooft 
participanten (al werden toegeleyt, chde de verderc Bedienden^ 
welke door dc Dire&eurs geoordeelc werden nodig te zyn; (ul- 
kn haer (alaris als vo.ren werden va (Igeitele.

X. De Directeurs fuilen jaerlyks gehouden zyn van haar Ad- 
mi ft ratio en bevvi nt rekeninge te doen aen de Heeren Bu rge rmee- 
Itcren en zy Hooft-participanten, ten tyde als by de Notificane 
in de Couranten fai werden bekent gemaekt, en fullen alle Ge- 
intrcftlcrdcns prefent mogen komen.

XI. De Heeren Burgermccfteren en Hooft-participanten ful-
ìen met fie Directeurs overfiag maaken en befluyt nerrien, wat 
(al werden uytgedeelt, en (al daer in de meerderheyt van ftem
men werden gevolgt : De Heeren Burgermccfteren en yder der 
Hooft participanten fullen vermogen infpeCtie te nemen van de 
direCtie en behandelinge der Taken. .. ......

XlL Dc Directeurs fullen gehouden zyn alle Queftien # vbor- 
vaïïende ; te verblyven aan Arbiters, ten wederzyde te kiefen , 
ofte anders vdov de G crédité defeS St,ads hare Taken te laten de
fenderem, ende de uytfpraek van Arbiters ofte ’c Vonnis van 
Schepen te acqdiefceren, fonderie mogen appelleren.

Xlii. Burgermccfteren van Monikendam nemen aan te ver- 
lecncn foo veel Comratiditeyt van ledige Plaatfen onder haar Ju- 
riftliaie,.loo Water als Landt, als dc DireAeurs van nooden, 
fullen hebben, mits dat de Dieptens, foo veel noodig, door 
de Compagnie fai mogen en moeten warden gedaan : envoort mo
gen laten maaken Pakhuyfen, ScHeeps-werven, Lynbanen, 
Zaagmolens, &c. fonder daar voor lets te pretenderen, als Landt, 
en Scads Gerechtigheden, die een yder Borger fchuldig is en be- 
talen moet : De Scads Impoften, Scads Waag en Bank van Lee- 
ning fullen de Heeren Burgermeefteren mede ten behoeve van 
defe Compagnie en ten harem profyte afftaah.

XIV. Alle defe Tranfporten van Acticn in defe Compagnie 
fullen telkens moeten gefehieden ten overftaan van twee Direc
teurs in de Boeken van de Compagnie ende daar voor betalen; 
van yder Aétie van zoooGuldens,tweeGuldenà,ten voordeele van 
de Compagnie ende 12 ftüyvers voor den Armen deles Scads, 
by den Kooper en Vcrkooper, wederzyts halt en half tc beta- 
len, fui tende y dey na de botali nge van tie eerfte twee per Cento 
te boek werden geitele, en als dan vermogen te negotieren en op 
de rug der Quitantieo indorferen tot dat de iz per Cento , voo- 
ren gemelr, zynvoldaan, en als dan op tie Boeken der Compa
gnie by Tranfport, als voren , werden geftelt.

XV. Alle Makelaars, wàar delelve (bude moogen woonen , 
fullen haar ordinaris (alaris mogen genieten haar aangcbrachte 
Parthyen, foo wel van de Ivoop en Verkoop der Koopmanfchap- 
pen, als van Affnrantie en Beleening, Sec.

X Vi. Yder die genegentheyt heefein defe Compagnie te par- 
ticiperen, vervoege fig tor Monikendam op Donderdag den az 
Augufti 1720. ahvaar des Morgens van 9 tot iz uuren, en des 
Namiddags van 3 tot y uuren fai werden gevaceert, ende de 
Intekeninge aangenomen by Biljetten en by de Verfoekers zelfs 
gelehreven ofte ondertekent ofte by Procuratie : En werden de

Intekcnaafs vcrfbgt bun WobnpWs (fnydelyk en cp de korfle 
wvfe te fehryven. :

XVII. Bt nevens de Heeren Burgermeefteren zyn tot Commifi 
fariflen aanoeftclt Jacob en Pieter Kerel, Pieter Roeloffz. de 
Leeuw, Siirion Mueis, Benjamin Seigüette en Claas Ploegcr,

CoWz/fw va# va# JVatÿa/fg

efe Compagnie fai beftaanin de volgendo Condition :
Als eerftelyk in 12000. Aótien ieder a zooo Guldens,dus te 

zamen ccnCapitaal van vicrentwintig Millioenen. _
z Binnen agt dagen iia .het uitkomen van de Biljetten , waâr 

by bekentgemaakt za I zyn hoe veel Acticn Seder in defe Compag
nie is hebbende, zal moeten werden gefourneert 3 pereto , eft 
een maant daar ha z per cento, en vervolgens van maant tot 
maant nog 1 per cento, tot dat in’t geheel ri per cento zal zyn 
gefourneert : alle welke peningen zullen gebragt werden op 
hct Raadhuys der Scad Alkmaar: ahvaar het principaale Comp
toir gehouden zal werden ", qm aldaar bewaart te Worden.

3. En zullen zo dra de Biljetten ( hoe veel Aérien ieder is 
hebbende )uytgedeelt zyn, dezclve VerkogtcnGetraniporteetc 
mogen werden ; mits dat voor het Boekenvah’t eerfte Trânfport 
zaWoetch gefourneert werden de voornoemdc vyf per contò, 
zullende anders by de Directeurs geen overteekening werden 
gedaan, ende zal aan den Kooper een nieuwe ACtie-biicFcegch 
de ou de welke ingetrokken zal worden, gegeven werden.

En zullen de Directeurs gehouden zyn ( eenige madera 
inleft moetende gedaan werden ) haar te addrefleren aan haar Ed: 
G root Agtbavcn de Heeren Btirgermeefteren , dewelke als dande 
40. te Eligeren Hoofc-Participanten zullen befehryven. ornine 
üaar mcdc'als 00k met de DireCtcuren te overleggen, wat daar 
omirent ten befte en nutfte voor de Compagnie zal kantien ge
daan werden, fullende mec de prefenten gebefoigneert en by 
meerderhelt geconcludcert werden.

y. Iemant na het bekent maken van de Refolutitie by haar 
Ed : Groot Agtbaarheden , de 40 Hooft-Panicipanten en de Di
recteurs genomen, nice op zyn tyd gefourneert hebbende, zal 
verbeuren alle zyne ACticn ten profyte van de Compagnie.

6. Niemant zal mogen intekenen als in Perfoon ofte by Pro
curatie gepafleert voor Notaris en Gem y gen, en daar by op’c 
ingelevert Biljet moeten fehryven zyn woonplaats met een be- 
hoorlyk addres waar te viriden is.

7. De Inteekening zal gedaan werden ten overftaan van dc 
Heeren Burgermeefteren,"door de Heeren CommifiamTen daar 
toe benoemt, beneficus een van haare Minifiers, op Donderdag 
den 19 Auguftus 1720.cn de twee volgendo dagen , des s’mdr- 
gens van negen tot twaalf uuren, en des namiddags van drietot 
vyf uuren, binnen ’c Raadhuys defer Stad, en zal een ieder tot 
Inteekeninge werden geadmitteert.

8. Voor’t verbocken van ieder Tranfport van Ache zal ten 
behoeve van de Compagnie betaalt moeten werden een per mille; 
door den Kooper en Vcrkooper ieder de helfr.

9. En op dat deze Compagnie door ervare en voorname Ne
gotiantem mogie werden gemahieert zo hebben haar Ed : Croon 
Agtbaarheden gerefblveert, dat'er zullen zyn agt Direétcuren 
waar van ten minften drie tot Alkmaar zullen moeten woonen.

10. De gemelle agt Direéteuren zullengecligeert werdfcn door 
veertig van de principaalfte en voornaamfte Negotiantem , a!s 
Hooft-participanten , die haar Ed: Groot Agtbaarheden zoo dra 
mogclyk is na de godane Inteekening uit het gros van degcqua- 
lificeerde Intekenaars, zonder aanfien van Perfooncn zullen ver-
kiezen. . .

11. Welke voornoemde 40 Hoofc-Participanten ten overftaan 
van de Heeren Burgermeefteren zullen moeten ver.dezen de ;er- 
varenfteen capabelfteNegotiàntendie te vindenen in dezeComp- 
gnie als Hoofc-Participanten geinterefteerc zyn , Mannen van 
goede Naam en Faam , die ten beften van de Compagnie de 
Commercic en Navig-atie zullen kunnen dirigerem , en ft werk 
van de Adinamie verftaan.

iz. Naar het overlyden van een van de Dueéleurs zai aan de 
voorfz. Hoofc-Participanten (es weaken naar het overlyden by 
Miflive geadverteert werden, den dag tot het eligeeren van een 
nieuwe Direfteur , als wanneer defelve ten overftaan van dc
Heer Hoofc-Ofiicier, den Hter PrefidcntBiugcrmeefter, en den

n riser



Lìcer ïftefident Schepen , uyt een T<is of Balle zuiien trekken 
ÿder een Billet, waar van 3er vyftigh zullen zyn met het Nom
mer v, a, 3, tot i y incluys, welke vyftien Hooft-participan- 
ten iîico zonder tìyt de katner te mogen gaan , zuiien moecen 
maken een Nommafic van 3 getal , en dezelve aìs dan prefen- 
tecren aan de Hcercn Burgermeeltercn , die daa'r uyt een tot 
D'ircéteùr zullen eìigeeren.

13. Dele Di veci'eu ren fu Be h geautbprifccrt fÿn foodanige Na
vigane en Commercie feo binnen als buy ten ’s Lands te moo- 
.gcn ddén -, als zÿ ten nàtile en belle van de Compagnie Italien 
oordeelen te behoofen, en haar Schepen hier binnen’s Lands te 
laten maken, Repareeren en Havenen als met het fneelte profyt 
Van de Compagnie fai overeenkomen : 00k fallen defelve mogen 
alibi cren % Wiflelbrieven Difcontecren, als andçrs, waar open 
hoe zy. bet voordeeligft voor de Compagnie fallen bevinden, 
ftzv tot; Amfterdam , Rotterdam , of in ecnige Plaùtfen daar 
Cenige Affa ranfie 8bc. tebekomen zyn.

i 4. Ende op dut dit ailes tot genoegen van ccn yder moge 
werden verrigt, fallen alle Queftién ( indien defelve door de Di
recteurs fiîct lamncn werden beili II ) gelaten werden aan per- 
foop.cn haar des vcrftaande, by Partyen Wedcrzyts te kiefen : En 
in casdcn anderen ni et rhogten verftaan, de Qiieilien doorSche- 
penender Stad A Ikmaâr moeten werden gedecideert, füllendc de 
Compagnie van der zelver Vonnis niet mogen appelleren : laten
de egter aan Partÿc open de verdere weg van Julii tic.

ïy, De Direéteurcn lulled gehouden zyn , alle dagli hinc in
de malkanderen te moetch fehryven-, wat partyen’tzy vanCom- 
mercie, Alluramie, Difcontering of Beleening by haar fyn ge- 
daan, en aan ft Comptoir van deie Compagnie alhier, aile Maan- 
den een ftaat te geven van haar Ontfang en Uytgaaf : en wyders 
aile les Maanden provifionele Rekening te doen , ten overftaan 
der Heeren Burgermeeltcren ; ende aile Jaren een generale Re
kening eri (Jÿtdecling van de Profyted, ten overftaan van Haar 
Ed.Groot Agtbaarh: en aile de voorfz. 40, en andere Hooftpar- 
ticipanten en Geintreftèerdens ; Waar toc cens voor al een præci- 
fe Dagh fai werden vaftgefteld ; op welken Dag Haar Agtbaarh: 
faede fullen fuppleeren het vaceerende getal vari de 40. Hooft- 
pàrticîf>anten.

i6. De Directeurs fullen geiioòdfaakt zyn ten allen tyden voor 
de Heeren Burgermeefterett des gerequireert . open te leggen 
haare Bocken , en ville van de Gclden (in Kas zynde) te ge- 
Ven.

if. Nimand Zal mogen Hoofd-Participant zyn die minder in 
cygendom befit als Üo Aétien > leder à 2000 Guldens, en nie- 
mand fat meerder mogen intekenen als 2V Aétien, monterendete 
iamen yooào Guldens, dog niet minder als ecu Actie van 2000
Guldens.

18. Eindelyk blyft aan de Hoofd-Panicipanten gefeferveert, 
6tn op haare famenkomften tot Alterna* , ten overftaan van de 
Heeren Burgermeeltercn in de bovenftaan.de Articuien de Com- 
mercie en Navigatie&c. des noods door meerheid van ftemrrten 
feranderinge te maken, af of by te doen , ft gecn zy ten beften 
van de Compagnie râadzaam fullen oordeelen.

DEwÿl de vci fcheidenheid der I nndfch îppcn , ver fehil Vende 
bewegingen aan de inwoonderen vcvooriaken, eîk naar ha- 

fen aard en eigenfchap haar beftaan en onderhout foeken.de, foo 
is ft dat d’inWoonderen van Nederlandt, gemerkt de Ideine uit- 
geftrektheid,en & voikrykbeid van dien, zig niet in ftaat bevin- 
dende met den Land bou» haar te kunnenerneeren, al in vroeger 
tyden haar hebben begeven tot den Handel met hare Nabuuren, 
ert vcrvolgcns haar berügt gemaakt in alle oorden der wereldt, 
door haare Scheepvaaït en VilTcrÿen te water, en Fabriquen te 
lande, ft welk by veeie als rïog met vrugt en voordecl werd ge- 
exerceert , dbg de tyd doende zien dat een t’famengevoegt lig- 
haam met meerder vermogen de faken lean poulferen dan een en- 
kcl licit:, foo zyn de Heeren Burgermeeltercn en Regeerdersder 
Stadt Edam, met approbate van de Vroedfchap dier Stadt naar 
ft voorbeeld van andere en op ’t verzoek van cenige voor name 
Kooplicucn, te fade gèworden , aldaar toe te ftaan , en te doen 
mtfchrÿven, ten Commercie, Navigatie en Afiuranfie Compa
gnie, Ne.

Wclke ilitfcîiryvitlg reets gefehied zynde , dog de Condition 
in allen deck niftt foo approbated voor kwamen, als wel by vede

). , : . ... 
geintreficerde word veriangt, loo ïâ ft dat die Condition als nu zyà 
va ft geftcld aïs volgi.

ì. De Gemei te Compagnie fil beftaan in id. Millioenen Ca- 
pitaal, ft welk fil wee (en verdeeld in 8000 Actie van 2000. gl. 
Capitaal.

2. Yder Perlbon is gcadmitcért niet minder als een , en niet 
meerder dan cwintig Action te mogen intekenen.

3. Niemand fai verpligt zyn mecr te betalen àls zyn ingeteken- 
de fonarne.

4. Dar yder ïntekenaar gehouden lai zyn, agt dagen na de In- 
keninge , by prò ville in harden van de Direéteurcn , door de 
Heeren Burgermcefteren daar toe aangelteld te betalen in gere- 
den gelde 2. Percento van het ingekent Capitaal.

y, De Compagnie fil werden gedirigeert door vyf voor name 
en eiAarene KoopMden , ivaar onderaltyd fullen moeten zyn 
ten minften drie Bûrgereû van de Stad Edam, en aile vyf âldaar 
haar woonplaats houdende.

6. De cerile Directcü'ren, zyn doôr de Heereft Bûrgermee- 
fteren , voor de intekening , op een behoorlyk traétement ni 
ft exempel van andere dicrgelykeCompagnien aangefteld zonder 
nominane , en fullen naderhand by vacature uit een nbminatie 
van drie Perfoonen , door de Direâreiircn en Hoofd-participan
ts (Welke fullen zyn die vyf Action lullen befitted ) te formee- 
men, gccligecrt werden.

7. Zullen de Intekcnaars gehouden zyn een maand liaftcerile 
fourniflement te betalen 1. percento , en foo vervolgens vari 
maand tot maand , tot 12. maanden tùe , alfoo in ailes bedra- 
gende 14. percento van ft ingefehreve Capitaal.

8. De Intekening en berating der voorfz. 2. percento, fai gè» 
daan worden aan de voorfz. Directeurs , ofte van haar gequali- 
ficeert, ten overftaan van de Heeren Burgermeeltcren defer Stad, 
en fullen de Quitantie van de ontfaïigene penningen , by twee 
van de voorn. Direéteurcn moeten wefen getekend.

9. 0at de inleg penningen, ofte die, dewelke naderhard foo 
van Gommcrfie als prœmie van Alleurantie als anders ohtfangen 
fullen werden aatigelegd tôt fodanig gebruik als de Directeurs 
van de voorîz. Compagnie tnet meerderheid van ftemmen belt 
lulleti oordelen, tot voordecl eti wel zyn van gemclde Compa
gnie te ftrekken.

10. De Directeurs van de voorfz. Compagnie zullen hebbeii 
de magt en facülteyt niet àìleeti om op aile foorten van Schee- 
pen en Koopmiânfchappe &c : te aflureren, Wilîèl-bricven te 
defeonteren, en ÏCoopmanfchappe te beleenen, (waartoezyda- 
gelyks zullen vacercn zoo in deze Stad als elders daar zy zulks 
dienftig agten ) maar wel inzonderheyd Schepen uyt te zenden 
naar Groenlant, deStraat Davids, op den Haring-vangft, Noor- 
wegen, d’Ooftzee elders-, de Scheepsbduw te exerceren, enver- 
der ailes te doen daar de Directeurs het meelte nut en voordecl 
voor ft gemene wel zyn in zullen bebogen.

h. Aile queftieti en verfchillen, die ter zaake van àll’euran- 
tien of anderfints zou de mogen ontftaan, zullen ter decifie wer
den gcftclt van twee neturale perfëbnen haar dies verftaanden^ 
Wederzyds te kiezeri, of finalyk werden bellegt door de Hee
ren Schepencn der voorfz. Stadt Zonder dat van defzelver von- 
nilfcn eh difpofitiehzal mogen werden geappelleert, in geender- 
handen maniere -, zlfllende te h aanfien van de alïeurantien ten 
priridpale agt geno.men worden op de Wetten, Placaten en 
Ordonantien van de Kamers van alîuraritie der Stede Amfterdam 
en Antwerpen.

12 Dat de DireSreuren van de voorfz. Compagnie de cerile 
reckoning van ontfang en uitgave aan de geintreficerde zullen 
doen, eenjaar na de intekening , en vefvolgens van half tot half 
jaar, waar van Pel kens in de Courante notificane fai werden ge- 
daan.

13 Dat alle de geintrefleerdens jaarliks vier ten honderd vari 
haar ingelegde Capitaal zullen trekken, te betalen alle half ja- 
ren, wclke intrell zyn aanvang lai némen met den dag van den 
inleg, en boven dien zal nog aan de geintrefieerdensjaarlyksuit- 
delinge werden gedaan pro rato de voordeelen die de Compag
nie zal behaalt hebben.

14. Het fai aan de Directeurs vry ftaan, indien zy zulks 
goet vinden, cen nader ini age te vorderen, dog niet eerder als 
6 maande na de laatfte betaling, en niet meerder als io percento 
met een jaar ftilftatit, en zoo toc den èynde toe, van welke in-
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gcicgJe peàfiingen al tòcdc ih tre ft zal Werden betaait, als Arty-, 
kd 13 is getneld. , , . . ;, _■ , ,

i f. Ook zal ’t aan de vóòrfz. Directeurs vry ftaan, indien zy 
zuìks nodig fallen agten, twee CommiiìàriH*. n mitlgaders twee: 
à drie Boekhouders eh cen Cailler, op ecu beboorìik en redelix. 
traétement, tot haarder adfiftencie te mogen verkiefen.

16 De intekeninge ten vollen gedàan zynde zal boveh de fes : 
tien Milioertcn geen intekeninge mogen gefchieden.

17. 'Ende ingevalle yemanç ten tyde als’er fourniftementenzul- i 
Icn moeten gefchieden, mankeert te Voldoen, zullen de Aélien 
van den gebrekige met het reeds betâaldc ten behoeven van de 
Compagnie wezen vçrvallen.

j 8. Voor yder transport van Actie fàì ten behoeve van de Com
pagnie moeten werden beta-alt een pr : mille door den Koper en 
Verkopcr yder de hclftc.

$9. De Compagnie Sellout aan haâv de magt, om in kas dat 
de infchry vinge meerder komt te bed'raagen als het Capitani in 
’t eerfte Avtykcl gemeld, van een yeder zyn forame te vermi n- 
deren of uyt te lateti als zal vereyft werden,

to. En tor commoditeit der Tranfportanten , zullen zy ver- 
mogen de Rccepiflen behoorlylc ge-endoceert over te zenden , 
zullcndealsdanccn nieuwe Recopia van de overbooking aan haar 
gezonden worden, mits daar voor bctalcndc een gulden, welke 
kofte zoo van ’c tranfportere als de Rccepis, franco dàarncvens 
boven het ceti pk mille, moet gezonde worden.

Op/f F/wi? va# Comkmf **
ds Stad MEDENBLIK, met Coüfërît van de lìcer en Ëurger
ms e lier en en Regeerdsrs der félver Stkd.

VÊeîc kündige en voorrtame Négotiànten ernftèlyk gèiet 
hebbende op de InfclVryvingen gedaan in fommige Steden 

deefei" Provintie, tôt opregting van een Compagnie vati Ailuran- 
tien, wclkcrs Adieu tot nu toc zeer door yder een werden be- 
geevt, daar nogtans in der felver Projecteil geen recle of valle 
gronden kantien werden gelegt; getherkt de wifTelyalligheden 
van fehaden en winften. Verfekert zynde, dat de Commercia 
en Navigatie âîtyd zyn geweefl het beftaati der Ingefeteneti , en 
het lleunfel defer Landen ; En bygevolge dat mien metmeer fon
darne ni van vvinft en voordeel.foude, kunnen opregten een Com
pagnie van Commercio en Navigalie ; geconlidereet de goede 
iltuâtie, de nabyheyt van de Zee, de fecuriteytvan deReede , en | 
xvclgdlclthcyt van de Haven der Scad Medenblik, waar omtrertt 
de voorfehreve Stad, boven allé anderc S red en van de Provintie 
van Holland exelleett , welke Havens beneffens de mònd vàn de 
Voorn : Havens, de Heeren Ëurgermeefterèn en Regeerders aan- 
nemen altyd te zullen houden ter diepte vari het Vlaak , als mede 
de Minagie Van Pakhuyfen, en andere onkoften , foo hebbenzy 
met goetvinden eri permillîe van de Heeren Burgerrtieelleren en 
Regeerders binnen debovengemelde Stadt Medenblik, opgefegt 
een Compagnie van Comme: eie en Navigatie, om door haar on- 
derneminge, een goede uytdèelmge aan dò Geinteeffeerderis te 
kunnendoen? ôp de na'vdlgende pointen.

i. De Compagnie,fai beltaan uyt 16. Miljoerien Capitaal, ’t 
welk fai werden verdeelt in 8ooo. Aétien ^ yder van 2000. Gul
dens Capitaal.

2. Yder Perfoori zal geadmitteert werden, riiet minder als 
cen, en ni et meerder als twintig Aétien te mogen iritbkcnen 

3, Yder intekenaâr zal gehouden zyn binnen 8. dagen ria de 
inrekening, in handen vari de Diveéleuren, door de Heeren Bur- 
gemiedteren éh Regeerders der vdorfz. Stad, daar toc aarige- 
ftelt, ten overllaan van de voorn: Bùrgemieeftererien Regeer
ders, > ofte wel vati twëé Commiâariïen daar toe by de voornoem- 
de Burgermeetlerên en Regeerders te Nominerai te betaalén , in 
gereden Gelden twee percento vari haat ingetekende Capitaal , 
cmdêr bchooriycke Quitantien , ten minften hy twee vàri de 
voorn: Direéteuren getekent.

4. En zullen geen A et icn mogen Werden getranfporteert, als 
ria de 4 Percento lai zyn foldaan aan de Direéteuren tot Meden- 
blik, ’t gunt zÿ liedenop den écrite inleg kunnen en mogen be- 
ta'l'en foo nogtans dat het aan haar in 5C vervtilg van den inleg fai 
va'jideren. , ,

5. De Compagnie fai worden gediregeeft door f. Direóleuren, 
Zynde Koopluyden , van welke altÿt fullen moeten fyn 3. Bur
gers vati' de Stad Medenblik > en aile f. aldaar haar woonplaats

hoùden, en fülkn de Direâcuren aile parttcuhere handéî, Ne- 
gotien, Commerrien, Aiîuranticp, als mede ampten moeten qui- 
teren, en haar tot de ft ken van de Compagnie alieenapplicercri.

6. Voor den Écrite fallen de Dire&euren door de Heeren Bur»
germeefteren en Regeerders dei" voorfehreven Stad, Range licit 
worden fonder Nominane, en naderhand uyt de nominane vati 
drie Pei'fòonen door de Direéteuren en Hooft-participantcri 
( welke zullen zyn die y. Âôtien zullen belitten j te formeren , 
werden gccligeert,. , V

7. Sullen de Intekénaars gehouden ftjn binnen een maand na 
de intekeriing, te betalen 1. percento en foo vervolgens van 
Maand tot Maand,, tot 12. Maandcn incluys, de gebrekige in 
het four nere u vervallen h un Aétien ten Voordelen van deCom-

8. Dat de inìegpenfìingen,;,of die, dewelke naderhand foo 
van Commercie, Premie van Alfurantie, alsanders, ontfangen 
fullen werden, tot fodanig een gebruyk fullen werden aange- 
legt; aïs de Directeurs van de voorfehreve Compagnie metmeer- 
derheÿt van ftemmen, belt fullen oordeelen, en ten mec (ten voor- 
deelen en wel zyn van de Compagnie te kunnen ftrekkcn

9. Dat de Directeurs fullen bebben de magt en Faculeyt, met
allecn om aile foort van tchepen, Kôopmanfchappen, Huyftn 
ôte. te Âilureren',Wifiëlbricven difeonteren, Koopmanfchappen 
beleenen , maar infonderheyt, om Sciiepen aan te bouwen of die 
te koopen, ende defelve te lenden naàr foodanige Havens, IC af
re n en Plaàtfen, als nodig fullen bevinden, en voorts te docn ’t 
geen zyîieden ten meefteii hutte van de Compagnie zullen oor- 
deelen.- ^ ,

10. Dat dp Direéteurs gehouden zullen zyn S jaarlyksfoo veci 
uytdeelinge te doen, als by henlieden benevens de gequaiificeer- 
de Hodftparticipanten, ten overllaan van de Heeren Burgertued- 
teren en Regeerders der felver Stad, ofte wel deflelfs Gecom- 
miteerdei ha bevind van faken zullen bevinden te behooren.

1 ï. Dat de Dîreéleurs van de voorfehreven Compagnie, haar 
cerile rekeriing van aile Ontfane en Uytgaèfaande Geinrrellèer- 
dens, ten drerltaan alsvooren, fullen doen opderieerften Wocns- 
dagnaden if. van de Maand May 1722,. en voorts van Jaar toc 
Jaar, in het doen van hareRekening, op den geprefigeerde dag 
cbntihùeeren. ,

iti Het fai den DireéteiirenS ten overllaan van Burgermeef- 
teren en Regeerders voornoemt, vry (laati, indien zyzuiksmog- 
tegoet vinden,een nader inleg te vordefen ; dog nier eerder als een 
Taar na de eerfte betalins, en als dan riiet meerder àls io. Percento 
in’t Jaer.. ... , \ , .

13. Datin de voorfehreven Compagnie niet fullen werde naan- 
genomen, eenige Biljetten ofteintekeningen , ten fy die door de 
intekenaars felfofte deflelfs volrhagtigde, blykende by A été No- 
tariaai zullen zyn getekent.

14. Voor Yder trarifpoort van Aélie fai ten behoeve van do 
Compagnie moeten worden betaald, twee per mille, door de Koo- 
per en Verkooper yder de helft.
, iy. De Direéleuren van de vdofz. Compagnie behouden aan 
haar de magt, omme in geval de infehryvinge meerder quam te. 
bedragen, ils het uytgeichreveri Capitaal van 16.Millioenen, de 
ingetekende Somma te mogen verminderen en reducefen, ter 
Concurrende van het uytgefchreven Capitaal.

16. De intekening fai gefchieden, op Wocnsdag den 28. Au- 
gufli 1720. ’s morgens de ldokke tien üuren dp het Called toc 
MEDENBLIK, al waar geflelt fai Zyn een Bos, in de wel
ke een yder met zeer veel faciliteyt zyn getekende briefjes zal 
kunnen brengen, zorider dat aan imand eenig Accès tot de Bos faï 
werden geweÿgert, de intekenaars werden verfogt beneffens hare, 
namçn ook te ftellën haare Woonpîaatfeh waar en hoc bell zyn te 
befehryven.

Proj'eÊ van een Compagnie van Commercie, Navigatis, Rjfuran^ 
lie en Vijj'cherye der Stad Enckhuyfen.

T>Urgermeefteren en Regeerders der Stad Enckhuyfen j'hebben- 
•t^dç in overweging geriomen het gepafleerde in aile Steden vari 
ons Quartier, aangaande het opregten van Commercie, Navi
gatie en A/luraritie, en éoniîdererende haar Ed : Stadt op verre 
na geen van de minile, maar eenë der voorhaamfte en wel-gele- 
genfle Zee-Havens van Noord-Hollanden dûs bequaam oro rne- 
immersja meer fondàriierit àls andere Steden y en zoodanige Coìti-,



ÿagnie van Commercie, Navigatie,opte regten tTiebbengcoof- 
■decidhaar Ed: Stadten Inwonderstekortte doen,indienzy dezelve 
(op'c voorbeeld van zoo ved àndere Stedenjniet met het zel ve voor- 
reebt begunftigden : Derbaiven hebben haar Ed : na rype deli
beration , gcconfcnteert en toegeftaan het oprechten van een *<=_ 
nerale Compagnie van Commercie, Navigatie, Afturantie, ViE 
^chcrye, &c. om door een zamengevoegde Macbt en Capitaal, 
beneHens de w.yzeen voorzichtigc dire&ie van ervareneenver- 
Aandige Kooplieden, door Reeic Commercieen Navigatic ( als 
ay mi e bet Iteunfei en gròote Middel tot bet be it a an dezer Lan 
den)bareIngczctenen, endiegeene, deweikevan.deCommer
ce en Navigane dependecren , tc doen ftorecrco, de Inkomftcn 
van Sradt èn Lande te helpen yefmeederen, en aan.de GeintreC 
leerdcns ecm conliderabile Uytdccling te konnen doen ; endac on 
de volgendo Condition, ‘

ifte Artidi).
Het Fonds of Capitani dezer Compagnie za) beftaan in ioooo 

AAien, ydera 2000 guldens, makendc een Capitaal van 20 Mil- 
lioencn, waar van za) betaalt werden 12 en een half per Cento, 
in de onderftaande Tcrmynen,

2. Twaaff dagen na dato van de uytgevinge van de Recepi f- 
fcn 5 zal betaald weiden 2 per cento van de întekenmgc, waar 
van Qiiitanticn zullen werden gcpaffeert door de DireAeurs van 
de Magütraat daar toe te nominee! en, gelyk medetwee per cento, 
cen Maand na dato ais vooren voldaan zal moeten werden, en 
wederom na den tydt van een Maand daar na 1 en eeii half per 
Cento, en vorders nog 7 agter een volgendo Maenden, yder 
Maand een per cento , tot dat in ’t gen ce) de voorfz. 12 en een 
half per Cento zal wezen betaald , van welke voorfz. eerfte twee
dy, en der de term y n van voldoeninge aan deze Stad ofte Rege- 
l inge zal worden uytgekecrt, tot het wegnemen van de Sand- 
plaat, en wat verder tot faciiitering van de commercio depen
dent, en zomma van 2 en een half per cento.

3- Niemand zal minder als 2000 Gls. zynde een AAie, of 
meerder als yoooo Gls. zynde 2? Adieu mogen intekenen. ’

4. Die geene welke ter geftelder tyd in gebreke blyvende ge- 
fixeerde inlagen te doen, zo wd de eerfte als de Iaatftc te beta
ken , zullen daar door van haar AAien verftekeo zyn, en dezel- 
Ve tot gerheen pvofyt der Compagnie publicq verkogt werden.

5. Naar de voldoeninge van de bovengenoemde termynen , 
zal van de Geintrefteerdens geen verdere inlaag gevordert wor
den, als met het goedvinden van DireAeurcn en°Hoofdpartici- 
panten.

6. Zullen geen Adien mogen werden getranfporteert als na 
dat de eerfte termyn van 2 per cento aan de Diredeuren tot Enc- 
huyfeh zal wezen voldaan.

7. Hoofdparticipanten zullen zyn die geneh, dewelkcz^Ac- 
tien ofte yoooo gls. by de Compagnie geintrefleert zyn.

8. Wie eenige ondernemingc of Projedcn van voordeel arm 
de Compagnie zal komen te proponecton » en dat het zel ve door 
de Compagnie word geampledeert, en van fucces bevinden , 
zal daar vapraifbnnabd werden gerecompenieert, zoals na ver- 
cyfth van zaken bevonden zal werden te behooren.

9. Dc rleeren Burgermeeftcren zullen na de Intekening vei- 
kiezing doen van vyf Diredeuren, aile ervarene, deftige, en 
op de Negotio zig wel verftaande Heercn , welke alle tot Enc- 
huyfen woonachtig fuller) moeten zyn, en naderhand by vacatu- 
3-e van dezeìve uyteen Nominane van drie perfbonen, door Di
redeuren en Hoofdparticipanten te nomineeren.

IO- Deze Hceren Diredeuren zullen zig geheel ten dienfte 
van de Compagnie oyergeven, en geen Nego'tie dired of indi- 
reCt mogen doen, raids aan haar een redelyk penfioen by meer- 
dei he id van ftemmen, door Hoofdparticipanten te ftipuleeren 
zal werden to.gclegt.

xi \ oor yder Transport van Adie zal ten bchoeve van de 
Compagnie betaalt moeten werden een per Mille, by dekoo- 
rer als ventooper, yder de helfce, ora daar uyt de koften van de 
Directeurs als anders te vinden.

i2.D-Dii vs.ucuren zullen alle Jaren praecys ten overftaan van de 
Heeren burgermeeftcren der Stadt EnchuyEnen de Hoofdpar- 
ticipanten, eocn beboorlyke Relcemnge van harem ontfang en 
uytgave, tie gedane Winften opmaken, en daar van de uytde- 

pi01 ato reguieien i cn aarude geintreileerdens uyt te keren, 
waar van ccrAe jaar zal wezen in May,

De Compagnie behoud aan zig de magt, om ingevallede

) ..........
Infchryvinge boveh de 20 Millioehen mogten importeren y- 
deis ingetekende forame te verminderen, zo als bevonden zal 
weiden te behoieh, en waar in men met cenzvdie, maar na 
gemoede en redclykheit lai te werk gaan.

14. De Intekeninge zal moeten gelchieden by den Perfbon 
zelfs ofte wel by zytie Handtekemng met deftgnatie van dc 
plaatfe waar dezeì ve woonachtig is,

iy. DelntckcningzalgeftbiedenopWoensdag, den^Septem-
ber, 17:0. op den Raadbuyzc dezes Stads ,'s morgens de Klok- 
ke negen uureii.

COAADTr/AAT waar op W gOf/vWf» vàa ^
/raa/ va* k Crat;g*6àyf, a^aaar ya/ Co%.
pag*A wa* -oa* &
f* a*<fwv 6à*dWf*gf«.

I.
LJEt gelicele Capital EI beftaan in thien Milliòencn.

II. Verdeelt werden in vyf duyfent Âétien, leder tot twee 
du y feni gulden, of chien Adii en en niée meerder dan twintigh 
djÿient gulden, of een a&ie in tc tekencr.

• ^an de Directeurs, fa! by hcc te boek brengen van yder 
vctie, by aamchryvinge bekent te tnaken, betaalt werden twe 

percento, twe maanden daar aan gelyke twe percento, van 
de intekeningcj fullende den Intekenaar vry ftaan , de sehele 
vier per cento te gelyk te voldoen.

IV. Dat age Directeurs aile in den Haag woonaghtig , by de 
Hooït-panicipamen luilen aangefteit werden by meefderheit 
van ftemmen. J
, ^ ‘ Het fai aan de Directeurs vry ftaan, na bcvindin.ee boven 

de voorfehre ve vier percento, nogh ecn^termyn van gelyke twe 
pci cento m te roepen, fullende aile verdere inroepinge, niet ad
ders als by meerderheyt van ftemmen, van hooft-participanten, 
waar voor geen andere fullen werden gehouden, als die thien 
Actien of tvvintig duyfend gulden, op delTelfs naam inde Com
pagnie herideert, vermogen te gefehieden, die d;iar toe veertieii 
dagen te voren fullen werden geadverteert, dooraffiétie van Bil- 
jetten alhier m den Hage en Courante»;

VI. Die binnenveerthien dagen na gedane advfertentie, de rc- 
fpective Fourmflèmenten riiei kortit te voldoen fai vervallen vait 
deflelfs regt cn Aérien, die komen fullen ten profy te van de Com
pagnie.

VII. Gelyk yder fai hebben de vryheîd , Zyne Actien te mo- 
gen Abandonneren nogtans eenige reftitutie van gedane Four- 
niflementen te mogen eifehen, bly vende aile defelven ten voor- 
dele van de Compagnie;

VIT Aile ontfang, en uitgave El gefehieden op de naîtra der 
DiieCteureh , en Quitanrien en anders gcgeveil werden , door 
twee van defelve getekend.

IX. De DircAcurs fullen mogen Afturcren, WiftHbtieven 
Difbontercn , mitfgaders beleenen alderhande effeAen en goe-
deren, uitgefbnderd fodanige die by de Stadsbank alhier worded 
beicene.

X. Aile jaaren fai behoorîykè Rekeninge gefehieden,ch veer- 
tien dagen bevorens, by de Çouranten werden geadverteert.

XI. Indien meerder als het Voorfchreven Capitaal van tieh 
Milhoenen in geickend is , El vryftaan eenige intekeninge tc 
verminderen , 00k Biljeaen te rug te fêilden na bevihdinge.

XII. Men fai de Intekeninge doen op gefehreve, of gedruk- 
te Biljetten , Welke gedrukte te bekomen fullen zyn , by Levi h 
van Dyclc , Haagfe Drukker in de Boeckhorfiraat , fullende 
voor yder Biljet werden betaald een ftuiver.

X1ÎI. De voorfehreveBiljetbehdorlyk getekent,met defigna- 
tie van woonplaats > fullen werden geftoken in een Bu fie, ten 
men einde te itellen op den Nicuwe Doele alhier , ten overftaan 
van Heeren CommifTarifTen , op den devden en vierden Septem
ber 1720. Aanftaande , ’s morgens van elf tot een uur , na de 
middag van drie tot vyf uuren.

XIV. Die in de voorfehreve Compagnie fullen blyven , ful
len in Perfbon of by beboorlyke Procurane de rekeninge in 
’t Cornpagniesboek gehouden zÿn te doen , binnen den tyd in 
de Biljetten aan dezelve toe te zenden geprefigeert, en betaiinge 
te doen als voor Articul drie , op ver he urte van des fé! fs regt 
op de A 6tien , en fai daar beneven voor leder A Aie, ten behoe- 
ve van den Armen worden betaald elf ftuivers.

XV. Van ieder AAie die getranfporteert fai werden, fai t’el-
kens
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voor den Nedcrduitfchcn Ai men.

PROJECT van de'prdvmtiah Gelderfgfye Compagnie van Commer-

ÜMI
Imgc der wintten, die aile Jaar na de opgemaakte balance zal ge- 
fchiedeii- " '

%g(y^ /oopg» vo^g»^g
AM \ voofna-

gf!gi
II Hcc voortfctten van diverte avantagieufe Fabriquen t als 

van Lirnen en Wolle Manufa&uren, Seçp|ïederyen, Lmne- 
Üleykcren ,en andere die natyden gelegentheiddoor tgoed kpop

W?A?lSsiiS?SES—
iyk met dat oogmerk om geen geld multi te houden. ;

iÿ l yoorts eeriigc pointen van de uiterftç împortantie 3 die om 
reedenen moeten werden gefecreteert ; en vçrders andere, die de 
tyd en gelegentheid zal aan de hand gey en, en die nog m geen de
tail zyn te vernieldcn ; waar van men hier alteen kan feggen, dat 
men fish aan ’t wefentlyke zal trachten te atachcren, en de Ne
potic wyd ehfydts te extenderen, en ten dien eyndeComptoiren . 
p rr 11" — j „i„„a „„ »U»r= nh TP ridrm waar men het zal 1

' /Bediendens by meerderheid vap Stemmen af te zetten. .
VIH. Aile Hoofdpavticipanren zynde capabel tôt Commune 

te bcdicncn, niet allccn hier binn.cn ’s Lands, maar ook bu y ten 
’s Lands, "t zy in| Duytsland, Engeknd en andere Landçn, daar 
deeze.Compagnie haar négocié zal zoeken uit te ilrckkcn, zullcn 
voor aile andere tot hedienen van deze Compagnie werden, ge- 
prefereert j miis op haar Rekening ëigenaar bl y vende van tien
Act it n. T V V . t K

IX De Bewindhebbers zullen aile half Jaaren in de voor- 
noemdeStcden,Nymegen,Zutphen en Arnhem, teweeen mclk 
derzelver op haar tour by een komen , ( en ook extraordmair zo 
nodig i om aile zaken te rcguleren , als ookom yder jaar de Boe- 
ken ce fluyten, de balance op te maken en de uytdedmge te
doen. • L i. i i n t . U" t >;■ . . ■ ,

: X. Als de betalinge van den eerfte» termyn tot "jy gh aandei^ 
Caffier van de Compagnie gefehiet, zo zal den zelven Cauicr Oi 
Boekhouder daar voor geven Recipiflenop zulke Namen, afsdan 
wort begeert • tegens deze Reçipiïïên zdllen de Bewindhebbers 
op der Compagnie -Boeken aan den bouder derfelver Reçipilicn 
seven Rekeninge , hem debiteren voor2>co gl. per Ache,en cré
diterai yoor de 7 y. gl. per A&ie,dagr nevens hail geven eenbnct 
van AÀie , de welke aanftonts daarnaar zal kunnen worden ver- 
kofe en gctranfportcert, aan wien het,hem zal gelieven. Enza. ’t 
cranfbort op de Boeken, fbp dikwils een AAie.yërkoft word van 
de cene Rcekeningc af en op de andere werd,ch aangetthreven, 
en een nieuwe-Âchebrief tegens de pude die men intrekken zal 
seven. Voor ’t tranfport van yder À<5he zal twee Caroli gis 
werden betaeki; een tot latte van den Kooper en een tot Lire 
van dtp Vërkooper, welke pcnqingen tot^ betalinge der Warihcn 
van Bewindhebbers, Caffiers en verdere bediendens zullcn ge- 
emploÿeerd werden, voor foo verre zulks zal konnen ftrekken.
, X I. De Participanten j de welke in èebreeke mogten blyven 
haar contingent op de gefteldè tyden te betalen, zullcn daar door 
haar Adie of À6tien verliefen., welke ten profyre van de Com
pagnie aan de meeftbiedende zullen verkoft jWefden.

f De inteekeninge fai provifionelyk beginnen , çn zal men ver- 
volgens een üeekeren dag fixeren, na welke niemant meer geadmi- 
teert zal wordén. s ; ; . .. , . •

De InteeMenaars zullen felfs tot dè inteekeninge comparée rcn.r 
of zulks door behoorlyke procurane moeten laaten doen en haare
woonplaats opgeeven. • . , . *
, Niemant zal meerder als tot 20 Adien mogen mteekenen, en 
zal niet verder verbonden zyn dan tot de Waarde van zÿn intee.
kem-nge. ,, ; " ’ ■ - _ , .• rL .

Men behout aan figh de rriagt, om in cas dat de mfchryyinge
1 a t i i _ î_a. ov Larron fîPinp I n n tpr

1 gen retrencheeren, zoo alumen na proportic van t geen te \ ee 
1 ingefehrevep is , en ten meeften dienfte van de Compagnie zal 
vermeinen te behooren.

dienftig vindèn.

I. Dat yder, die tien Adien heeft een Hoofdparticipant zal

^11. Dat dé hooÜ Co'mptoïren van dçfê Compagnie zdllen wor- 
den gehouden in de Steeden Nÿmegcn, Zutphen en Arnhem, 
onda de diredie van eenige Bewinthebberen , zoo veci en met 
fneer als de Hoofd participant^ zullen nodig oordelqn.

HI. Dat dcBcwinthebbcrs by pluralneyt dev Hoofd participan
te n (die men na de inteekeninge by een zal rpepen) z.ude.n Wor
den aangeftelt,,waar van het grootfte getal irmervafeng, we 
bemiddeîde en ter goeder naarp en Bam ilaande Koopluyden zal 
beftaan , die gedurende hare adminiftratie eygenaars yan.nen Ac- 
tien zullen moeten blyven, en inmiddcls geen particuliei e handel
zullen mogen dry y en. .. . i , _i -,

IV. Dat de Caffiers én Boekhouders mede door de Hoofdparti- 
cipanten by pluraliteyt van ftemmen zullen worden gekoien ; die 
voor de penningcn haar aanbetrouwtBorge ztillenmoetcn lrellen, 
io en als by de Hoofdparticipanten fufficient g-oorateit zal
worden- , . . - - „ .

V. De Bewindhebbers, Caffiers,en Boekhouders zullen hare
inftrudien van dë Hoofdparticipanten ontfangen, endezelvemet 
folemnele Eeden moeten befweren. , ? . . k ■

VI. De aanftellinge van de verdere noodige bedienden zal aan 
de Bewindhebbers gelaten worden

a inculai ic toiwiu.-., . ■ r , ,
.Men zal- die Projeót by de eerfte Vergaderinge aan de Ldole 

Mogcnde Heeren Staten detta Furftendoms ende Graaffchaps 
reprefenteeren ; en verfoeken , dat Haar Ed • Mogen de uelc 
Compagnie gelieven te begunftigen derttlyer hooge protexie, eii 
daar aan. te accorderen foodanige beneficien, als.tot aanwas en 
welvaren van dettlve meeft falutair zullen oordeelen, gelyk oott, 
da't in dett Provintie mag ingevoerc worden k Wiflkl-iegtindier 
voegen , als het tot Amfterdam3 en m andere Steeden van Négo
cié vigeert en plaats heeft.

Conditien van een Compagnie van Manufacturent tot voortfetting 
van de Commer cie, mitsgaders van Navigatie, Affur ancle, Vij- 
/bWg .Wfwm'f, 0« Were fgo^gg%f /BWg/f%o«, opff 

^ wgf Co«/g«/ va» ^g ^grwg#wfA
en rege orders der [elver Stede.

-Q Uraermeefteren en Regeerders der Stad Maiden in fericufe 
D overweeging genomen hebbende, dat het depligt is van Re- 
genten, gee ne occafien van de hand te wyz6n, waar uit yoor, 
hunne Sud, een tt-eker en confiderabel voordeel zou kunnen 
provenieren, hebben, narype Deliberane, vermemd te moeten 
accepteeren dé iterati ve aanbiedingen van verfcheide Heeren van. 
aanfien, en voornaameKoopluiden , ttrekkende om op het voor-



( IV
regten cene Compagnie van verfcheyde foorten van ManufaCtu- 

riamc nngen cn Neenngen, zyndeaaneen icderbckent^ h^

( i® )

n- ■ , ,, . , , t^aa^cii is aan uen mond van_ illvlcl de Vegc, die aidaar ter piaatfe in de Zuider-Zee ftort 
coo.^ een welgclcgcne Haven ^ dewelke met weynig onkoften 
zoujc Konnen verdiept warden , om Coteenftcume Haven van 
groocc ocnepen te dienen, en dus de Commercia voorc te fttten 
,\aar toe reets een goat garai van Gccimmerde Pakhuizen die

WCiniP P'CÎfi rï/=>î-» _______J... « 5

door de Commiflkris en Diredeurs, ook zal wcrden geregu- 

^k«ne gulden, tevold(^nbflnkò%peÌTvI%periede;

semmmm;#:##
I. \Fonds van deze Compagnie zal Bcftaan in vyf Milliocnen 

guldens, uewelke vcrdeelt zullen warden in uvfrlnmpnr a5UIMVU6, dewelke vcrdeelt zullen warden m vyf duvzenc ACticn 
rader van een duyzcnt guldens.

1. Nietmnd zal in deze Compagnie minder mogen intekenen, 
,an vy. AChen, of vyf duyzenc guldens, an niât meevder als vyf- 

Ug ACtienof vyftig duyzcnd guldens.
3. De Intekenaars zullen gehouden zyn in perfoon te komen

intekenen , of ten minften burine eygen handtekenmg te zenden 
cn een leder zal vooralgelieven agt te gevenophctordcnteiyk (tel
le n van zyn woonplaats, 7

4. De Intekening gdchied zynde, zullen vier Commifl’avifl’en 
door Burgermeefteren en Regeerders te nomineeren, dezelve s’ 
anderendaags opneemen en refumeeren, en van alle de Intekenaars 
een ordente!yke Lyft en Alphabet!] formecren, en zullen de ge
mei de Comrnifìàrilfen het regt hebbenom in cas’er meer was m- 
gefehreven als vyf Miliioenen, een ieders infehryvinge pro rato 
te mogen verminderen, waar na een leder der Geinterefleerden 
door een gedrukt Biljet bekent gemaakt zal werden voor hoeyeel 
by in de Compagnie blyft geadnaiteert.

5. De DireCtie van de Compagnie zal werden gereguleert als
volgt, en dezelve zal zyn in handen van eenCommiffaris en vier 
Directeurs, welke Commiflaris en twee van de vier Directeurs 
zullen Iraan ter aanftelling van Burgermeefteren en Regeerders 
der Stede Maiden, zuilende de twee andere Directeurs door de 
Hoofdparticipanten uit de Hoogft geinterefleerden by mccrder- 
heyt van Item men worden ge-eligeert, alle op een redelyk 
pentì oen. 3

6. Dezc Commiflaris en Directeurs verkooren zynde, zullen
de Intekenaars bmnen veertien dagendaar na, gehouden zyn by 
provide in handen van dezelve te fuuincercn 2 per cento van 
hunne ingeteekende forame, en verder van twee maanden tot twee 
maanden , geduurende den tyd van agt maanden noggelyke twee 
per cento, 7

7. Alle nader fb ammani un ten zullen nie: mogen geevfcht wor- 
den , nog gefehieden zander voorgaande kenms en toeltemming 
der Hoofdparticipanten , die-door de Commiflàns en Directeurs 
ten dien feynde ordenceiyk zullen moeten bcichreven werden 
©m hen van de noodzaakelykheyc van de zelve te doen blyken ’ 
waar na daar over zal gedehbercert, en by meerderheyt van Item- 
men geconcludeert werden.

8. De geene , die in gebreeke blyvende voorfz. fournifl'emen- 
ten te doen, zullen van hunne ACtien verfteekenzyn, die als dan 
aan de Compagnie zullen vervallen.

9. Om de Confufle, die in yerICheide Steden door de meenigre 
der Hoofdpamapanten verwekt is,te eviteeren, zal niemanc ak 
Hoofdparncipant geconfidereert werden, dan die reeel yk , ged„„ 
rende den tyd van een Jaar, vyfentwmtig AAien in deztTcom- 
pagme op xyn Naam llaande, zal behouden.

10. DeCommiflkris eu Directeurs zullen depenninsen diez,
ingevolgevanhetzesde Articul in handen krygen, mogln tm^ 
ployeeren,opalkzodaanige manieren, als in het Hooft dezesver"

uoenreekenmg, bewysen rehqua,op welkentyd deuytdeeling

Ellipsis':

■
mm

HL Deze Tien Milioenen zullen door de Participanten aande 
Ixompagnie betaalt worden als volgt.

Primo OCtober naaftkomende y per cent.
Primo January nogmaals y per cent.
En voorts de oyenge 90 per Cent van zes Maenden tot zes

Maan-
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Maanden met io per Cent t’efiens , indien hct zelve by de Be- 
windhebbers noodig bevonden wordt , zullcnde de Ecrite vyf 
per Centbecaalt worden aanSes van Haar Ed: Mog: by provi- 
fie daar toe te (tellende Commiflarifien , dcwelke daar tegens 
aan te betaalders Recipifien zuilen Extradeeren « en naderhand 
Bewindhebbers gemaakt, en de B eken geformeert zynde, fal
len de Recipifien ingetiokken en Brieven van Actie daar tegens 
gegeeven worden, weike Aótien zuilen konnen worden Verali- 
enecrt, mits laatende doen net Tran (port op dcr Compagnies 
Boeken , iuMende yder Tranfport moeten gefchreven zyn op een 
Zegel van zcs ftuyvers, en aan de Compagnie betaalt worden 
voor het Tranfport van yder Aóhe veertig fluì vers door den 
Kooper en Verkoper yder de helix.

IV. De geenen weike in gebreeken biyven den tweeden of 
verderen Termyn te voldoen, zuilen van haare Actie vervallen 
zyn , de zelve ten profyte van de Compagnie verkogt worden : 
zullcnde niemand vermogen nicer in te teekenen als yo Aótien.

V. De bctalinge van de eerite Termyn gefehied zynde , zub 
3en aangeftelt worden , zeven Bewindhebbers, waar van Haar 
Ed: Mog: de Heeren Staatsn der Provintie van Utrecht dric, en 
de Hooftparticipanten der Compagnie vier fuilenkiefen, fu I lend e 
voor Hooftparticipanten gereekent worden, het Ecrite maal die 
vybien Aótien heeft, en naderhand die Tien Aótien een half jaar 
onbeweeglyk op zyne reekeninge gehad heeft, zullendeby ver- 
iterf van Een der Vier Bewindhebbers door de Hooftparticipan- 
ren gekofen, een dag tot de Verkiefing van een Nieuwe Bewind- 
hebber vaitgeftelt, pubi icq gemaakt, en door de præfencen by 
meerderheyd van ilemmen, een Nieuwe gekoren worden.

Vi. Onder defe feven Bewindhebbers fallen moeten zyn ten 
miniten vier ICoopluidsn, dog alle feven Welgegoedt, ter goe- 
der naam en faam itaande menfchen, en van de Proteftantfe Re- 
ligie, zullcnde yder Bewinhebber voor Traótament genieten jaar- 
lyx duyjent :Ryxdaalders, en verpligt zyn altoos Tien Aótien op 
zyn rekening tc houden , en zuilen de Comptoiren gehouden 
worden binnen de Srad Utrecht, alwaar de Bewindhebbers mede 
woonagtig zuilen moeten zyn.

VII. Deze zeven Bewindhebbers zuilen de Direótie hebben 
van aile de affaires van deze Compagnie , en tot haare affi (lentie 
mogen aanftellen de nodige fubalterne Bediendens , op Conve
nable (alari flen, zullende de Bediendens, denEed van getrouvvig- 
heyd doen aan de zeven Bewindhebbers, en de zeven Bewind
hebbers aan Haar Ed: Mog: de Heeren Staaten van Utrecht,, 
en aan de Hook!participantem dezer Compagnie.

VIII. De Bewindhebbers zuilen mogen in andere Steden aan
ftellen de nodige Correfpondentcn , voorts beleeningen doen, 
binnen en buy ten de Provintie, op goederen , Obligatien, Ac- 
ticn van deze Compagnie, en andere geoótroyeerde Compagnie- 
ichappen , Wifielbrieven Difconteren, Ailureren op Schepen, 
Goederen, Huyzen , Molens Sec. met die reitrictie nogtans, 
dat niet nicer als vyf-en-twintig duizend guldens op een Schip, 
Huys Sec. zuilen mogen teykenen , en dat de Police altóos zal 
mqeten geteekent worden van twee Bewinthebbfcrs.

IX Voorts zullen de Bewindhebbers magt hebben de pennin- 
gen van de Compagnie mar haar beile weten en gewifle, binnen 
en buyten de Provintie ten meefien voordeel van de Compagnie 
te employeren, zo als zy by meerderheyd van itemmen onder 
hun te rade worden.

X. De Bewindhebbers fullen tot commod tvt en faciliteringe 
vanCommercie oprechteneen Wifièlbank, volgens de Statuiten 
en Ufantie der Stadt Amilerdam, en aldaar ontfangen alle goude 
en filvere Specien) gemunte en ongemunte , de weike men in de 
Bank fai willen deponeeren, zullende de Bewindhebbers van het 
gemunte geld mogen een percent intereil geven in ’t jaar, ailes 
voi gens het Bianco Reglement, foo hier na fai publicq gemaakt 
Worden.

XI. Haar Ed : Mog: de Heeren Staaten der Provintie van Ut
recht, willen voor de fecuriteyt van de (chat, die in defe Bank 
fai bewaart worden, tegen openbaar geweld de nodige befeher- 
minge verleenen.

XII. De Bewindhebberen van defe Compagnie zullen ten 
profyte yan de Compagnie mogen oprechten en houden binnen 
de Provintie van Utrecht fodanige Lotery en Loteryen als zy 
Sullen raadfaam oordeelen, met voorkenniiTe van Haar Ed : 
Mog: mits aan de Aalmoefenierskamer der Stadt Utrecht gevende 
j^arlyx twaalf duyfent guldens.

Î )
XU I. De Bewindhebbers van defe Compagnie zullen raaclit 

hebben het Capitani van defe Compagnie mec noch Tien duifint 
Aótien door W il lige Infchryvinge te vergrooten, mits gevende 
aan Haar Ed; Mog : de Heeren Staaten der Provintie van Utrecht 
voor yder nieuwe Aótie die zy maaken, medejaarlyx vyfguldens, 
zullende de nieuwe Capitalendaar mede ook v, y zyn van alle ver- 
dere belaftinge.

XIV. De Koopmanfchappen van defe Compagnie fullen op 
de Tolleri genieten de felve vryheyt als de Koopmanfchappen dcr 
Porge: s van Utrecht.

X V. De Verfchillen foo tufichen de Compagnie en Particu- 
lieren mogten ontilaan, fullen gedecideert worden indien hct mo- 
gelyk is, door beyderfyds goede Mannen daar toc te benoemen, 
of anderfints xvat Afiurantie aanbelangt, na de Coitume van d’ 
Affurantiekamer dev Stadt Amilerdam, en wat de Wifielbrieven 
aanbelangt, naar het Wifielrecht der Stadt Amilerdam , voorts 
d’overige difpuiten naar de gemeene rechten der Provintie van 
Utrecht.

XV L De Bewindhebbers fullen gehouden fijn tufichen primo 
Oótober en primo January van yder Jaar reekening te doen , aan 
Ses Commiflarifien, de Drie te benoemen by de Heeren Staten 
van de Provintie van Utrecht, En de Drie andere te benoemen 
by de Hooftparticipanten defer Compagnie, aan dewelke fy ful
len alle Boeken openl ggen, alle de Contante penningen ibo ge
munt als ongemunt foo wel van de Compagnie als van de Bank 
verroonen, en aanwijfiuge doen, waar in de verde re Efteclen van 
de Compagnie, het fy Goederen, Obligatien, Wifielbrieven 
binnen of buyten de Provincie beftaan , onder wien de fdve fijn 
beruitcnde, voorts een nette Balance te leveren van de wind, foo 
yder Comptoir indat Jaar heeft gedaan , de weike Balance aan de 
Hooftparticipanten fai worden gecommuniceerr.

XVII. De Bewindhebbers van deze Compagnie fullenaande 
Participanten een uytdeelinge doen van fes per cent in’t Jaer of 
feilig guldens per Aótie jaar voor jaar, en fulx voordertigachter 
een voigende Jaaren va A, wel meerder maar niet minder, waar 
van de cerile uytdeelinge van feilig guldens per Aótie fai ged-aan 
worden Primo January ijzz.

En vermits haar Ed : Mog : de Staten dcr Provintie van Ut
recht federt de bovenitaandePoinóten by Haar in deliberale zyn ge- 
nomen, nauwkeurig hebben doenExamineren of het Projeóì van 
Anno 1669. tot verdiepinge van de Vaart van Utrecht tot 
aan d’Eem, en van de Eem tot in de Zuyder-Zee, zoude 
konnen worden geexecuteert, en dan bevonden is dat het zelve 
niet alleen heel doenlyk is, maar ook dat het zoude (trekken tot 
merkelyke avantage van deze Compagnie. En dat dezelve Vaart 
in een tyd van twaalf maanden zoude konnen worden geperfeóti- 
oneert, zo is het dat haar Ed : Mog: aan deze Compagnie hecft 
toegeilaan, en de Compagnie heeft aangenomen, het verdiepen 
cn navigabelder maken van deze Vaart, onder voigende con- 
ditien.

De Compagnie zal de Vaart van Utrecht naar d’Eem loopende, 
lang zynde 4644. Roey navigabelder maaken, mits maakende ìz 
a i<r voet diep, làgoovoec breet.

Voorts fai de Compagnie de Eem tot inde Zuyder Zee mede jz 
à ry Voet diep maaken, om alido met de Zee fohéepen tot voor de 
de Stadt Utrecht te kunnen op komen.

De Landeryen waar door defe Vaart voi gens het gemaakte of 
nader te makende be (lek loopen fai , (amen uitmakende z^z. 
Morgen, willen Haar Ed: Mog: naar den tegenwoordigen Prys 
derfelven Taxeeren, naar verhoor der Gerechten waar onder de- 
felve gelegen zyn , dewelke de Compagnie aan de Eygcnaars fai 
vergoeden , en daar tegens genieten ailes wat uit de vootfchreve 
Vaart fai provenieren.

Daar tegens difpenfeeren Ilaar Ed. Mog: de Compagnie van 
de betalinge der y. guldens per Aólie in ’t voorgaande eerfte en 
dertiende Articul , Jaarlyx aan Haer Ed: Mog: te geven vailge- 
fteld, willende Haer Ed: Mog: nog defe, nog eenige andere be- 
lailing van defe Compagnie geduurende den 'tyd van dertig jaa
ren eiflchen.

Ook geven Haer Ed: Mog: in vollen eigendom over aan de 
Compagnie alle de Landeryen langs de voorfchrcve wydcr tema- 
kene Vaart op 1600. Roeyen na leggende, foo wel ter rechter als 
ter linker-hand tot Domainen der Provintie van Utrecht behoo- 
rende , om defelve te Cultiveren , te Beplanten, Veenen , en 
uit te graven , foo als de Compagnie fai te radon worden. Sui-
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lende die Landen op dertig Jaaren geriieten vryheid van alle Im- 
poften.

Soo dan de Vaart geperfeóhoneert en vaarbaarder gemaakt 
zynde, fai de Compagniegenieten op dertig Jaaren de Revenuen 
van den Toi foo on gedagte Vacrt te leggen , ende welke ten 
minfte een half per'cent van waerdye der daar paflerende ScHepen 
en Goederen fai moeten bedragen of foo veci hooger als goed 'fal 
bevonden Worden , als mede het profyt van de Viffevye ili dito 
Vaert, Vobrts Haven, Sluys, enBruggegeld, Vcergeld, of 
wat voor impofmen anderfmts daer op mogten geleid worden, 
fullende de Compagnie mede de macht hebben de nódige Bedien- 
dens, als mede Beurtfchippers aan te ftdlen, mede voor deh tyd 
van dertig fa cren.

De Compagnie fai ook vermogen geihundeerde of laege Lan
den in defe Provincie gelegen te acquireren, of fig met de Eige- 
naars daer over verltaende droog en bruikbaer te tnaken , mits 
daer af betalende de daer op reets ftaende gevvoonelyke Laften.

Haer Ed: Mog: geven ook over aan de!e Cômpagnie voor den 
tyd van dertig°achter een volgendo Jarert de Tollen van dele 
Provincie, VUtrecht, aan de Vaart en W.yk , onder Conditie 
dat van Schepcn en Goederen niet meer Toi fai mogen worden 
genomen alspræfent in deUfantie is, voor Welke overlatinge de 
Compagnie aan Haer Ed. Mog: Jaarlyx by Antecipatie fai be- 
talen twaalf duifend guldens à 40 grooten leder, mits de tegen- 
woordige Tolbcdienden haer leven lang geduurcnde , by de 
Compagnie fallen worden geëmployeert, gefalarieert of ter dif- 
Cretie van Haer Ed. Mog.

Defe Compagnie fai Cole bevdegt zÿri om’s Lands Middelen 
te pachten.

Haer Ed: Mdg: Cederenin vollen Eigendom aan de Compa-

fnie het foogenaamde Amonitie-huis , ftaande op de Kromme 
fieuwe-Grachttot Utrecht ^om daar in te houden haare Comp- 

toiren, voor de forame Van twaàlf duifend guldens cens, Con
tant te"'betaleti , fullende het felfde Huis vry zynhn blyven van 
belafting op dertig Jaren , als wàav in de Heeren Regenten en 
Vroedfchap der Stad Utrecht hebberi gecohfenteert.

IV. Dat, indien’er meer dan y. Millipenen ingefehreven is^ 
vier Commiffarifen , ten overftaan van Burgermcefteren , een 
leder prorato zullen verminderen.

V. Dat de Compagnie be (Herd zal worden door een Commif-
faris, en vier Directeurs, center aanftelling van Burgermeelte- 
renen de dVic andefe van de Hoofd-Participànten, alle op een 
redeiyk penfiòen. .

VI. Dat de ïritekenaafs hinnen çen Maand zullen fourneren 
z. per certo ; en van twee of twee Maenden , een half Jaar lang , 
nog 2. per cent.

VII. , Dat’er geen tiader fournifiementeh zullen mogen war
den geeyfcht, dan met toeftemming van alle de Hooft-Partici- 
panten. ,

Vili. Dat , die ih gebree' e blyftde fohrniflementen te docn, 
van zyne Aótien verfteken zal zyn.

IX. Dat niemand als Hooft-participant gecohfidereertzal wor
den, dan die reëtyk, geduurcnde een Jaar, 12 Actien op zyn 
naam ftààride houd ; en de Directeurs Vooral hiet minder dan iy 
Actien. .

X. Dat niemand zyne Aótien mag verkdopeh, of transporte- 
reri , ten zy de eerfte z per Cento bctaalt zyn.

XI. Dat de Penning® zullen warden geëmployeert tot zoo™ 
danige zaken, als in 5t Hooft dazes zyn vermeld , en dat alle 
Jaren rekening zal worden gedaan, en de Uÿtdeeling geregüleert,

XU. Dat voof ’t Transport van elite Adie %al worden betaald 
cene gulden, door deri kooper en Verkoóper yderde helft.

XIII. Dat Burgermeefters en Regeerders,. tot gemaken vol- 
kome fccurireyt van de Compagnie, zullen bezorgen twee be- 
quaame Vertrekken op haar Stadhuys, met wegeilootehe Raf-
fen, en andere verzekeringen, &c. .

XIV. Dat in cas van verfehil, Partyen zidì zullen onderwer- 
pen aan twee onpartydige, Arbiters, &c.

XV. Dat de inteekening zal gefchiederf op’tStadhuys teNaer- 
den, op àartftaande Dingsdag ea Woensdag, dén 17 en 18 de- 
zer Maand September, 1710.

f ro/èà W» ef* va» , ai; Za^g*;,
Stoffen, Fluweele Fabricq 3 13c. en oók Rogge en Boekweyt- 

Negotie, Tabak-plantìnge , en Spinnerye 
der Stadi Nàarden.

BÜrgérmeeftereri en Regeerders der Stadi Naarderi in over- 
weginge genomen hebbende de plichi van Regenten , om 

geene gelegentheden van de hand te wÿzen, waar uit aan haare 
Stadi, Burgers , en Inwoonders van dieu , een zeker en reeel 
Voordeel zoude kunnen provinieren , hebben, na rype oVerwe- 
ginge , vermeint te moeten aannemende voordeelige aanbiedihge 
Van verfchéide Heereh van aanzien , en van andere voti'rnaame 
Kooptieden ; ftrekkendc, om op het voorbecld van ’£ geene in de 
medic Steden van Holland en Weft - Vriesland , niet zonder 
fucces is gefehied ook binnen hare Stad Naarden , ten voor- 
deele van de goedè Iftgezetenen, op te rechten, en weder in or
dre te brengen de vervallene Laken-Manufacturcn, ook tot 5e- 
Ÿorderinge van de Fluweele en Stoffe Fabricq , zoo binnen de
ceive Stad nog afìiuèeì in goeden train is, de Kooren-Negotie, 
mitfgaders een Tabalcs-plantinge , zynde aan een ieder genoeg- 
Aaam bekend de bcquaatnheid der Landen daar toe , leggende 
aan de Weft-zÿde van dezelve Stad ; aan een bequame Vaart, 
pm ailes te Water af en aan te kunnen voereri, en direól na Am
sterdam , of fla* andere Geweften te tranfporteren : en ook bin
nen deze Stad , daar feeds genoegzame Pakhuizen en Schuuren 
voor Ideine hmiren voor hànden zyn , tot voortzettinge van deze 
Commercie, en oprechtinge van bequame Spinneryen , en ven
dere Beleeningen, en andere gepcfmitteerdeNegotien : Om wel
ke redenen men zich dan ook (onder Gods zegen ) met veci 
fundament lean vleyen, dat mbh metter tyd confiderable Winften 
en Uitdeelingen aan de refpeftiVe Participanten zal kunnen 
docn. De Conditier) behelzen.

I. Dat het Fonds zal beftaan in f. Millioenen guldens , ver1- 
deeld in yooo Aótien , ieder vafi 1000 guldens.

II. Dat hiemand minder dan 2, cn niet meer dan 50 Aótien 
zal mogen Intekenen.

III. Dat zulks in Perfoon of by Procufatiè zal moeten ge- 
fc’riieden , met uitekukking- van de Woonplaats.

Projet van een Compagnie van Commercie, Navigatit, Trafique 
Affurantie, Bodemerye, enz. Der StadTVeefp.

ËÜrgefmeeftereri eri Regeerders Stad dei Weëfp , hebben op 
de iterative verzoeketi van veele voorname Kooplieden ( hec 

voorbecld volgendo van de meefte Steeden van Zuyd-en Noord 
Holland) geconfenteert, een Compagnie van Commercie, Na
vigarle, Trafique, A {furante, Bodemarye enz. in haare Stad op 
te rechten i1 eh in overWeging nemende de goede fituatie derzel- 
ver Pla'ats, als zÿndegelegen aandeRivier deVecht,en nabyde 
Zuydcr-Zcc in ’c gezicht van. Amfterdam , waai door zeev be- 
kwaam, zototbuytenlandze Zeevaart, als Handel op den Rhyn, 
alwaar de Koopmanfehapperi door buÿten-en binnen-W ateren van 
alle kariten konnen af gevoert worden ; hebben daarom met veei 
fondarne fit ( onder Gods milden zegen ) te verwachten, dat de
zelve de gcwenfte vobrdcelen aan de Stad en Geintrefleerdeh za! 
te weege brengen.' Genictde Compagnie is aangelegt op de vol-

' gerifde Gonditien. , = . ,
f. Het Kapitaal zal beftaan in.if MilhbeneriGuldens verdeek

iu7f00 Aótien,ydervari2000Guldens. . r
z. Een ygelyk zal geadmitteert worden met meerdcr als 20 

en hiet minder als twee Aótien in te tckcr.cn, van welke inge- 
teekende Somme de Intekenaar zal fourneeren, 8 dagen nadato 
van dé uitgevingderBiljétten, twee per Cento, een Maand daar 
na gelyke 2 per Cento , en dan verder van Maand tot Maand 
een per cento , tot dat in’t gehedl io percento betaald Zullen 
zvn ; en by manquement van gemelde betalingen , zullen de 
Aótien vervalleri zyn ten profÿte vah de Compagnie ç na welîc 
fourniffement van de voornoemde tien per cento , geen verder 
inlaag lean gevorderd werden , dan met goedvindéri dèr Hoofd- 
Participanten eh meerderheid vah ftemmeri.

q. De betalirig zal provifioheel gedaan worefen aan Commifla- 
riff’en , door de Magiftraat daar toe benoemd , óhder Quitamie 
van twee derzelve.

4. De Aótien zullênkunnen getranfporteertwordennak eerfte 
fourniffement, zynde twee per Cento; zullende betaald worden 
voor het tranfport van yder Aótie twee Guldens ten voordeele 
van de Compagnie, bebalven de Zegels , 12 ftulvers voor de
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Anneri dexsr Scad, door den Koopér en Vcrkooper y der de hclfc 
te bctaalen.

y. Na’r Frarniflement van de tweede Tcrmyn, iülleri door 
de gefteldc Commifiarifien de Hood-Participa men te zamen gé- 
roepen worden o n Inftruétien op te ftellen, waar na de Direc
teurs, geëligeerde Hoofd-Participamen, Caffiers, en Bdekh'ou- 
derszich zuilen regulceren.

6. Deze Compagnie Zal geadmlniftreerdworddn dôor /Direc- 
teurs, alle Per ione n ter goeder naara en faam cnde Négocie ver- 
itàande ; die onbeweeglyk tien Adrien op Imnnc Rekening heb
ben, de welke nict cransportabel zyn, zoolang zy Diredteursbly- 
v.n. Zullendcdoor de Vrocdlchap dezer Sitd driò verkooren 
worden, en vier op cene Nominane van eendubbeld gérai, door 
de Hoofii-participantcn op geftcld.en aan Burgcrmeefteren over- 
gelevert, door haar Ed. Agcbare worden geëligeertl welke drie 
Directeurs door de Vrocdfchap verkooren , innsgaders twee van 
devier opdc Nominarle van Hoofdparticipantcn door Burgermee- 
fteren oCëiigeert, in deze Scad vafte woonplaats zuilen moeten 
houden^ En Zal ingevalle een komt te overlyden van de drie die 
by deVroedfchapperi zyn geftelt, de vacante plaats wederom by 
deVroedlchappen worden vervult; eneen vandevier by Burger- 
mecfterengceiigeertkomende te overlyden, zal wederuyt de 
Nominarle van een dubbeld gecal, door de Hoofdparticipancen 
overgelevert, by Burgcrmeefteren een van gekooren worden.

7. Worden voor Hoofdparticipantcn gehouden die 10 Adrien 
«phunne rekening hebben : door dézelve zal de Nominane van 4 
Directeurs gëmaakt worden : vervolgcns zes uytde hunnen aan- 
Aellen, omnevens Burgcmeeiteren, dejaariykfe rekening der 
DireCteurenby tewoontn ; en naer bevinding der gedaane v/inl- 
ten, deuytdeelinge by meerderheyd van itemmen te reguleren , 
welke rekening voor de écrite reys in January 1/22 zal gefehieden, 
en zoo van Jaar rot Jaar ; cok de Directeurs ( in exrraordinare 
voofvallen daar toe gevdepen zynde )ten bette der Compagnie met 
hunnen raad affifteeren. lnsgelyks zal in agt genoomen worden 
dezelve , buy ten de Scad of deeze Landen woonende, indien de 
Comp. daar ter piaatfe Correfpondenten of Commifiariflèn noodig 
zoudebebben , endevoorfz, Hoofdparticipantcn inclineeren en be- 
kwaatüzyn/teemployeeren. ^

8. De dibatterneBedienden, àls Caffiers, Boekhbuders, Cler- 
quen, en die daar vereyfch vanzaken noodig geoordeek worden 
ziiîlen dodi1 de Directeurs op een fortabel TraCtcment worden
aangefteld. _ , < , ,

g, Aile Negotie, Affurantie, Bddemerÿ, beleenmgeildiscon- 
teering van WiflelbrieVen ,zal door den Directeurs met zodaanige 
Pcrfoonen, Goederen eh Koopmanfchappen worden gedaan, ais 
met het voovdeel der Comp by meerderheyt van ftemmen in ge- 
moede zuilen oordeelen belt te convtinieeren.

io. Zooieiîland ondernemingen ten voordele der Compagnie 
dén DireCteUren aah den hand komt te geeven dat het word ge- 
ampleCteert en van gded fucccs is, dezelve zal een recompcns na 
bevinding vattzaken worden toegelegt,

iî. IngeValle van differenced, zal men die trachten by goede 
Mannen afeedoen, by Partyente kiezen ofanders door den ordi
naris Regter ; en in cas van Aflurantie en Wiflel, zal men zich 
réguleeren ha de Code: men van Amfterdam.

12. Delntekeningin debaven gemelde Compagnie zal gefehie- 
deti op Donderdag en Vrydag den jg en 20 September, 1720. 
beginneilde des morgens ten y uuren.

Die daar toe inchneert, addrefieere zich op het plyn van het 
Stadhuys, al waar in cene geftclde Buffe yder zyn onderteekent 
Bdjet/met wat Sommegeliefd Ingeteekent te zyn, mitsgaders 
fpecificatie van Woonplaats, kan leggen. Welle daar na by re- 
fumptie, in Cas van furmonteering 15 Millioenen Guldens , in 
alle billykheyd na genoege ( zoo veel mogelyk is) gereduceert 
zal worden ; waar van de Intekenaars door Billetten nader fpeci
ficatie zuilen ontfangen.

Project van een Expeditie , Commette en djfirantië Compagnie tot

BUrgermeefteren, Schepenen en Raadefi der Stad Zwol, be- 
vindende dat een menigte van Steden opgerigt hebben een 

Compagnie van Expeditio , Commercio en Afin ranfie, en oor- 
deelende dat aan aile en een ider genoegfaam bekend is de avan- 
tagieufe fituatie van him S.ad ( als aeer na aan de Zuider Zee en

.

Teflc!, en aan de Rivjer het, Swarte Water eri tu lìchen den 
Y fiel en de Vegt gelegcn ) de daar reeds gedreven wordende en 
bloeijende Négocié, de groote FaCtoryen en Expédition opMmt- 
fterland en geheel Duitsland, die alhier meerder als over alle 
and eve Seed en te farrien gaat, en die door de Compagnie nog veci 
kragriger alsooit, kan worden gemaakt,. met eigen Voerìuiden, 
Wageris, Paàrden, 8cc. toe te itelien, vaile reglementeh te ma- 
ken , dat alle goederen van Steden op alle tyden over defe Stad 
kunnen worden geafiureerd en verzonderi , zoodanig echtcr dai 
gemelde Goederen als van outs zuilen worden geeXpedieert ; 
voorts òhi alle Goederen en Koopmanfchappen uit Duitsland 
en elders komende tnsgelyks te Afiureeren en te Beleenen. Wy- 
ders dm Poftwagens op geheel Duytsland , en fells voders na 
Italien op te regeen , en dat alle Negotie , foo te Water als te 
Lande, op aile Geweften , Ryken en Landen , met allerhande 
Wareri derwaafts te brengen , en van daar te haalen , met leer 
groote voordeelen kan worden voortgezet , en dat tot alle ban
de! , met veel minder ko lien , als op ardere plaatfen , welgde- 
gen Pakhuyfen kunnen worden opgeregt, Zoo is h, dat Bur- 
gerttieefteren, Schepenen en Raaden voorrioemd , met ingeno- 
men advys en confent van hun Gefwore i Gemeente , goedge- 
vonden hebben mede een Compagnie vari Ëxpeditie Commerce 
en Aûlirantie op te regten , en zulks op de volgende Condi- 
tien.

i. Dat het gelicele Capitaal faîbeflaari tiyt 10. miîlioeheri, en 
uic 100®. Aérien, leder à 1000 gl.

2t Dat men daar mede ovcral ( als de Stad van Zivol daar toe, 
als in ’t hoofd gefegt zeer gelegeri zynde) zal handélen in aller
hande Waaren , 00k Manufafturen , en de reets hier in train 
zynde , tot meer avantagée van de Compagnie , bcneficeeren 
en aile Aerien, Obligatien en Vaftigheden Afiureeren en Belee
nen, Wrifiels Difconteeren,en voorts ailes zodanig aîsâan te Hel
lene Directeurs toi meeften dienfte van de Compagnie zuilen 
oordeelen te behooreri.

g. Dat de intekening fai worden gedaan by Commifiarifien 
door de Heeren van de Magiftraat te verkiefèn , en benoeming 
der woonplaatfen van de Intekenaars, by vvellce intekening aan- 
ftonds voor ’t verleenen van het opregten defer Compagnie, 
beneficeren van Wegen, bruggen, Vaarwater, en alle hinder- 
nillen , die in defelve mogten voorkomeri, weg te nemen , eri 
wydefs voor aile vordere avantages, die van tyd tot tyt door de 
Heeren van de Magiftraat aan de Compagnie fullen worden ver- 
leent, ter Secretarie zal betaalt worden een per cent, en aan de 
Intekenaars te gelyk gedrukte Adte van Aétie, door defelve met 
hun Naam , Stad en Woonplaats te vCrvullen , gegeven wor-- 
den , om daar mede 00k aanftotïts te kunnen handelen , vari 
welke Aéten , tot commoditeyt van de A drie handelaars , by 
Verkoop, de Endorfementen op de rug zuilen valideeren , zoo 
dik-en menigmaal als fulks gefehied, zullende by ’c Tranfport 
echter van leder Endorfement betaalt worden , als hier nâ 
volgi.

4. Dat riieiiiarid rileer aïs dertig Adrien zal mogen infehryven , 
dog riaderhand wel meer in mogen kopen, zonder dat daar door 
egter meer als een flemme zal mégeri hebben in eenige zaak.

5. Dat deze Infchryving zal beginnen Maandag den 23. Sep
tember op ’t Stadhuis al daar.

6. Dat het juifte getal der Adrien cri voor gemelde Kapitale 
forame vol zynde de voorlchreven Commifiarifien by Biljetreiï 
of Courant de Hoofd-participanten zuilen by een roeperi.

7. Dat voor Hoofd-participanten eerft alleen zuilen gerekend 
worden die 30. Adrien hebben , en naderhand 00k voor Hoofd- 
participanten gehouden worden , die by t ranfport zoo veele of 
meer hebben Verkrcgen en inderdaad bezitteri, welke van elders ko- 
mende alle met her B urger-regi zuilen worden vereerd.

8. Dat de voorfz. eerfte Hoofd-participanten by een zynde de 
Heeren van de Magiftraat aan dezelve Zulieti bekend maken, dat 
drie en welke Directeurs hebben benoemd, om by meerderheid 
van ftemmen door gemeldeHoofd-participanten nog daar by be
noemd te worden , mits dat van deze negeri vyf binnen de Scad 
hun Domicilie zuilen moeten houden, aile en een leder hebben- 
de 30. Adtien.

9. Dat deze Directeurs, gedurende hun bediening, goAdtieri 
zuilen moeten behouden of de faéto van ’t Diréôteurfchap ver- 
vallen zyn , eri de Vacante plaatzen op de eerfte byeenkomfte

D der



<kr Hoo&ftpàrticipantcn j door dezelve met de Directeurs ge- 
fuppkerc Worden.

i o. Dat aande voor ft. Directeurs op deeerfte Maandàg in No
vember , door delntekenaars weder zal worden ingelegt een per 
cent , en dus op gelyke Maandag van Maand tot Maand nog 
een per cent tot fes Maanden , en alzo tot Maart 1721, induis.

11. Dat de Directeurs meerder penningen tot voortzetting van 
den Handel nodig oordelende daar toe de Hoofd-participanten, 
zodanige vordere inleg ordonneren, als ten meeften dienite van 
de Compagnie zullen oordelen te behoren , ora binnen ac’nt of 
langer weken na de bekendmaking nog 4. per cent ingelegt te 
worden op fodanige fortable termynen als gemelde Directeurs en 
Hoofd-participanten zullen goedvinden.

12. Dat een ieder Intekenaar de tvveede , derde , of vordere 
inleg manquerende te doen, daar door van zyn ACtie ten profy- 
te van de Compagnie zal vervallen zyn.

13. Dat door de Directeurs jaarlyks aan de Hoofd-participan
ten, een Maand van te voren daar van te adverteren , rekening 
zal worden gedaan = en met dezelve met meerderheid van lie in- 
men de uitdeeling gçreguleerd.

14. Dat door de Directeurs en Hoofd-participanten zullen 
aangefteld worden twee Caffiers , een Boekhouder en een Co la
trami leur, die voor zo vede foramen borg zullen tnoeten ftcllcn 
rds by de Directeurs en Hoofd-participanten zal worden gcoor- 
deeld.

i y. Dat de TraCtamenten van de Directeurs, Caffiers, Boek
houder en Contrarolleur by de Hoofd-participanten zullen gere- 
guleerd worden.

16. Dat de mindere Bedienden by de Directeurs zullen wor
den aangefteld en alle and ere zalten en ordres by de zeive be- 
raamd worden 3 dat 00k elders Comptoiren zullen mogen aan- 
legg' n, en general y k ailes wat hier voor aan de Hoofd-partici- 
panren niet is gereferveerd, verforgen en uitvoeren.

17. Dat de Compagnie alleen te tyd van zo. Jaren het recht 
zal h .bbcn van Loteryen in de Stad op te rechten.

18. Dat voor tranfport van ieder ACtie , voor de Directeurs 
te doen , tot verval der onften , traCtamenten Stc. betaald zal 
worden een Caroli gulden, half by de Verkoper en half by de 
Koper te betalen, half by de Stad en half by Compagnie te pro- 
fiteren, gelyk mede by ieder 2. ftuivers voor den Armen dezer 
Stadt.

19. Dat alle queftien , uit hoofde van deze Compagnie fprui- 
tendc, tuflehen Koopluiden, Schippers, Voerluiden, &c. by 
de Directeurs zullen worden gedecideert , zonder eenig appel 
of vordere Provocatie.

NB. De penningen moeten franco geaddrelfeert vverden aan de 
Secretarye der Stad Zwolle.

dSy/rag, fo»fgpf 0/ fa» _gg»graA Cowpag»;g ^a»
Ae/gg»;»g;g», g» lofgryg», g»</g züf (ÿ) rg rgo&/g» %g/ 

rrooy na» ^aar TA Cr. A/%, At#?# na« g»
A# g» foW?g& Za».

^, f»wa» Agf#vA^a»ff» AfrjrgwfAkCowpaf«;g.

TX Efelve Compagnie fai beftaen uyt een infehryving van een
hondert millioenen guldens 3 we!Ice hondertmillioenen guft 

dens verdeelt werden in een hondert duyfent Capitarle ACtien , 
yder ACtie van duyfent guldens, hetwelke hetCapitaaf van hon- 
derd millioenen uytmaakt.
r I I- Ora dit Octrooy van Haar Ed. Grout Mog. te obtineeren, 
ml tot ontheffing van’s Lands fchulden, van de Compagnie aan 
3c Landt betaalt werden tien millioenen, die gevonden en betaalt 
fallen werden, uyt de twee eerfte inlaagen, van dele Compa
gnie. ^ /

III. De eerfte inlaage fai niet eerder gefenieden, als na dat het 
Octrooy van haar Ed. Groot Mog. de Heeren Staten van Holland 
en Weft V 1 iesland, fai fyn verleent > en ailes door deOpfienders 
in een or dentei y ke ftaat fai gebragt zyn ; als fullende dan nog agt 
dagen van te vooren gewaarfehout werden, en veertien dagen tvdt 
gegeeven weiden, ora zyn eerfte inlaage te brengen.

IV. Uyt de eerfte inlaag, de welkebedraagen fai tien millioenen, 
ial aan t Landt aanftonds betaalt werden y millioenen , ende de 
Compagnie als dan nog overig hebben gelyke r millioenen , ora 
een aanvang van het werk te maken.

V- De tweed en inlaag fai gefehieden, twee maanden na den
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cerften , eh mede niet grohter weefen als een tien je, de vveîk 
weer laibedraagen tien millioenen, waar uyt men aan het Land 
deanderc nogvyf verfchulde millioenen fai betalen ,ende de Com
pagnie als dan tien millioenen in cas ial hebben.

VI. De derde Bylaag fai mede niet eerder mogen gefehieden 
als twee maanden na den anderen, en fai mede maar bedraagen 
een tiende van hetCapitaal ; en faî de Compagnie als dan by dde 
derde Bylaag, na af trek van de 10 millioenen aan A Landgegevej 
nog overig hebben twintigmilüoenen, en fuilen als dan geen meer
der. Bylagen van de Geintrefleerdens, inlangcn geëyft werden om 
de Gcintrelfeerdens niet tcincommodceren, en ailegemakken toc 
te fchikken, en men haar Actien en Capiiaal altyd meer als drie 
dubbeld hetCapitaal waardig lai maken ,als die effectif fuilen zyn 
’t geen indefe onderftaande aanmerking klaar word aangetoont ’ 
want yder maar met de drie tiendens van A honderd van een Ac
tie van jooo.guid.te fourneeren , maar300. guldens uytfcbicf,en 
men uytdcelingen ( die dikwiis tien a twaalf per cento) kan krygen 
van zyn gelicele ACtie van 1000. guldens, ibo dat hier klaar 
blijkt dat ioo een ACtie, drie a vier dubbeld het Capitaal waard 
rnoet wefen.

VII. Boven dele lo.miîlioëneh fai den inventeur van dit Pro
ject het Land nog doen protiteeren 20. mtlliocn, buyten fehade 
van de Geintrefleerdens,het gcenc by Memorie aan haar Ed: Groot 
Mogende werd aangetoont, waar toc wy ons zyn relcrerendc,endc 
den Inventeur van dit ProjeCb nog niet in’t public wil late komen 
om geen andere van zyn uytgevonde concepten(tot grooten voor- 
deelc van ’c Land, en van deflclfs Compagnie ) daar van te laten 
profiteeren.

Vili. De vafte Winften , waar Uyt men alle jaareh uytdee- 
hngen fai kuntien doen, werd by Memorie aan haar Ed: Groot 
Mog : mede vertoond.

IX. Een yder fai niet meer mogen inteykenen , of op zvn
naam fetten, als veertig ACtien. J

X. Geen OCtroy komende, word hier by gelet, om yder een
geruft te ftellen, dat niemandals dan met zyn inteykenen fig fal 
hebben verbonden. °

XI. Verders werd ailes gerefereert aan het gem: generaal 
ProjeCb, het welk in’t breede aantoont de avancen, die het ge- 
meene Land ende de Particulieren, daar van fuilen genieten. “

De inteyltening gefehied ten huyfe van Meilleurs van Ryk, Ma- 
kelaars in ’s Gravenhage, in de oude Molftraat.

W fa» &&;%%» g»
foer Ar Ggfarg» fa» Zee, fa» AC fa» OW%e, g»^ 
teryen, novdzakelyk is voor de Negotie on Zcevaari, en dat men 
ziet in Engeland een Mâatfchappy daer toe opgerecht, om door een 
gnwfza«e»gg%;A#f Cap;faa/, zÿf %%//e»
rgrg», fo^rgi6rgA^ # ^e//e» Zoo ^ee/if aa»i(gggr z/g. 
zes gehoft, dat immer zoo propooftèlyk was zodanig een Maat- 

o/"Pzawg»ï;o%;»gg t;a« Carp/faa/ z» z/eze La»ak» w/W 
^ewaa^r, a A rgg/i/« Æ%ge6W %eryâeeer_geA^^ e»^vopo»ggrf
/e» Çyaa'e z/e ÆWop t;o^g»ak foorwaar^a:

1. Dat het gelicele Capitaal beftaan zal uyt Een hondert en 
Tvvintig Tonnen Gonds.

2. Dat ieder Intekenaar in handen van fuffifante Koopluyden , 
hier nate noemen, zal betalen van zynIntekeningeen vyfde per 
cento, datisyier ftuyvers van ieder honderd guldens, ofte twee 
guldens van ieder duyzend guldens.

3. Voor heteynde van de Maand July, of eerder, zoo men 
eerder reed zal zyn, zal men alle de Geintrefleerde doen by een 
komen, om by meerderheyd van ftemmen Directeurs té kie- 
zen van deze Maatfchappy.

4. Men zal noqyt meer Geld eyflchen van de Geintrefleerde l 
als de Geintrefleerde zelfs in den tyd by meerderheyd van 
ftemmen zullen noodig oordeelen , orarne deze Maatfchappy zoo 
geiuft te doen zyn voor den Gealîeureerden, als eenige geruft. 
theyd kan vereifeht worden.

f • Niemand zal minder mogen Intekenen alsvyf duyzend gul
dens, en niet meer als vyftig duyfent guldens.

6. Men behoud voor zich, dat men die geene ,die in ’tpublicq 
niet geconcipieeit zyn, of gerecipieert worden, voor vyf duy
zend guldens te zyn gegoedt, haar Inteken-bricfje , hier na te 
noemen, zal mogen weder geven, en zoo wyders geproporti- 
oneert. r

Die



pic dan in deeze gelieve deci te héitìen , brcftgeh zynïnceken- 
Dnefje aan bet Huys van STEENHOUWER en U Y T- 
VV ERF, ophet Rockin, over de Beurs : Alwaar een Verze- 
gelde Blikke Bus zal zyn Donderdag Morgen, denzoften Juny, 
ten zeven uuren.

io Juny 171Q>.

"1X7 Y Ondergefchreven verklaren by dezcntcZyngerefolveert, 
* ’ om te hendeeren in een Compagnie of Soçieteyt van Aiiu

rantie, en dat leder voor zoodanige Sommen, als bencvens onze 
Telceningen is gcfteld. Door welke Compagnie , Soçieteyt, 
of wel der zelver Geauthorifeerdens , zal werden verzekert op 
Scbeepen , Goedercn , en alle fooiten van Koopmanfchappen, 
opHuyzen, Lynbaanen , Branderyenen Rafinaderyeil , mits- 
gaders op Bodemaryen en Perzoonen, voor den Turk , alsam 
derzints , pradticabel in Aflurantie , zullende het Fonds of Ca
pimi , dat door yder van ons na rato van onze Intekening zal 
werden gefourneert , ftrekken tot de betalingen van Schaadens 
en Avaryen, zodanig , dat een leder, die hem door deze Socie
teyt zal doen verzekeren, volkomen fecuur en geruft zal konnen 
zyn , om in cas van Schaaden en Avaryen , ’t geen hem deswc- 
gen competeert , prompt te konnen ontfangen , en dar ailes op 
de onderftaande Conditimi en Voorwaarden : te weten :

Art. I. Niemant zal mcer moogen Intekenen , om Intreft in 
deze Aiiurantie te hebben , als 50000 Guld, cn niet minder als 
5000 Guldens Banco geld.

2. Zoo zullen ’er uytde Intreflanten agt bequaame Afluradeurs 
en Kooplieden , de voornaamfte en gemakkelykfte Menichen 
zynde , genomineert worden, die de directic van deze Affâiren 
zullen hebben , en genegen zyn zonder Proceflen, en zander 
creticques de Schaadens, van de getekende Somma af te maken, 
en uyt de Wereld te brengen; en zullen verder bovendien wer
den aangefteld zoo vede en zoodanige Bediendens , als tot dit 
heylzaame Werk noodig zullen werden geoordcelt, en vvaar toe 
de Onkoften t’zyner tyd, zonder iemand te bezwaaren, zeer ge- 
naaklyk zal werden gevonden uyt de Transporten, &c.

g. Alle de Intreflanten , welke in deze Fonds van Aiiurantie 
participeeren, zullen voor het geene zy in deze Soçieteyt Inge- 
tekend hebben , promtelyk moeten voldoen , in manieren naar- 
Volgende, namentlyk :
. 4- Den Inteekenaar zal inde Maand Augufty , aanilaande, 
in Banco moeten affehryven 10 per cento van zyn Getekent Ca- 
pitaal, en zoo alle half Jaaren 10 per cento, tot debetalinge van 
Zyn Ingetekent Gapitaal toe, zoo’t van nooden mogte zyn, dat 
niet te denken is ; dog by aldien het noodig mogt werden bevon- 
den, en de geene die aisdan daar in ltomt te manqueeren, of in 
gebreekete blyven nagedaaneadvertentie, zal zyn Portiein deeze 
fonds geroyeert, en ten faveuren en baten van de andere In
treflanten zyn, zonder dat hy ooit de minile pretende daar over 
Zal mogen maken, in rechtenof daar buyten.

5. En op dat leder Intekenaar in deeze Fonds volkomen ge- 
fuit lean zyn , dat zyn gefourneert Gapitaal niet zal vervreemt 
^01 den , of ter quader trpuwe tot des een of anders verryking 
?tcde gehandelt worden , zoo zal wel expreflelyk , gelyk boven 
is gezegt, ’c Ingetekende Gapitaal afgefehreeven werden in Ban- 
Co, op rekening daar toe te nemen , op de Naamen van de Ge- 
^uthorifeerdens ; en daar van zal niet gedisponeert werden , als 
|?et de Onderteekening van vyfuyt de ache Geauthorifeerdens, 
^aar toe door de zelve te nomineren, tot afberaling der Schaade
,Q Avaryen die mogten vallen ; of anders, zoo’t belt verttaan 
werd.

6. Zullen de Geauthorifeerdens gehoudeu zyn, alle Jaaren van 
tinneboeken, een behoorlylce Balance op de beitewyfedoenlyk

tr ^-aa^en ’ van. ^et ingetekende Kapitaal, op dat yder der In- 
e ianten lean zien ; dat niets ten fraude van den een of ander 

be chiede , en na dezelve zal rekening en uytdeelinge pro rato 
dp ^,n.worden, van het geene geavanceert zal zyn , aan yder 
ccn' CmtrC^'eeV^CnS ’ vaP zyn Ingetekende Gapitaal, doch met 
0D'ISerei*erye, en inhoudinge van winften, voor fchaadens, die 

P verzekeringen , voor en tu lichen het opmaken der Balance 
° naan, mogten komen te vallen.

7- Aoo verbind leder Gcintreffeerde zich wel expreflelyk aan
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de Geauthorifeerdens gezaihentlyk, o^aahdehgecneh, diedóOP 
hun, utt hen lieden daar toe Ipêciaal zal werden Gccommiltert, 
hunne Supplement te doen , zoo er meerder mochte verlo-wen 
worden , met deze Aiiurantie , als Ingetekend is » ( dat Gode 
Verhocde, ) cn 00k niet te Prefumeeren is.

8. Zal deze Compagnie totniemands prejuditieaangelept wer
den , veel min om eenigerhande Beleeninge te doen , nog 00k 
ftrekken tot hinder en belet van andere Particulière Afluradeurs, 
(fchoon dezelve in deze Fonds hebben Ingetekent ) of met uit- 
fondering van Makelaars , of anderen, die gewoon zyn verfeke- 
ringen te vorderen , of te folliciteeren , zul fende leder een met 
geiyke faveur ontfangen worden , die zyn Policen prefenteerc 
om te Tekenen , dog zal op geen Policen van Aiiurantie wer
den getekent, als de welke volgens de jongfte Ordonnance op het 
Klein Zegel geemaneert , en door den tieer Secretai is van de 
Kamer van Aiiurantie binnen deze Stadt getekent zal zyn.

9. Alle Policen zullen door Makelaars , of die gewoon zyn 
verzekeringen te vorderen of folliciteren , moeten worden ge- 
prefenteert, en zal deCourcagie van de getekende Somme aan de 
zelve werden voidaan, een vierde per cento van leder roô Gul
dens , volgens Coftume,

10. Wanneer men tot deze Compagnie Permiflie van haar 
Ed: Groot Achrb: heeft, zal’er een byeenkomft verzocht Wor
den, van de voornaamfte des Geintrdieerdens, op dat leder een 
zyn fentiment gehoort word , wat verder tot befte van deze Af- 
furamie kan vali geftelt worden , en infonderheid tot volkomen 
fecurityt van de geene die laat Teekenen, cn dat in cas van fcha- 
de , zy prompt en zonder uitftel Geld konnen krygen , en dat 
roo. per cento zonder eenige kortinge als de fchade Totaa! is, 
en 00k zonder Proceflen, zullendeinkas vandifferentie, deafdoe-' 
ninge van het zelve door de Geauthorifeerdens, gelaten werden, 
aan de Uitfpraake van twee of drie Koopluiden of anderekun- 
dig in hetftuk van Aiiurantie zynde, wederzyds te kiezen, by 
aldien de Geaflureerden , het zelve zich zal laten welgevallen, 
vermits in cas van Difpuir aan zyn keure zal werden gelaten, 
om het verfehil by verblyf als boven, of wel door de Ed: Amb: 
Heeren Commiftariflen van d@ kamer van Aflurantie alhier ° te 
laten afdoen en Termineeren , zonder dat de Compagnie’zal 
vermoogen te Appelleeren, verder dan voor de Ed: Achtb: Hee
ren Schepenen dezer Stadt.

11. Men zal aan de Intreflanten renvers, van leder partye van 
5000 guldens geven, op een behoorlyk Zeegcl geteekent door de 
Gezamentiyke Geauthorifeerdens, en dat van zoodanige pome , 
als hy in deze Soçieteyt van Aflurantie heeft by dc Betaalinge der 
10 per cento , enzal hem 00k oprecht goed gedaan worden, alle 
Jaaren wat'eris geavanceert, geproportioneert ,na zyn Ingetekent 
Gapitaal.

12. Tot deeze Fonds van Aflurantie, zal geen meerder ofhoo- 
ger Infchryvinge gefthieden, als tot 2000 a goóo Tonnen Gouds, 
of anders zo veel, als haar Ed : Groot Agt.- zullen komenjtever- 
ftaan.

13. Ende wanneer deze Infchryvinge mogte werden belet van 
hooger hand, en deze Compagnie of Soçietyt van Aflurantie ver- 
booden wierd, dat niet te denken is, om dat het ftrekt, tot befte 
vande Negotie, en van deeze Stadt, enterniemants nadeel, zoo 
zal iedereen van zyn Intekening ontflagen wezen.

14. Deze Soçieteyt van Aflurantie werd aangelegt tot opbouw 
en meerder voortzettinge der Negotie, en tot geruitheytder Ge- 
aflureerdens , door de voornaamfte en befte Kcopliedens en A flu- 
radeurs der Stadt Amfterdam, gelyk als elders gefehied, enzal 
niemant vermogen, die in deeze Fonds Ingetekent heeft, zich in 
cene nieuvve Soçieteyt van Aflurantie te Engageeren, of deze be- 
nadeelen.

15. Deze Compagnie van Aflurantie haare gemakkelykheyt 
en promptitude, tot het afmaken der Schaadens en Avarvcn zon
der iemant het minile op te houden, zal de gehele wereld Ani- 
meeren, en doen refolveeren,om by deze Compagnie hunne Aifu- 
rantietelaten doen, en zal zekerlyk Floreeren . om dat 5er veel In
treflanten onderzyn diejaarlyks aan deze Compagnie, zelfsocca- 
fie hebben 2, 3, en mcer Milliocnen te laten Affureeren, en hunne 
Correspondentiten navigarle op alle Geweftenen Plaatfcn hebben, 
en zal daar door te gelyk werden belet, dat dc vreemde Aflurantie, 
als van Portugaa!, Spanjen, Sweeden ,en Denemarken, tot Lou
den of elders niet, zal werden geordonneert, dat zonder de opreg- 
ting van deeze Soçieteyt, zekerlyk zoude gefehieden, waar van

reeds



j f c il cele Preuves ko ri ne ri werden gctdont, 
io. Tot nutee en welwezenvan deeze Compagniezalmen toe- 

flaan, aan de Maakelaars &c. dewelke’t hunnç Affaires zyn, en 
by de preferite Affuradeurs daar vodr bekent ftaan, om te laten 
Affurcercn, mede in deze Fonds in te teckenenyoooof ioooô gul
dens, ter believe van de Intreffanten, mitsdatzy, door't genie- 
ten van dit Voorrecht, zig in geeil Nieuwe Affurantie-Compagnie 
engagée ren ; en tot voorkominge van alle Disorders, zal tuemant 
van de Geintreflèerdens zynìntreft mogen Tranfporteren,binnen 
de tyd van de eerfte twaalf Maanderi.

17. Voorts omdeezen niet tedoenbuyten kenniffe en toeftem- 
mirige van onze Overigheyd, zoo werd da.ir op met zeer veci 
ooimoedighcyd haar Ed : Groot Achtb: Permiflìeindeze Stadt ver- 
zogt, doch zonder OctroDy van haar Hoog Moogende , wyl het 
Octrooy in een Bordante en welgeftelde Republicq, tot des een 
of an de rs pæjuditie enfehaade, en wcl byzonder van deze Stade, 
zoude konnen ltrekkeny voor welke Permiffie, indien het ver-' 
lange word , is men genegen aan de Stad een Fourniflemerit te 
doen, tot volkomen genoege van haar Ed : Groot Achtb: behal- 
vendat’sLnndtsInkomen van netZeegcl confiderabei vertneerdert 
Zal worden, door het uytgcvcn der getekende Renverffen , Po- 
licen &c. welke vermeerderinge naar aile apparentie wel zal be- 
draagen Jaarlyks een Somma van ga^TonnenGouds.

18. Men verzoekt met veci Refpeft de Ed : Groot Achtb:
H ce ren van deeze Stad , om indezeFavorableen Wclaangelegde 
A (lu ramie-Compagnie naar hua Edeie believeri mede deci te 
nenien.

7« «gwf# Ter g»

en dit Projedï geapprobeert.

Confiderai ten ovèr de Geprojecieerde Compagnie of Soçieteyt van Affa- 
rantie hinne n de Stadt Amfterdam, van Dato lojuny, 1720.

MËri vertrouwt dat by het voovcnftaande Project, dat vari 
deeze Soçieteyt door den Druk aan een ieder is mede gedeelt, 
dveftuygehde genoegzal wezen aangetoorit, de noodzaakelykheyd 

die’er is, om zoodamge Soçieteyt binnen deze Stadt op terechten, 
wannerr de Verz'ekeringen alhier zullen werden gemaintineert.

Omm'e welke redeneri, ten dozen dien aangaande niet anders zal 
werden gezegt, als alleen dat , ingevalle dezelve onverhoopt geen 
voortgang zoude konnen hebben,on wcderfpreekêlyk,en buyten alle 
twyffel , in het korte zouden werden ondervonden , dat deze 
Stad het voordeel, dat met Affli ree ren werd gedaan , voor het 
grootfte gedeelte zoo niet in het geheel, zouden moeten miffen, 
ter oorzake vari de Soçieteyteri, de welke om te verzekeren, zoo 
buy ten, en voornamentlyk binnen deze Lan de n , reets zyn ge- 
ftabileert: wantbehalven de meerdere Geiu(theyt , Menage en 
Expcditie y die een Geaffureerde zal vinden in zoodanige Com
pagnie , zoo is ten opfigte van de voorfz. Societeyten dewelke 
tot Rotterdam,-Delft, Gouda, Middelburg, en eiders zynop- 
geregt, met reedenen te dugten, dat dezelve geen Occafie genoeg 
vindende in haar Steeden , oin Verzeekeririgeri van Importande 
; e doen, binnen dele Stadt een ofmecr Gecommitceefdens fullen 
qualinceeren , om ter deefer Plaatze , in de namcn der voorfz. 
Soçieteyten, alle foorten van Verfekeririgen te laten doen, zoo 
alsbevoorens en tegenwoord g nog werd gcpractifcei t door die 
van Hoorn, en Principali dooreenige Inwoonders van Brock in 
Waterlandt ,- Welke laatfte onder hen een ftille Compagnie heb- 
beii opgerecht’ ,- eri binnen dele Stadt de voornaarrifte pollen der 
voorkomende Verfekeringen komen weg te nemen ; waar om
irent tot een iSaaîtje icari dienen , dat door dezelve aiieen ruym 
dvie vierde pârten dcr Affa ranfie op Groenland c , en de Straat 
Davids is gedaan y aile het welke zekerlyk fonde werden afge- 
fiieeden , wanneef dele voorfz. Affurantie Compagnie alhier 
wierdegeadmitteert ; dewyl defelve in volkomen ftaat foudefyn, 
6m, zoodohr haar Lu y (1er en conffderabele Fonds, mitsgaders 
ddor de Geintreffeérderis, waar van véeîe een meenigte van Oc- 
caficn hebben , om gewidhtige Verfekeringen te laten doen, de 
Alïu lentie ce rii iri haar volkomen lcragt té herltcîlen, en vervol- 
gens , om door Preuves van faciliteyt , en promptheyt in het 
Botai;«•'der lehadens, mitsgaders het myden van Chicanes , de
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meeAc Verlekcnngen van Europa ria haar te tfckkcri, en door die 
occafie dele Stadt meer eri meer te doen F lo ree ren.

$t Werdt met reede vali gelïelt, dat niemant fai konneri wer- 
den gevonden, die mec eenige fondamene zou derven ftellen, 
dat foodanige Compagnie ; voor de Stadt in het algemeen aange- 
merkt, niet van de uyterlle nuttigheyd en voordeel welen zou
de ; waarom men dat met veci gerultheyd zal ondctftellen , en 
alleen by de hand necmen de Oploffinge van de Raifonnemen- 
ten , waar mede eenige IVrfbonen hebben vermeent te konnen 
bewyfcri, of demonftrceren, dat den opbouw van deefe Soçie
teyt van Affurantie, voor eenige Particulière»binnen dele Stad, 
fehadelyk zoude wefen :

Ten vvelken cinde men in de cerile plaatfe , mogelyk als een 
zekere waarheid zal affumecreh , dat aile Generale Compagnie of 
Societyten voor een gemeene belt fehadelyk zoude zyn, onrakt 
daar door alleen by weinige , te weten de Participante», de 
voordeelen zouden werden genooten , die anders over het ge- 
\neen zouden werden verfpreyt.

Ten Tweeden, dat een Compagnie van Affurantie in haar ver- 
mogen zouden hebben de Pryfen der Premieri te verhoogen, en 
dat daar door zoude werden veroorzaakt dat deVerzekeringen tot 
Londen en elders zoude werden overgebracht.

Ten Dei den, dat de Affurantie met geen voordeel kan werden 
gedreeven ^ als door die geene die grondige kenniff: daar van 
hebben; en dat mitfdien , als’er onkundigc Directeurs wierden 
gekooren, deze Soçieteyt veci eer fehadeuzoude Iyden , als pro- 
fyten doen.

Ten Vierden, dat aile particulière Affuradeurs tot kleine Pre
mieri , en op fwaare Conditici! zouden moeten verzekeren , als 
zy eenige Neeringe zouden willen hebben , en dat zelfs deze 
Compagnie binrien weinige Jaaren zoude werden van zoo veci 
vermogen en kragt, dat zy de geheele verfekeringen na hun zin- 
nelykheid zouden konnen regeeren.

Ten Vyfden, dat een Geaffureerde niet fecuur foude werden 
verzekert by zoodanige Compagnie , om dat de meelte Partici- 
panten zig zoude begeven tot Wind-Negotie;dn 00k alleén hun- 
ne Intéekening zoude doen, met een beooging, om hun A elica 
te verhandelen ,• en om alfoô daar ddor, en nice door de winlten 
der Compagnie voordeel te doen ; eri dat 00k daar door zoude 
werdefi te weege gebragt , dat vede orivefmogende tot Partici- 
pantén zouderi moeten werden gedoogt.

Ten Zefden ,- dat een Geaffureerde , ifli cas vari difpuitVeU" 
kens met een vermogend lighaam zoude moeten Plyten, tot zyn 
merkelyke fehade , zoo door de lange tydt , dieri hy zyn Pen- 
ningen fonden moeten miffen , als groote Proces-koften, die hy 
als dan louden moeten ondergaari.

Om welke Refleótien kortelylc te beantwoerden , Zoo diend 
ten opziehte van het eerfte aangemerkt : Dat geen rederien zullen 
werden uitgedacht, dat zoodanige Soçieteyt voor het algemeen , 
of particulière Kooplieden fehadelyk zoude wefen , dewyl eer- 
ftelyk door dele Soçieteyt geen Négocié , nog, zelfs DifconteS of 
Beleeningen zal werden gedaan : Ten anderen, dat zelf rii het 
verlekeren een ieder zyn Jibertcyt werd gelate» ; en dat notabel 
is, 00k aan die geenen die Deelgenooten van dele Compagnie 
fullen Zyn y foo dat even foo weinig riadeel aan *t Gemeen , of 
de particulière Negotiante» fonde werden toegebragt, als, tot 
écn voorbeeldt, aan de Groenlandfche Villehery* wanneef daar 
toe een Compagnie wierde opgerecht ; met Permiliie dat alle an
tere , loo wel als de Compagnie ter Walvisrangil, louden mo
gen Reeden. Zoo dat hetnadeel imaginait, ja geheel ongegrond 
komt te wefen, daar in tegendeel het voordüel , dat het gemeen 
uit foodanige Soçieteyt zoude trekken , merkelyk en ontwyffel- 
baar komt te zyn ; foo als bevoorens y en infonderheid by het ge- 
drulcte Projeôl is aarigeweefen ; waar door 00k te gelyk is opge- 
lolt het generaal Axioma* dat door een Compagnie alleeri weini
ge zouden profiteeren, tot nadeel van een Republicq, aangeziert 
de Âfluradeurs, waar op dit alleen foude konnen lien , in buri 
vermogen hebben en behouden , om in het doen van hunnen 
voordeelen te continueeren, als hier boven is gefegt ; bove» eri 
behalven dat uit de admilhe van foodanige Compagnie diredt het 
tegendeel foude volge» : want foo het verlekeren werd gelateti 
op denvoet foo als het jegenwoordig is , foo is notoir , dat de 
Profyten, die met Verzekeren werden gedaan, alleen blyven 
onder Tvvintig, often hoogften Vyf-en-twintig Perzoonen, de
wyl in deze Stadt zoo veel Affuradeurs van aanzien niet komen



te zvìi, dur ter contrary , door net ftabiîccren van deze Com
pagnie , voor eerft de voorfz. Afturadeurs kunnen biyvcn in hun 
werk ; en dat, ten anderen, een groot getal Menfchen aan het 
voordeel part ended konnen hebben; en mitsdien is Idaar op de 
eygengrondender Tegenftreevers van deze Compagnie, dat het 
aîgemeen oneyndig meer zal protitccrcn , wanneer dezdve werd 
geftabilieert.

Dienende ter Beantwoordingc van de TwecdeTegcnwerpinge, 
dat het oogmerk van deze Societeyt is en moet wezen, om door 
gemaklyke Premien, faciiiteyt en promptheyd , in het bctal'en 
der Schaadens als anderzints, dezdve op te vyzelen en te doen 
fioreeren; en bv aldien het contrary door haar wierd beti agt, zoo 
Zoudehet zeive niet ftrekken om de Affurantie van deze Stadt te 
verjaagen, dewyl dan de particulière Verzekeraars, dieaitoos hun 
vryheyd zullen behouden tot minder Gourde, en annemdyker 
Condition zullen konnen verzekeren, en alzoo ondervinden dat 
de A du ramie, die door deze Compagnie eerft binnen deze Stadt 
met meêv overvloed zal werd en getrokken, tot hun zal warden 
over gebragt, enzulksegter binnen deze Stadt geconlerveert, tot 
een confiderabiler voordeel van de particulière Afturadeurs.

Belangende de Dcrde Rcflcctie, zoo moet daar omirent wer- 
dengezegt, datdezelve het Gcmeen geenzints betreft : want als 
3er onkundige Gcauthorifecrdens mogten werden gckoorcn, en 
daar door febade veroorzaakt ; zoo is klaar, dat niemant als de 
Compagnie daar door zoude warden benadvelt, dog dewyl een 
yder van denatuur eenzekere ncyginge heeft om voordeel te be- 
iomea, en fchaade te ootwyken; zoo mag met Permiffte van de 
Uytvinders van dezeObjeótie wel warden vaft geftelden beflooten, 
datdeGeintrefleerdcns wel zullen zorgen, dat zeev kundige Per- 
zoonen tot Directeurs zullen werden gekocyen; ten waare men 
voor een zekere waavheyd moefte aennemen, dat 'er geen Men- 
ichen kundig in Affurantie waven, als die om hun particulière Be- 
lahgen dit Projeót met al hun vermogen zoeken tegen te gaan ; 
zoo dat met recht dit Raifonnement mag werden aangemerkt als 
een uytvluchtvan verre gezogt, om dat ’er geen eflentieeìe Te- 
genwerpingen konnen werden gevonden.

Op hetVierde Poinót, moet werden gezegt, dat het zeive al- 
leen betrekkelykis, op de Particulière Afturadeurs cn zulks geen
zints op hetalgemeen, en dat daar omtrent wel zoude mogen wer
den vaftgefteld dat, als die Afturadeurs zouden blyven by hun 
Concept om een lichaam dat Gegouverneert werd door Regters en 
Geobferveert door een Fiscaal, omzodanig een zoort van Soçie- 
teytonder hen te behouden ; metbvgevoegde gedrukte Wetter), 
waar nade ICooplieden en Makelaarszich moeten reguleeren , en 
de Cours der Premien met gemeen goed vinden te begrooten ; om 
in zekere Pœne te Condemneeren die tot minder Pryzen Tekent, 
om ondragclykeConditien te maaken; waar van ftaalen zyn,eerft 
het betalen van 98 per Cento hoe liquide de fchaade 00k mâgzyn ; 
het beding van vryheyt voor Schaadenen Avarye opallegoedercn 
beneden de 3 per Cento, cn opHennip enVlas beneden de Tien 
percento, waar by nu preferii nog verder is vaftgefteld, die laafte 
vryheyd 00k te bedingen wégens de Wol, Stokvis, en Suyker , 
en als zy verder continueeren om op het minftegebrekinde Docu- 
menten, Criticqucsenlangwÿlige Procedures te maaken , danze- 
kerlyk door deeze Soçieteytzal werden te wegen gebragt dat aan 
die Verzekeraars zoo vcele Policien , niet Zullen werden gepve- 
ienteert, maar als zy de Geprojeéteerde Compagnie fu lien gelie- 
ven te volgen, met de verzekeringen te doen voor een dragelyke 
Premie, en tebetaalen het volle Capitasi, en af te zien van de voorfz 
nieuwe Condition, zoo zullen dczelve konnen blyven verzekeren, 
en dan zal onwederfprekelyk werden bclet, dat de Geaflùreerdens 
die door diergelyke maniere van doen, zekerlyk door de Tyd 
Zouden werden gedegouteert, om alhier hunne Aflurantîen te laa- 
ten doen, nietna Londen en elders hunne Commiftien af te zen- 
den, maar in tegendeel, aangetnocdigt om de orders tot verze- 
keringdiebevoorensdikwiiszyn verdedt, in’t geheel, aan deze 
Stadt te Offereeren en zulks in plaatze dat de Particulière Aftura
deurs door de Magt en goed belyt dezer Compagnie van hunne 
neeringe zouden werden ontbloot.: Zoo zal door dezdve nietan- 
ders werden te wcege gebragt, als dat devoorn : ParticuliereAftu- 
radeursniet meer in hunvermoogen zullen hebben , om de Aftu- 
ranticaanalteenge keetenentebmden,cnalzoo meedeomde zelve 
door dat gedrag geheel en al van hier tedoen vel'huyzen : Behalven 
dat de Particulière Afturadeurs, by hunne gedrukte wetten, als 
Koopluydenbekentftaan; zoodat, als door de voorfz. Soçieteyt
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eenige vermindetinge mdeneringeder vnom : AÜliradcurs ZoWé 
mogen werdentocg.bragr, desnten, dczelve ecbter doôr hunne 
Negotien konnen blyven beftaen, dewylzy allé Buyten de Afluran- 
tien K'oophandddryveh.

Zyndc ten uyterfte Ridiedi, het geene in de Vyfde plaatze, tegens 
het voorfz. fProjeô is geavanceen, dewyl voor eerft by het zelve 

' Projeót is getoont, datdenaanleg nietgefehiede met een oogmerk 
om in de wind te Negotieren, verrons by het voorfz , Project is vaft 
gefteld,datter binnen een geheel Jaar geen Tranfporten zullen kon
nen werden gedaan. Waar by nog zoude konnen werden gevoegt ; 
dat de Edule Groot Achtbaare Heeren Burgermeeitereh zpuden 
konnen Fixeeren, dat van iederpartye die Getranfpoi feert wiert 
een zvkcren Penning zouden werden betaald, zoo ten behoeven van 
deze Stadt, dat een aanzienlyk Fonds zoude konnen uytmaken, ds 
mede om daar uit voor het geheel of ten deele te vinden, het geene 
aan de bedien Jens van deze Soçieteyt zotide nioeten werden betaair, 
waar door de vreeze voor Wind-negotie zal moeten veixlwynen ; cn 
belangende het voorgeeven datter geen genoegiaamefecuriteyt in 
deeze Compagnie zoude konnen werden gevonden, omdat men
fchen van weynig vermogen door den Verkdop Pavticipanren zoude 
konnen werden, zoo verval t die fwarigheÿd, als men Confidereert 
den Fonds die Drie hondert Tonne Goüdts zal bediagen waar in 
vry war meergeruftheid zàl werden gevonden,als in eeh Particulier 
A fturadeur,die dik wits op tydt eenige M illiocrieh rifted komt re lo- 
pen, fchoon dczelve geen 100. düizeht guldens recel en met’; rdaad 
bezir, behalven dat die gecnen die Aótien van deze Compagnie reëel 
zullen koopen, nootzakelyk gegoede menfchen zullen moeten zyn, 
dewyl dczelve met Contant geld zülien moeten werden betaa!t,en 
fchoon by ongeluk eenige mogten mânqüéefen, zoo zal nogtansde 
Compagnie in ftaat zyn en blyven, de noodige bylaage te doen ; cn 
zulks zal nooitgebeuren, dât bevoorens dikwils is gefehier, darby 
zwaare ongevallen, alle de Afturadeurs die op een Police haddeh 
getekent, (en by minder rampen vier, vyf eh meer) in hun betalinge 
hebben gemanqueert.

En mits dien refteert nualleen de beantwoordingevahdezesde 
Tegenwerpinge,dewelkevolkomenby het gedrukte Projeót is op- 
gelofcht , vermits nictalleen deze Compagnie zal wezen ve'rboti- 
den , om alle opkemende queftien te verblyveh , aan Ncutraale 
kundige Perfonen, maarzclfs om, Ingcvallede geaflureerde mog- 
te verlciezen zync zaakeii door den Regter tê laaten Terniineeren 
niet verdette Appeîleeren, als voor de Ed : Acbtb : Heeren Schee- 
penen deezer Stad, die ten opzichre van deeze Soçietcyt zouden wy- 
zén by Arreft, fchoon de Geaflureerde in zyn vermoogen zal be
houden om verder te Provoceren; Waar door, iri plaatfe dat dc 
Geaflureerde door het vermogen van deeze Compagnie had eel 
zoudeleyden, Zal werden veroorzaakt, dat hy Goed Regt heb- 
bende, zelfs in Cas vati Proces in een jaar en minder jzyh gelt 
met de Intreflen van dien, tegens 12 per cento zal kònnen beko- 
men, daar vvedcrom in tegendeel, eeh Geaflureerde door de par
ticulière Afturadeurs if. 16. eh trieer jaaren lean werden gaandc 
gehouden, wanneer die Afturadeurs als defelveendelyk vdorden 
Hoogen Raade Succumbeeren, nog konnen volftaan met een In- 
treft van 4 percento, tot de uyterfte fchaade en ruine van een 
Koopman, dewyl de Kooplieden veel meer met him penningen 
konnen avanceeren.

Omme alle wellce Reedeh ,• en ôneyhdige meer, Jewelkc om 
niet al te lang te Zyn, werden gepafleert, buyten dispuifc zal moe
ten zyn, dat het gemeenebeft, deeze Stadt nog 00k de particuliè
re Negotianten, niet alleen door deeze Societeyt geenftnts zal wer
den benadeelt: maar dat ter contrarie, alornme veel voordeelen 
door dezelve zal werden gebooren, dat 00k zelfs de particulière 
Afturadeürs hiet zullen werden geledeert, wanneer dezelve zicl 
konnen genoegen met een aanzienlyke winft, en refolveeren, on 
Generetis hunne Verzekeringe te doen, en de opkomende Scha- 
dens, en A vary en te betaalen , dewyl den van byde notoir is,, 
dat, of de Particulière Afturadeurs zyn voor alle Geaflùreerdens 
zoo goed en fecuur als de Soçieteyten, en hebben dezelve gelyke 
occafie om Aflurantien te konnen doen, en zelf theer, om dat de 
Makelaars aan hun Comptoiren door Douceur eh Traétementen, 
alsahderfintszyn gewendt, waar door zy de Preferentie hebben te 
verwagteh; of zoo dit niet zodanig Succedeert, zoo is klaaren buy
ten eenige twyffel dat een Soçieteyt by alle Geaflùreerdens Zal 
werden gepræfereert, in welk geval niets van meer noodzakelyk- 
heyd voor deeze Stadt kan werden uytgedagt, als de permiffte tot 
een Soçieteyt van Aflurantie, dewyl andertints notoir aile verze- 
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keringen, van hier smilen werden overgebragt, tot die plaatfen, 
daarreeds Soçieteytenmetpermiffie van Souvereinenof Magiftra- 
ten met veci fucces, en reedstotonsmerkelyk nadeel zyn opgeregt 
geworden,

Amfterdam dén 20 Auguftus 1720.

Memorie, om aan Haar Ed. Groot Agb. de Heeren Bargermeefte-

gelee de n, en no ch ftaat te verwagten uyt aile de Society ten der Bin-

haar Edele Groot Agtb. ten onregien tegens hot Project van A(fu-
rantie, in dato den io Juny laaftleden, hebhèn tragten te imbué-
ren, om hun particulier belang, en ambitie : Namentlyk,

I Ndien Haar Ed. Groot Agtbaarhedens voor een Maand ’t 
•* Project hadden gelieven te amplefteeven, en niet waren gedifa- 
nimeert door die Contramineurs, zoo had men voorgexomen, 
dat na Rotterdam , geen een Scad (gelyk zy alle zelf betuygen) 
tot die Refolutie zoude hebben gelcomen , om cenige Compag
nie van Commercie , ofMonopolien , Navigane, Afturantie, 
of Beleeninge op te regten , wyl zy alle bedugt waren, als Am
fterdam een Compagnie van Afin rantie op ree h tede , zy alle als 
afgelegeLichamen zynde, niemant om haar zoude denken, nog 
fpeculatie vinden.

Maar terivyl Amfterdam niet refolveerdc, zo is hun tyd tot 
dat werk gebooren geweeft , wyl zy niets daar by waagden of 
hadden te verliezen, brengendc daar door hunneSteden in ftaat, 
krygende met allekragtecnige Millioenen Contante», Gelderen 
van de Beurs van Amfterdam , en derfclver Inwoondcrs der- 
waarrs, waar uyt tewagten is, datzy tot nadeel van Amfterdam, 
door die kraguge Beurs, daar geen particulier Koopman tegen 
lean.

Zullen ondernemert de Navigate op Groenland , Straad Da* 
vids, de Negotie op de Qoftzee en elders. Wyders aldaar op* 
koopen , door hunne groote kas , al de Hennip , Vlas, Tear, 
Yfer, en zoo van alle foorten van goederen , dat naderhand Am* 
fterdam uyt hunne handen zal moeten zoeken.

In Amfterdam kunnen fy 00k aile dagen met een Mafia valle» 
op eenige Koopmanfchappen , daar fy maar Concept van Itry* 
gen , koopende ailes op , en brengen de prys aanftonds fo per 
cent hooger , al was het felf van Zout, en óraaneu, infonder- 
heid by Mediocre of geringe Recolte, daar een groote Confump- 
tie in is, en men niet kan mifìèn , tot ruine van veele Negòti- 
anten en particulieren Ingefetenen , waar van men een exempel 
maar zal aantoonen.

De Prys van het Zout is prefent 60 Pond Vlaams ; laten fy 
maar vier à fes Tonnen Gouds daar in aanleggen, zoo loopt de- 
felve aanftonds op 80 Pond Vlaams. Gelyk mede de Brandewy- 
nen , Teer, Pik , &c. alle tegenwoordig in zeer laage Pryfen 
wcefende.

Aile de Bcleninge en difeontes in Amfterdam, fullen fy mede 
weg flecpen : dat niet te vreezen is van 't voorfz, Projcft van 
dato den 10 Juny, verm its ’tfelve met geen oogmerlt van Mono 
pohen, of om eenig Particulier te bcnadeelen , maàr alleen om 
te verfekeven, is aangelcgt.

Zo zullen fy dan 00k kunnen wegnemen de Aflurantien wyl fy 
Directeurs hebben , die dagelyks in dele Stadt komen bequame 
Luydens, en bevorens reets by yder een in Aflurantien geefti* 
meert, door hunne gemakkelykheid en promptitudo ; 00k an* 
dere hier in deefe Stadt authorifeeren, gelyk 00k reets bv veelen 
werd gedaan : hier uyt volgtdan, dat die Contramineurs hunne 
Neering 00k felts quyt raaken zullen , behalven dat de meefte 
Kooplieden malcontent fyn , over hunne onrechte tegen ftree* 
vinge , met hun niet fullen willcn te doen hebben ; daar by, 
zullen in ’t vervolg aile ordres van buyten tot de A flu rantie 
werden gegeeven , om by de Compagnie» te laaten verfekeren, 
alfoo vede Particulière» , gelyk by hun is geë'clatteert, niet te 
vertrouwen zyn, door die» zy prefumeeren veele van haar Afti- 
oniflen fyn geworden, enby een Compagnie daar een zoo impor
tante Fonds is, zyn fecuur ; daar by krygen fy in kas van (dia
de, too per cent, en binnen een Maand geld, zondcr Cretique 
of ophoudinge.

Van de Compagnie van Munnikcndam is te vreefen, dat zy
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door de Haven van Nieuwencianl, zoo onder haare direftie tor* 
teert, en’t recht op den Y-ftoom te halver weg hebben , Am
fterdam veel nadeel fallen doen , in’t faciliteeren der Convoy- 
gelden , en veele andere Ongelden : Mitsgaders van Hoorn> 
Edam, Medenblik, A Ik maar, Gouda, Dort, Gelderland, en 
meer andere Steeden , dat men in der daad te Iaat fai fien , om 
te konnen redrefleeren, cn als dan onmoogelyk fai fyn , of men 
fai met de andere 5 ted en in groote differentie koomen.

Of die Contramineurs al voorwerpen , dat alle Societeyten 
maar wind zyn , en dat zy van zclfs wel zullen Vervailen , dat 
den een den ander in de gvond zal boote», fai men anders bevin- 
den, want zy fullen, gelyk boven gezegt is , ailes infpannen, 
om haar begonne werk tc maintineren , en alle Maatregels ne- 
men en p radii fee ren , om de Negotie en Navigane van Amfter
dam af te trekken, hunne Compagnien onderfteunen en toe voe. 
gen meet yoordeelen van Impolitic» als anderflnts , en blyven 
alfoo Pofleft’eurs van alle die confiderabìe Contante Penningen 
van de Beurs van Amfterdam.

De zelve Contramineurs geveh Voor. Men beHoeft de Socie- 
teyt van Rotterdam mede niet te apprehendere» , die zal 
infgelyks wel van felfs vervailen.

Zulks Zal men mede ter contrary fien , eli dat defçlve hoe lan
ger hoe meet fai flo ree ren, gelyk reets by haar nieuwe Infcrip. 
tie confteert, nademaal de Regeeving der felvçr Stadt die met 
alie kracht ondcrftcunt, en ailes toevoegt en nog meer fai doen 
om defelve te maintineeVen tot voordeel van haar Burgers, en 
zonder dien was de Beurs van Rotterdam geruineert , al waar 
foo U Ed. Groot Agtb. niet zyn te difponeeren, tot het permit* 
teren van 't Projeft, van dit Jaar nog de Adties op ifo.à 200 
per cento avana zullen loopert. En Amfterdam ten uiterfte hin
der! y It zyn en nadeel toe brengen in zeer veel gevallen.

Dus is klaar reets te fien cn zal men in ’c kort nog verder ont- 
dekken, wat traded die Contramineurs aan deze Stadt van Am
fterdam en derfelver InWoondcrs komen te veroorfaken, met haar 
Ed: Groot Agtbaarhedens ten onrechte en mogelyk uit eigen be
lang, in een ander fentiment te brengen, door het accès dat zy by 
haar Ed: Groot Agtbaarhedens hebben, waar op zy zelf trotfee- 
ten , en zich beroemen , van in ftaat te zyn dit gantfehe werk 
onder de voet te kunnen ftooten , door dien niet anders als de 
Wind-Negoties daar uit zullen fpruiten, en dat een verderf voor 
Amfterdam is , en’t is vreetnt dat men die Contramineurs kan 
aantoonen dat zy zich zelf daar mede dagelyks engageeren en 
hunne faidlvan maken, ja felfs di reft ofindireft op barer en an
dere namen in andere Compagnien deci nemen.

Dit ailes hebbe ik niet konnen halaten als cen opfecht Patriot 
van deze Stadt U Ed:Groot Agtb: aan de hand te geven enver- 
lang daar voor geen de minile Honneur douceurs of voordeel; 
maar xvy zien met finerte leder dag , Wat groot nadeel aan deze 
Stadt door die Societeyten werden toegebraebt dat ttoch maar 
eerft een begin is eh tienmaal dimmer is teduchten, en onmooge
lyk zal zyn, te belette» als het wat dieper ingewortelt is. Den 
Schryver defer is zelf van dat fentiment dat alle die Monopohen 
zeer quaad en nadeelig voor de Negotie zyn , maar geen Socie- 
teyt van A flu rantie , daar in ieder zyn vryheid behoud , en dat 
het beft was dat alle de Monopohen wierden gefupprimeert dat 
’er geen een was.

Zullende in alien gevallen door ^t permitteeren van de bekende 
Societeyt, door den ondergefz, geprojefteerd, werden te weege 
gebracht , dat het contante geld niet noch verder en voor het 
grootfte gedeelte van hier na andere Steeden zal werden overge- 
oracht.

Wanneer vevvolgens door dc Kas van deze Societeyt indien 
de nood zulks vereift , en haar Ed: Groot Agtb: zulks komen 
goed te vinden , de Intentien van de Societeyten der Buitenftcc- 
den om Monopohen te dry ven zullen kunnen werden tegen ge- 
gaan, en vcreideld, waar toe often wel keeinde overvloedigeMid- 
dclen tot voordeel dienende aan de hand gegeven kunnen werden.

Men zal hier byvoegen dat’t remarquabcl is dat reets eenige 
van die Contramineurs die haar Ed: Groot Agtb: ’t Projeft on- 
fmakelyk hebben willen maken ’c zelve reeds hebben geamplec- 
teert , als ziende dat hunne ongegronde tegenvverpinge niet an
ders komen voort te brengen als een groot nadeel voor de Stadt 
Amfterdam , en dat zulks hoe langer hoe meeris teduchten, 
door alderhande praftyken direct en indireft van andere Sceden, 
die men U Ed: Groot Agtbaare, genoeg kan aantoonen, en dat
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iV te îaat zoüde óndervindeh dai fratine eigen particulière Nego- 
tic zelfs dee! in die fchade komt te krygen.

Zynde niet re denken, vcel minder te hoope’n, dat dit heÿl- 
zame en noodzakelyk werk, zal agt-erblyven om 6 à 7 anderfints 
geintreffeerde geaflocieerde Perfoonen; om hun particulier belang 
of om de fodanige die Ini refi in andere Com pagaie n hebben : Ver- 
mits hun nog apart, ni et tegenftaande hunne tegenftreevinge, 
portie in dit Projectis geode ree rt, fiende yder ccn klaar, dat den 
Autheur eenvyand is van Monoplien of wind Negotics , zoo als 
zy het gelieve te noemen dat daar ayt zoude refui teeren.

VVyl den Ondergcfchreeveneil zelfs haarEd : G root Aghtbaar- 
heden oottnoedig verzoekt, om zullcs te beletten , en daar toe zoo 
vcel als doenlyk is de noodige ordres gel ie vente publiceeren.

Ende alzoo bekent is, dat de Iratreflànten van’t bewufte Pro- 
jeét, dcr A flu ran tic Comp : zyn, de cerile en braaffte Ixooplie- 
den, en Pilaaren der Beur'fe van Atnfterdara, die hunne Corref- 
pondentiesen Navigaticsop aliegeweften van de Waereld hebben, 
Van wien de Præmien en Revenuen der A flu ran tie alleen zyn te 
verwagten, dieook in hunne keur hebben, de premies van ’tver- 
fekeren, te geven aan wien Zy willen , en zulks aen de Ma elaars 
te ordonnerai , off zoo het hun Commiffie is , ende orders tot 
Aflureven zyn ingerigt, ’t felven te laaten doen by fecure Gom- 
pagnieh, in, off buy ten deze Stad, en vooral niet by particulière 
Afliiradeurs, zoo meet een Commiflionair 5t felve foodanig Eflec 
tuceren. .

En konnen wy van die refpecrive tegenftrevânde À flu rad curs 
èn Geaflbcieerdens ons geen paalen laten zetten , dat wy onze Af- 
iurantics hun gehouden zyn te doen prefenteeren, inzonderheyt, 
wyl ’t fchynt, zy als een foort of regt van eygendoth dàar toe 
Vcrmeenen tc hebben; of fig aenmaatigen , geaccotnpagneert van 
gedrukte Wetten, Cabale» en veele anderecretivues, in Has van 
i chad en of avaryen.

Verders mag men gefuftelyk met veci nedn'gheyt en eerbied à- 
vanceeren aan U Ed : Groot Agtb : die de Illuftre en beroetóde 
befehermerszyn van’c nutte en welwezen dezer grootmagtige S.adr, 
ende derzelver trouwe en onderdanige voorname Negotiante» en 
Borgers, dat gene van die Contramineurs in ftaac zyn een folide 
reden voort te brengen , tot nadeel van ’c bewufte Projeét of’t 
Word ten eenemaal geretorqueerd en op geloft in’t zelvc Project, 
de Confideratien, en deeze memorie.

En is men in ftaat om alle de tegehwerpinge te toortifieeteh , 
Wanneer haar Edele Grooe Agtbaare ons die goede gunite ge- 
liven toe te ftaan, van te mogen worden gehoort, met eenige van 
de eerfte Koopliedens dezes Bears, om ailes aan U Ed: Groot 
Aghtb : te Demonftreeren.

Verzoekende hier op, met aile onderdanigheid, de prompte en 
onvertoogene Refolutie uwer Ed : Groot Agtb: op dat daar geeti 
andere vendere progrefle gemaakt en worden.

En dat U E : Groot Agtb : geenagt gelieven te geevenop De
clarator, dat 3 a 4 hooft Contramineurs beflg zyn, door eenige 
te laten tekenen, dat’t bewufte Projeét ’t verderf en ruine voor 
deze Stadt zoude zyn, zander dat daar van fufhfailtereeden wevd 
Steven. , , . ,

Ende wy zouden niet gaarn deel in hunne onderneemmge en 
traverfeeringe willen hebben, wanneer men naderhand ten regte 
fret wat fchade zy, daar door aan deze Stad hebben veroorzaakt.

Was getekent
JOS IAS VAN ASPEREN.

Jls Geauthorifèefden vant en in den naeme der Intreffanttn 
die V Projeci hebben getekent en G cample cieerdt.

Affurantie Compagnie der Vereenigde Nederlânden mens Capitani 
beftaan fai uit 7f Milioenen Guldens , verdetti in idooò Aclien. 
Ider Aclie tttf y y 00 vnaar op egter maar f 3900 in 13 Termynen 
fallen betaalt werden.

OM deefe CompagniePetableeren, fullen haar Ho: Mog: de 
Heeren Staten Generaal onderdanig verfogt werden om te 

verleenen Aéten, waar by deefe Compagnie met uytfluy ting van 
^lle andere Compagniefchappen of t’famenvoeginge van Capita
la van meet als twee Perfoonen binnen de feeven Provintien en 
feflbrt van dien opentlyk of heymelyk, onder feeker pccne daar 
toe te ftellen , geauthorifeert word om te mogen affureren, 
Scheepen , Goederen , Perfoonen , Huyfen See. op ill Ike Con
dition foo als fy fai goetvinden , en fulks voor den tyd van 30

Jaten, aìs mede Oâroy ora met uitiìoidug van aile andere , Wrn 
hen de feven Provintien en de refibrt van dien, te houden foo- 
danige ‘Loteryen als deefe Compagnie fai gerade Vi'nden en iulkl 
Voor den tyd van tie» agter een volgendo jaren , foo van vryheir 
om Àôfcien en Obligaîien tebeleerien met de reftndliedàt de Com
pagnie niet fai mogen beltenen kleynder fonóne als van f io co: 
t’effens yder party.

Voor welke Authorifatie en Oétrôÿ de Compagnie fai bctalen 
aan Haar Ho; Mo: 24. Millioenen ih termynen als volgi , en 
een Millioen vôôr d’Àrrtien defer Provintien.

Men fil niet ïnterrumpeeren de prefeht tree Vende Lôtery van 
haar Ed: Groot Mog: de Heeren Staten Vàh Holland , maar de- 
felve overnemen , en aan haar Ed: Groot Mog: de aan deezè 
60000 Lo ten Annexe prefyten betalen of genieten laten.

d’Atithorifatie, tot A flu ran tie Odfcroy tot Lotti ÿt-n, eh per- 
nri flic tot beleehinge , vah haar Ho: Mo: dan verkrqgeh fynde^ 
fai dele Compagnie maken l'óooo: Aóìneii, yder Aérien-, gerce- 
kent op 7?oo: Guldens, welke dan fai uytmaken een Càpitaal 
van 75: Millioenen.

OM NÜ DEEL ÀÀN DËZË ÀCTÌEN TE VER- 
KRYGEN , VERB1NDEN WY ONDfRGESCHRE- 

: VbN ons yder voor de fomme by ons hier onder gefperificeerc 
ons contingent daar toc te fournerén , op de naarvolgunde con- 
diticn, in de naarvoigehde rermynen te betalen.

Namendykdat op yder Aétienietnàeer falwerdeh betaalt in 13; 
termynen als/3903 : zynde/300 voor yder t-ermÿn, waar vand’- 
éerftebetaling fai gedaah werdeh aan deCafliei Generaal van dee
ze Compagnie aanftonds, naardatdoór meerderheytvanftemmen, 
zulke Cafiier by ons participantcn fai fyh aangefteld , fullcnde de 
participanten foodraa deìnfchryvinge der 7p:Millioenen volbragc 
fil lyn, binnen Amfterdam ten dien eynde werden te famen gè- 
roepen , eh de overige 12 : termynen fullen worden betaalt op deh 
eerften dag van daernaavolgende ï 2 : Maanden,

Welke 13 : termynen dan fullen opbrehgen 39. Mil'uoenen, voor 
deoverige 30. Millioenen fallen wy op deBoeken van de Compa
gnie yder naar proporne van de by hem gedane inteykening wordeft 
gedibitc-ert.

De welke 36. Milliòerien egter niet van bns fullen mogen wer
den geeyfcht, als in denaarvolgendetweegevallen;

b Wanneer flg òccafic ihogt op doen, om van defen Staat op 
feèkereCorlditien te verkrÿge eenige aanflenlyk profyt voordefezd 
Compagnie, als wmnneer Bewinthebbersde Participanten in Amff 
rerdam fullen te famen roepen, hun het projeét voorleggen, en fai 
fulks dan door meerderheit van ftemmehof aarìgetlomeh of verwòr- 
pen werden, aangenomen wordende fullen de Bewirìthebberen 
mogen doen een inroep dog dat den felven nooyt fai rtiogen fyn van 
meer als io. percent te gelyk.

2„ Wanneer deze Compagnie ( dat nog niet aparent is, eh God 
de Heercin genade vevhoede wille ) meer fchade als profyt hebbeit 
foude, zoo fullen de Bewinthebbèren de participanten tefameu roe
pen, eh door meerderheit vah ftemmeneen inroep van eenige per
cent geco nel udeert engedaan werden, dog fai defel Ve inroep meede 
n et tneerderals tien percent feffens mogen inporteren.

Wanneer de Participanten te famengeroepen worden,fai in alle 
deliberatien yder Aétionilt voor yder Aétie die hy op fÿn reeke- 
hing heefc, hebben een ftem, en daar Zal met de prefetlten gecor> 
cludeert werden.

De ftemming fai gefehieden door Lotting met gefloterebriefj. # 
De Participanten fullen nadatmen de authorifatie van haar Ho: 

Mo : fa! verkreegen hebben , binnen Amftefdam te famen geroe- 
pen worden, en daar vergadert fynde binnen vier dagen verkif- 
fen 17. Bewinthebbereny.Contrdlleurs , ten Caflîer Generaal,en 
een Boekhouder Generaal, als00k een Agent die woonagrig fai 
moeten fyn in den Haag, om het intreft van de Compagnie by 
haar Ho. Mo. waàt te nemen, opfulketraéfement als door itieer- 
derheit van ftemmen , als dan fai werden goetgevonden.

Binnen vier dagen na dat deze Bewinthebbers, Controîleurs ^ 
Boekhouders en Caflîer Generaal fullen fyn aangefteld, fâl moeten 
gefehieden debetaling van de eerfte termyn a f 30b. waar voor de 
Caflîer Generaal fai geven recipiflén op zulke namen als dan Word 
begeert. ^

Tegens deze recipiïïen fullen de Bewinthebbers op der Compa
gnie Boeken door den Generale Boekhouder aan den houdet der- 
felver recipiilen geven Reekening hem debiterende voor f y50Ò.
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aan wten bet hem za] gelieven, dog zal hcttranfportopde b'oeken 
zoo lickwils alseen aétie verkogc wcrd, moeten, vand’eene Ree- 
kenmg afenop de andere aangeichrceven worden , en den eygen 
dommerecnnicuwe Adlicbnef tegcns denoude,die men intrekken
zal egeven worden. ,

V'oor we Ik t ran {port Koper en Verkoper ter profyre van de < 
Compagnie zuUen betalen go. ftuyvers yder voor t ran (port van 
yder Acide uit wclkc penningen zuilen gevonden worden de Sa’a- 
niTen der Bewinthebberen ends Subalterne bcdienJens, dog zal 
her mahquercn.de van'de Compagnie geluppleecn worden.

De Kaftier Generaal van de Compagnie in Kalla hebben j Mil- 
lioenen zal daar voor koopen aanltonds Bankgeld en zal fu Ike 
fiamme als hy mcerdei in handen (al hebbeu als g Miilioenen 
Kasgcld fchryven in de Bank der Scad Amfterdam, op Reeke- 
nmg van deze Compagnie en daar van zal met kunnen werden 
g.disponeert als met ondertykening van 8. Bewinthebbersals hier 
;ia breder zal werden aangetoont-

Wannetr de derde termyn van beta ling (ài ontfangen zyn, zul- 
îen dc Bewinthebbers dezer Compagnie aan haar Ho : Mug: be- 
talcn 2 : Miilioenen Guldens Casgeld en daar mede Continuéeren 
alle Maande, tot 12 : Maanden Incluys, metbetaling van gelyke 
forame te (amen uitmakende 24 : Miilioenen cnfulks voor bet door 
haar Ho : Mo : tot opregting van deze Compagnie verleende Con 
fent, (bo dan nog een Millioen voor d’Armen ter difpofitie van 
haar Hoog: Mogende.

De geene Parricipanten dewelke in gebieeken mogte blyven 
hare Contingent of Contingenten opdeaangezettentermyncn te be
talen , fullen daar door haar Abide of Action verliefèn , en fuilen 
defelve aan de meeftbiedende ten profyte van de Compagnie aan 
andere verkogc werden.

De i g termynen van bctaling uitmakende 39: Miilioenen by 
de Compagnie dan Ontfangen zynde , fai defelve , na dati;:
> ioenen aan haar Ho: Mo: at betaalt zyn , nog in Cas en in 
B .nco hebben 14: Miilioenen , dewelke fuilen dienen aan de 
gcaffeureerdens tot fecuriteyc ora te hebben reftitutien van de 
fehade ( die God dog in genade verhoedc wil ) foo daar mocht 
vatlen op de geafleureevde Goederen, Schepen, HuyfenScc.

En onderei)lichen (al dit Capitaal moeten werden geëmployeert 
om te beicene» Actien en Obligation van defen Staàt, gelyk hier 
na volgen fai.

De i . Verkorene Bewinthebbers fallen moeten zyn ervarene 
welbemiddelde ter goedernaam en Earn (biande menfehen en daar 
under ten minften.

12: Koopluiden te weten 
8: Van de Stad Amfterdam 
g: Van Rotterdam 
g: Voor Middelburg 
g: Van Noord-Holland.
Defe 17: Bewinthebberen fuilen oprechten dc 7: naarvol- 

gende Comptoiren , en de (clve beftelien met bequame tvouwe 
en fuffifmtcn Bediendens, Klerken, en Caffiers.

De Participante» (ullenopicderComptoir ftellen, dife aan hun 
den Ecd fai doen van getrouwigheid enContraboek moeten bou
de n van aile Profyten en fehaden, foo daar fullen vallen.

Van de 7: Comptoiren fullen zyn 
i. Comptoir Generaal voorfien met een Boekhouder en Caffier 

Generasi.
4. Voor de Afleurantie. 
i. Voor de Loteryen, en 
i. Voor de Beleening,
De vier Afturantie Comptoiren zullen zyn.
i. Toc Amfterdam voorfien met 8-Bcwindhebbers aile woon- 

agtig tôt Amfterdam en daar onder ten minften 6. ErvarenKoop
luiden.

1. Tot Rotterdam.
$. Tot Middelburg.
j. In Noord-Holland.
leder Comptoir voorzien met g. Bewinthebbers op dite refi 
pe&ive plaatfen woonachtig.

daar onder van ieder Comptoir ten minften fuilen moeten zyn 2 
ervarene Koopluiden.

De Bewinthebberen in de refpectiye Ramerai zullen macht J

(
persie, crcditeercnvoordebetaalde/gcopr.a&ic) daanncvens hebben om te afiurcrenvcor Rekening van de Compagnie (bo* 
hem geven een brief van a&ie, dewelke brief van adlie door den hou- danige Schepen cn Gocderen, Perlboucn en Huifim alszy zullen 
deraanftonds daar nafal kunnen werden verkogtengetransporteerclraadfaam oordelen , cnfiillcnin hun particulier daar voor nice

aanfpraakelyk zyn.
Het Comptoir van de Lotery fai werden gehouden binnen 

Amfterdam
De Compagnie zal de Loteryen door haar op te rechten doen 

trekken op feekere geprefigeerde dag onder pœne van dubbelde 
reftitutie en wanneer die niet Complect zyn , fid de Compagnie 
defelve Completeeren , en voor haar rekening nemen de (chads 
cn Profyt (bo daar uit (al rciulteeren , dog vermits de Compa
gnie ahoos i. per cent avantage voor uit fill hebben ; fai dezel- 
ven naar alle apparentien door dit middel ten einde van het Jaar 
hier door confiderablc winften gedaan hebben , ende trekking 
veel fipoediger als anders gefchieden konnen, gelyk de Methode 
daar toe te fiyner tyd naarder fai aangewezcn worden.

Men zal 00k een Premie ftellen te geven , aan de geene die 
een project tot avantage van defe Compagnie, vcrftrekkcndcaan 
de Bewinthebbers van de Compagnie zal overgeven , en zulks 
door meerderheid van flemme by de Bewinthebbers aangenomen 
en in het week geftelt werden.

Men zal geven aan d’Armen een per cento van alle de winften 
foo de Compagnie door de te houdene Loteryen fai doen, mede ter 
difpofitie en diftributic van haar Ho. Mo.dc Heeren Staten Ge
nerasi.

Men zal 00k oprechten in Amfterdam een Comptoor tot be- 
Iceninge van Adtienen Obligatien.

Dit Comptoir fai beicene Actien en Obligatien van dezen Staat 
ook Aclien van deze Compagnie en geen andere voor niet kor- 
ter tyd als 3. Maanden en niet langer als 6. Maenden vaft.

De Actien en Obligatien tot iulken prys als zy fullen oordee- 
IvO dar zondei Rifico van het Capitaal ìets te vcrliezen zal kun
nen gefchieden , dog zal geen party zoo zy uitzetten , mogen 
zyn minder als van/. 10000.

De Bewinthebbers zullen op dc 6. Comptoiren ftellen alle de 
nodige fubalterne bediendens , dog de Participante» referve- 
ren fieli de macht om in cas van maliverfatie, zo weleen Bewint- 
hebber als ook fubalterne bediende af te zetten door meerder
heid van ftemmen.

Men zal aan de Makelaars betalen de gewoonlyke courtagie. 
De vier Afturantie Comptoiren zullen van tyd tot tyd met 

den andere correfponderen over de Pryzen der Premien van Afi 
furantie.

De 6. Subalterne Comptoire zullen alle half jaren de profyt, 
zoo zy gemaakt hebben , over maken en betalen aan het Comp
toir Generaal van de Compagnie in Amfterdam.

De Bewinthebberen vvillende difponeren over eenige Somme» 
of Capitalen van deze Compagnie ftaande in Banco der Stadt Am
fterdam , zal fulke difpofitien of affchryvinge moeten gefchieden 
door onderteikeninge der Bank Allignane» van de navolgende 
Bewinthebberen , als

4. Bewinthebbers van. Amsterdam 
i. Van Rotterdam, 
i. Van Zeeland, 
i. Van Noord-Hoilhiid.
De Refpeókive Bewinthebbers fullen den Boekhouder Gene

raal alle half Jaren doen opmaken Rekening van de gevallewinft 
of fchade, en dan fullen de Bewinthebberen maken een Repar
tie van de uitdeelinge voor dar half jaar en defelve laten betalen 
aan de Participante» door den Caflìer Generaal.

De 17. Bewinthebberen zullen alle Jaren cens te (amen komen 
in Amfterdam, en als dan by een roepen de Hoofii-participante» 
van deze Compagnie en aan he» doen verfiag va» den ftaat der 
Compagnie een Rekening.

Hoofparticipant zal zyn die geene welke 2 adtien een rontjaar 
op zyne Reekening heeft gehad. De Participante» referveeren zig 
om by de cerile te zamenkomft in Amfterdam in de bovenge- 
noemde Articule» des noots zynde doormeerderheit van ftemmen 
veranderinge te maaken, af en by te doen, het geen zy ten bef- 
tenvan de (Compagnie zullen raadfaam oordeelen,dog widen daar 

! na het nodige door de aangeftelde Bewint hebbers laten Execu- 
! teeren.

1
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Aaie van /yyooiKasgeld. In de Afiurantie 
Kotnpagnie van 77 : Millioenen verdeelt in 
10006: Action.

De Bewinthebberen derAfturantie Kompagnic dezer Vereenig- 
de Nederlanden raet confent van haar Ho : Mo. opgeregt ; heb- 
ben ontfangen uit harden van de lumina van / goo. waar
voor zy aan de voorlz. geven aétie van/yyoo m dcze
Compagnie, order condirle dar hy in 12 termynen op Primoder 
v.olgende 11 maanden met/ 300 tieftbnsbetaalendeovcngc/3600 
by deze Compagnie te heflen, vaftgeftclt, 
kunnen worden veralieneert, 
der Compagnie Boeken.

zu Mende dcze Aétie 
mus het Transport latende doen op

k - •

HASSELT.

inBtJrgermeefteren, Schepenen en Rader der Stedt Hatlclt 
overweginge hebbcnde genomen dat in eenige Steden zyn op- 
gerigt Compagnien van Commercie en Afiurantie, en.conhderc- 

ren&dat haarStad, gelegen aan de diepte der Rivicr het Swartc 
Water, twee uuren beneden de Stad Zwol, zeer naby de Zuider 
Zee en de Rivicr de Vegt, immer zoo avantagieus ft als ecnige 
Stad in de Provincie van Overyficl, çn dat van daar tnetgrqot 
fundament om de ftvorable Recde, te Water en te Lande kafi wer- 
dengecommcrcieert op aile Havener en Plaatfen van Munfterland, 
Duytsland, de gchecleOoftzee, Engeftndt Spanjen en j/rank- 
ryk, 6cc. en in ’t particulier daar door order Cods zegen , zeer 
voordeeligge&bileert dcNegotie van de Benthemer Steen ^ Hour 
tot Scheepsbouw,de groote en Ideine Vidcherye, Granen, Lyn- 
6at, Borer en allerhande levendigç Have ; Zoo is 'c„ dat Burger- 
medierai, Schepenen en Raden met keniffe en advys van hun 
Gel woren Gemeente, op de voorftellinge van verfçheiden erva- 
rene Kooplieden gerefolveerd hebben 00k op te regten een Com- 
pagnie van Commercie, Navigatie en Afiuranue, m maniere als
V°R Dat het Capirai, van jeze Compagnie zal bcftaan in 8 Mil. 
ïioenen Guldens, verdeelt in 4000 Aétien, y der a 2000 Guldens.

II. Darden 7 Qétober 1710. de Intekeninge zal worden gedaan 
10 ’t Stadhuis op de Gradite, waar toc de Heerea Commiflarif- 
fen als danzuìlen vaceeren tot hecaanneemen dcrNamen en Woon- 
plaatfén van d’Intekenaars.

III. Dat yder Pcrfoon niet meerder als 12 Aétien zafmogcn in- 
tekenen. _ . '
, IV. Dat 14 dagen na de Intekening in banden van Commif- 

fariffen zal worden betaald 1 percent, en tot çommoditeyt van y- 
der Vrcemdeling, aïs dan in de Stad Amfterdam gcvaceerd fai 
wcrden,, in al zulke woo.nplaats by de Courant te adverteren, om 
immediaat de Adien tegcns voorfz. 1 per cent te extradcren , 
Welke dadclyk by in dorfo Negotiabel zyllen zyn.

V. Dat wyders nog 3 volgendo Maanden yder Maand 1 per 
cent zal wcrden voldaan, ailes tot voortzetting van de Commer
cie te emplojeren. .

VI Dat de Diredétirs en Hoofdparticipantcn vervolgens zul- 
len zyn gequalificeert om van de overige 96 per cent op Portable 
termynen zoo veel in te vôrderen als dezelve ten meeften dienfte 
van de compagnie dan goed Pal vinden.

VII. Dat iemant den vergeteli inìeg te doen in gebreke bly- 
>endé van zyn Adie zal zyn vervallcn ten voordeeie van de Com-
PagniÇTr . . . . i I

Dat ’t cerile fournifiement voldaan zynde, tot net manier en de
ter Compagnie twee inheemfche Directeurs door de Heeren van 
de Magiftraat, en $ uitheemiche Directeurs door de Hoofdparti- 
dpanten by meerderheid vân (tcramcn te verkiefen ,en voorHoofd- 
participanten zullen wcrden gehouden die 12 Action doorinteke- 
winge of koop in effede hebben.

IX. Dat de Tradementen van deze Directeurs en verdere nood 
takelyke Bediendens ( by ftemmen van de Hoofdparticipauten ce 
kiefen ) na redelykheid van dezelve Pullen wcrden begròtet.

X. Dat door deze Directeurs een maand te voren te adverteren 
jaarlyx rekeninge zal wcrden gedaan.

XL Dat de Hoofdparticipantcn, als de Compagnie complect 
is-, op zoo een dag by de Couranten te melden, zullen confere- 
rçn , ten fine om tedelibereren en concluderen, hoe ten meeften nut- 
tide ingelegde penningen fullen werden gecmplojecrt.

) . ' ■ - 1 ’ ' " \
XII. Datvoorhctveii^cnenvanhetopregtende.lerCcmpag.nic 

het faciliteren dei Négocié, yerbeteren der wegen, e.n Wegnemen 
van alle hindernifien welke mogten opkomen , en wyders voor alle 
andere a vantages die nog verders aan de, Compagnie zullen worden 
gegeeven, door gemelde Compagnie aan de Stad Halìelt betaalt zal 
werden van yder A^tieeen quart Caroli gulden per Cent. ;

X III. Dat voor het Tran (port der Aétien te teikeneh yder reis 
betaald fai worden 1 Caroli gulden, half by den koper en ha If by den 
verkooper te betalen, hall by de Stad, en half by de Gompag: 
re pro fir cren. ■

X IV. Dat de Compagnie voor detyd van2$ Jaara’ucen devry- 
heid pal hebben tot’t opvegten Van Lotevyen bin men de voorfz. Scad-, 
dat 00kdefelve de grondpm welgelegenePakhuifen tekonnen zet- 
tenj enSchepen aan. te bouwen, ora nice fa! werden gefuppedi- 
teerd, ....... _ ' ; . \ -

XV. Dat de uitheemfche Participanten i2 Attien, inderdaad 
bezittende, en al hier komende te wonen, met’t groote en Ideine 
Burger Regt en Privilegien defer Stade fullen werden begunft igt 
felfs tot de Joodfche Natie, inclus. , , , ■ . ..

NB. Daf ZWWaarWjfpg#w# prawo

Projclï van een Compagnie van Commercio, Navigatie, Jijjurantis,

BUrgermeefteren , Schçpenen code Raad der Stad Campen j 
bevindende, hoe dat met vecienpreflement en groote toeloop 

in, vele Steden zyn en nog dagelyks worden op geregt, Compag
nien van Commercie en Navigatie, &c. en door divelle Hoop-, 
l uiden en PPonkeurs wordende aangefogt, om al hier mede lodane 
Compagnie van Commercie, Sec. op te regten ; Aangcficn de 
abondantie en goedkoop van allerlei levensmiddelen, en ailes wat 
tot ’5 menfehen onderhoud nodig is, al hier ; dog infonderheid de 
avantagieufc fituatie van defe Stad aan den Yflel, communicatie 
hebbende met den Ry n en .andere naviga be le Ri vie ren meer ; 
de yryheid van Tollen op de gemelde Rivier den Y fiel, van voor 
Nimwcgen af, tot aan defe Stad,,fulks dat te water met veel com- 
moditeit en weinig befwaar of belaftmge, in comparatie van an
dere Steden, allerlei Warenen Koppmanlchappen aan dele Staci, 
en vervòlgens" iti de Zuiderzeq afgevoeft kùnnen worden, be hai- 
ven nog andere voorregtenen privilegien meer inde Sona enOoft- 
lèe, waar van defe Stad en derfeìyer Burgeren inaétuelepoftçffie 
zyn. Als mede dat alhicr diverfe Zyde,,Wollen en Linnen Manu- 
facturer! als nog worden gemaakt en gefabriceert, weîke met vruge 
en tot voordeel van de Compagnie louden kunnen worden.voorc 
gefet, endeandere nieuweopgeregt.

Zo is 3t : Dat Schepenen en Raad', met ingenomen advys en 
conient van hare gefwoorne Gemeente, in de.len nice hebben kun
nen ftille ftaan, nog hare S tad en Burgevye te ken te doen, fon
der verwagringe van Gods zegen) ooit Hebben operigt een Com
pagnie vati Commercie, Navigatie. Aflurantie, Beleeninge, Ex- 
peditie, &c. op volgendo conditien.

I. Het gehele kapitaal falbeftaen uit 1 ymillionen, verdeelt 1 pooo 
Aétien, ieder Aétievan 1000 guldens.

IL Hier mede, fai worden genegotieertendegehandelt in aller- 
bande Koopmanfchappen en op allerlei pkatfen ; de Manu factu
re n , foo reeds hier in train zyn, ende die vervolgens nog in train 
mogten gebragt worden, te beneficeren, daar mede de Aétien, 
Obligation , Vaitigheden te beleenen, aflureren, Wiftels difcon- 
tei’én, en general y k ailes te doen dat de Direéteurs totavantagie 
en meeften dienfte van de Compagnie fullen oordelen tebehoren.

I I1. De intekeninge fai gefehieden by Commiffariilcn door de 
Heeren van de Magiftraat te verkiefen, op ni aan dag den 7 Oétober 
1720, op gedrukte Biljetten met vu Hinge en tekeninge van denaam 
en voornaam, en woonplaats van den Intekenaar, en hoe veel Ac- 
tien dat begeert » dognict boven’t gefixeerdcgetal.

TV. Agt dagen na de infehryvinge fullen aan de Infchryvers, 
naits betalendç een. per cento, recepi Hen of gedrukte Aéten van Ac
tion gegeven worden, waar mede aanftonts kan en mag gehandel? 
worden en de çndorfementen van transport opde ruggeftftftn va
li dere n, lb dik en menigmaal als fulks gefehiet, fu 1 lende egter 
by tranfport van yder endorfement betaald worden 1 gulden. ^ 

V. Defe voorfz. inleg en een per cento fai alhicr ter Secretary 
gefehieden, in geen minder foorte Van geld alsgereduceerde fchej- 

F lingen



ìingcn; waar uit écrit cn voor ai het Camper-diep gercpareec fai 
"worden toc dienft van de Compagnie, door de Directeurs, met 
advys en concurrende van de Magiitraat, en fai daarvan rekeninge 
aan de Hooftparticipanten van de Compagnie gedaan Worden.

Vi. Niemand fai minder ais een Actie, en met meer ais dertig 
AAien mogen infehryven, maar naderhand wcl meer ACtien mo^ 
gen kopen, fullende egter nice mecr als cene flemme hebben, fbo 
aiseen yder Hoofcparticipant bee ft.

VII. Hct getaider Actien voizynde,fullcndegemcldeCommif- 
farificn by Byljetten en Courante de Hooftparticipanten doen con- 
voceren.

VIII. Hooftparticipanten fullen zyn die 30 A «Eden hebben, of 
fb veci ACtien by tranfporr, ofandersmet regt fullen verkrygen 
en effective befitten, al wanneer fy dan voor Hooftparticipanten 
fullen erkent worden, ende fullen diegcne.fb alhierkomcn wo- 
nen met de grote Burgerfchap vereert worden ^ de Joodfc natie 
daar onder begrepen.

IX. DeHooftparticipanten by een %ynde,falaan defelvebekent tre- 
maakt worden, dat dric,en wefke totDirecteurs doordeHecren van 
de Magiftraat oyerdefeCompagnie zyn aangeffelt,ende fullen door 
de Hooftparticipanten nog les anderc by defelve, met mccrder 
heidvanftemmentekiefen, roegevoegtmogen worden, endeful- 
ien ten minftenvyf van dele negen, binnen dele Stad wonendezyn 
en haar vaft domicilium houden.

X. De Directeurs fullen ged urende de tyd barer bedienmge ten 
minften hebben go ACtien en behouden, offullen de faCto van baar 
diiecteurfcnap vervallenzyn, en fai bet de Hooftparticipanten vry- 
ftaan andere in defelver plaats te kiefen.

XL Aan de gefteldeDireCteurs fai op woensdag den aoNovcmber 
nog bctaalt worden door d’Intekcnaars een per cento, op den 1 
Januarius 172,2. een per cent, en op den 14 February een percento, 
dus in’tgehecl vier percento.

XII. De Directeurs, fo by aidien mogten oordelen meerderpen- 
ningen tot voordeelvan de Compagnie nodig te hebben, fullende 
Hooftparticipanten by een roepen door beiderzyds goede mannen 
daar toe by Partyen te benoemen, anderzinrs by Schepenen en Raad, 
als ordinaris Rigter, ( dog (b fpoedig als immers mogelyk 9 enfelfs 
in de Vacantie getermineert worden ) fonder appel.

)
moeten beraelt worden pf Calta op de «amen van de Commi&nf 
fen provifioneel ter Secrctarye defer Stad, en dat alle Quirantien 
lullen moeten geteekent y orden door twee of meerdcr Commiffa- 
rificn daer toe by aile Directeurs te qualificeeren.

IX. Dat de Penningen.van Inlegop Obligatien van’t Gcmee- 
ne Lant, en van vaile effe Cleti of andere onbederffelyke Warcn 
fullcn mogen aengelegt worden nacr rade van de Directeurs of 
hare Gcquaiificeerdcn.

X. Dat alle Penningen van ontfang van Premieri en Intcref- 
ten, fullen blyven in Gaffa tot botali ng van fchadens of fchuldens.

XI. Dat de Gequalificeerden fullcn mogen Affureren op alle 
Schepen en Koopmanfchappen, en dat de Gommiffariffen haar 
lullen gedragen naer dc Artykulen van de Kamers van Afluran- 
tie der Steden Amfterdam of Rotterdam.

XII. Dat alle Queftien die 11 yt hoofde van fchaden, als an- 
ders foude mogen oncflaen, tuflchen den GcqualiRceerden IbE 
len moeten gedecideert worden ter Plaetfe daer de Polis fai gerce- 
kenr zynOrdinaireRecbters, of goede Mannen daer re verkiefên.

XIII. Dar Gommiffariffen alle Jaer fullen doen Rekeningê
Ontfang en Uytgaef, ten overftaan van aile Geinterefleerden die 
veertien dagen te voren by aengeflage Billietten fullen werden ee- 
dagvaert. °

XIV. En vermits die Concept maer provifioneel is, fbo ftaec 
foo dra de volteckening fkl gefehier zyn, een nader Reglemenr 
gemaekt te werden ten overftaen van de boogfte Geinterefteerdens.

XV. Men behoud veor fìch, dat die geene die in ’t publyk 
met geconcipieert zyn of gerecipieert fullen worden, voor 5000 
gulden te zyn gegoet, haer Ingeteekent Briefje hier naer te noe- 
mcn *> mogen weder fende 9 en foo geproportioncert>

XVI V eiders foo werd gereff rveert "fbo by aldicn dater meer- 
der Somme werd ingeteekent als ’t bovengemelde Capitaci in ’c 
Articul I. de Intckenaers fai mogen verminderen.

Die dan in defe gelieve deci te nemen, brengen fyn Inteeken- 
ri~\le ^ Stads Docle te Schiedam, alwaer een verzegelde Bus 

D zyn, Maendag den ry July 1720. 's morgens ten io uuren. 
Alle Inteekcnaars buyten defe Stad Schiedam wonende, gelieve 
verdacht te zyn, om nevens hare namen, haer woonplaets en 
addres te noemen.

iAdemael het Affureren van Schepen en Koopmanfchappen foo 
^ w» ^ Zfg, sia* izaw Oor/%,

yyf», g» Zgg%%y/, ^
^ A&g(/%w#)y ^ /gg o^grgg^/, g«

ggyfgg JWg» 6/«*g* i/g/g f row);/fg, g«(/ggrgg*grgg//ÜMfzzgf'ww/ 
Capz/aff, (figgg«g i&g wz/%% a^gygrg* Tig^rg/t/g^ ggr«/^ /g^g/ 
/g/z, foo moet men vafelyk gelooven dat in naervolginge van defelve 
met veelproffijt foodanig een Meetfchappy, of Samevoeging van Ca- 
y>/fdg/ z« z/g/% &^Wa«z wzgrzf ^gmzag^r, aA rgg^A o/; Gg/g azzz/grg 
f Azgf/g* A gg/g^zgzA, ygg /yopozzgaggr/ wg» rgzz ^/g« gy%&
g/g M/gg^g«z*g wgr^g% /g «zdAfzz, %g/ ^grMz^Fg ^g Àzf; Croo/ 

^ggfg* Aarggrwgg/?gyg* g* ^ggr^gM a'gr &^zgaüzg, 
rpdfg s;6^gzz^g CoazfAzg/z.

Condii ien van de Maatfchappy tot hct AJfeureeren van Scheepen en 
gogz&rg» ^z««g« ^g Afz^g^zzz^.

I. Dat hct gelicele Capitaci fai befiaen in fes Milliocncnen of 
fdbgtonncn Gonds , en met meer.

II. Dat ydci Capitaci A Clic fai beftaen in drie duyfent gulden
cn by gevoig in twee duyfent ACtien. ’

III. Dat men nietminderals 3000 gulden, en niet meer als 45-000 
guloen fai mogen inteekenen.
. Niemant fai niet verder aenfbrekelyk zyn als voor fvne 
fngeteekende Somma.
. V- ,Dac yder Inreekenacr in handen van Gommiffariffen provi

fioneel, met ltenms van de Regering aen te ftellen, fullen beta- 
Ien een per cento van (yn mgecekenr Capitaci, veertien dagen 
merdeaffece vanBdhctcen, ennaerdathet Capitaci volreekenr is.

VI. Dat men Directeurs fai verkiefen by meerderheyt van ftem- 
menuyt de hoogfte Intckenaers ; en gemclde Directeurs binnen 
Schiedam moeten rchdcren, om by alle voorvallende fàkenen oc- 
caficn de Gemterelleerden by afRAien van Billicrren indeSrads 
Doele re tamen te roepen en te delibereren.

VII Men Ü1 meerder gelr eyflbhen van de GeintrcfRer- 
dens, als àeleìve by meerderheyt vanftemmen fullen noodig oor-
dee.en , om de Maatfchappy geruft te ftellen nevens de Geaffu- 
feerden.

V iti. Dat alle Penningen foo van ontfang als uytgaef fullen

"XT Ademaal hetAffurcrcn van Schepen enlvoopmanfchappen zoo 
-L ^ voor de gevaren van de Zee, als die van Oorlogen enZeèro- 
very , noodzakclykis voor de Negorie en Zeevaarc,endatmen 
ziet in Engeland een Maatfchappy daar toe opgeregt, om door zoo 
grooten zamengevoegde Kapitaal, die geene die zig willen doen 
Affureren, volftréktelyk geru ft re ftellen ; zo moet men vaft ftel
len,,dat indien zodanig ten ivlaatfchappy ofzaamenvoeginge van 
Ivapitaai in deze Stad van Maddelburg wierdgcmaakt, van de uy- 
terfte Vrugt zoude zyn voor 'r Gemcen, cn werd ten dieneynde 
geproponeertopwac Voer die Concept beftWerkftelligremaken is.

I. Dat het gelicele Capitaal zal beftaan in 200000 ponden 
niet meer; dat ieder Kapitaal ACtie zal zyn 1000 pond Vlaams,en 
by gevolgzal beftaan in 200 ACtien dat men niet minder als 500, 
en niet meer als 80000 pond Vlaams zal mogen Intekenen. ’

IL Dat’ergecn zullen gekend weidenin zaaken daar de gehele 
Sociteytby;malkander ontbooden werd» als die voor loco pond 
Kapitaal opde Boeken bekend ftaan.

III. Niemand zal ooìt verder aanfprekelyk wezen , als voor 
zyne getekende Zom.

IV. Dar ieder Intekenaarinhanden van CommiffariffenfProvi- 
fìoneel door de Regering aan te ftellen ) zullen betalen 70 percent 
van ieder zyn ingeteekend Kapitaal, veertiendaagennadeafìèCtie 
van Biliettendat het vereifchte Kapitaal voltekend is: Dat door 
de Actionìflen zullen aangefteld werden vier of meer Commiffariflen, 
by demeerderheid te verkiezen.

V. Dat de Commiflariffen aan te ftellen zullen zyn voor haar le
ver, lang, en hier binnen Middelburg moeten woonagtigzyn.
\ I. Dat’er geen Poliffen zullen mogen getekend werden, of 

00k van waarde zyn, als door alle de Commiflarifìèn of vvel bv de 
he!ft van haar gerekend.

VII. Dat alle de Penningen 7,0 van Ontfang als Uytgeef, zullen 
moeten betaald en ontfangen werden , zoo per Banco als per Calìa, 
op de Namen van alle de Commiflariffen, en dat alleQuitantien

zullen
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zullen moeten gctckend werdcn , een minften door de helft van dc 
voorfz. Com mi flàri flèn.

Vili. Dat de Penningen van den Inleg zullen aangelegt moeten 
werden op alle EgcAen, zoo in diervoegen als omtrent Weze Pen-

:xdnmg zoude 
in te

ningen word gedaan.
IX. Dat geen Bcleend of Verlcogr

.............. . V.V. Commiflariflen.
en Intercften zullen blyvenin Kas

w i-ffectcn zoude mogen 
Werdcn, als met eenpaang Conferir van dc Commiflariflen 

X. Dat de ontfange Premien 
oFBank tot betalinge dcr Schaden.

XL Dar de Commiflariflen zullen mogen Aflureren op alle 
Scheepenen Koopmanfchappen, zoo van Vriend als Vyand, als 
medevanennaarallePlaatzen, gepermitteert of ongepermittecrt 
en dat de Commiflariflen haar zullen gedragen naar de Artikelen 
van deKamervan Aflurantie deczer Stad Middclburg, dat ze ook 
zullen moogen yerzek cren op Huyzcn,Pakhuyzen,Koopmanfchap- 
pen, leggende in Pakhuyzen of Kelders, als mede op Plantation 
zo binnenals buyten’s Lands.

XII. Dat alle kweftien tereerfter inftantienzullen moeten die

Burgermeefters en Schepenen dezerStad, en geen verder Appe 
Zullen fubjcct wezen. * v

XIII. Dat door Commiflariflen zoo veelen zoo weim'o- on de 
voorgande Condition en Poliflen zal mogen getekend werdcn als 
zy good zullen vinden.

XIV. Dat'erdoorCommiflariflénzullenaangefteld werdenby 
provifle een bekwaam Boekhouder, en Onder-Boekhouder 
zullende de Oppyi-Boekhouder ook voor Kaflicr dienen, en 
ftellen daar voor iuffifante Cautie na genoegen van Comm’ifia- 
riflen.

XV. Dat Direéteurs en die Bediendc zullen hebben zeeker 
TraAemenPs Jaars, nader te reguleren by de meerderheid van d' 
Aétioniften.

XVI. Dat de Commiflariflen by eenig voorval en nodig zyn- 
de, zullen alle de Kapitaliften dagvaardcn terplaatze daar de Ver- 
gadering zalgehoudcn werdcn, byBiljet en overnagte Were, be
lisi ven die uyt de Provintie wonen.

XVII. Dat de Commiiì'arifl'en zullen doen alle 2 Jaren Rekenin- 
geinprezenue van aile Aétioniften die zigdaer by zullen willen la- 
ten vinden en iqdagen te vooren by affectie van Biljetten zullen 
Werden gedagvaard.

X VI11. Dat men na hetfluyten der Boeken zal refolveren wat 
Uytdelinge dat er zal gedaan werden, en zal zulks moeten gefchie- 
den met meerderheyd van Stemmen, namentlyk een Commif- 
faris tegens twee Aétioniften, op die tyd met meerderheyd van 
Stemmen daar toe te commiteren,en zal de Repartite moeten ge- 
fchieden in kontante Penmgen , maar zal geen Repartite mogen 
gefchieden ten zy her ingelegde Kapitaal van 100000 pond Vlaams 
m wezen is.

XIX. En dat buiten deezcn Comp, aile en een yder zoude mo
gen Aflureren in zyn privé zo als voor deze. Ook zullen de 
Commiflariflen daer toe te nominere moeten den Eed doen van cre_ 
Wigheydalsmedcdatzy wezcntlyk een Kapitaal A#ie van ic^o 
pond Vlaams daar in herideren.

X X. En alzo dit concept maar provifioncel is , zo ftaat zo dra 
Ce Voltekening zal gefchied zyn een nader Reglement gemaakt 
(c werden, ten overltaan der Aétioniften.

De Aótien van deze AiluramEkamer doen reets 40 percent 
opgeld.

van den imeg zoude zyn 10 Millioencn , welke Intekening 
gefcmeden door een icder die geneegen zoude zyn daar 
participercn.

I !• leder Intekenaar zoude vermogen in te fchryven duizend 
Guldens, en met minder, maar wel meerder.

HI- INîemand zoude vermoogen te ftemmen daar de Socitevt 
by malkanderen geconvoceert zal werden, als die voor 6000 
Gulden of 1000 pond Vlaams op de Boeken bekend ftaan.

IV. De betaiing zoude moeten gefchieden in vier Tcrmynen, 
te w eten, een vierde van zyn Ingetekcnde zomme, drie Maanden, 
na dat byafEaievan Biljetten zal zyn bekend gemaakt, dat deln- 
tekening complectis; het tweede Term y n 6 Maanden na dato ; 
het derde Termyn iz Maanden na dato , en den laatften Termyn
iy Maanden na dato, ailes te rckenen van dien tyd af. als bo ven 
gemeld. J

V. Over deze Direétie zouden moeten aangefleld werden, ter 
ev.i ften inftantie zoo veci Commiflariflen uyt de bekwaam fte Koop- 
luyden dezerStad, als de Edele Agtbare Heeren Regenten d.zer

van

/0/ (fg na* fg» va» Coazmgrf/g Æ

Middclburg, den 5 July.,

J~ï Et15 confiant en onwederfprekclyk, dat ’er niet heilzaamer 
y voor een Land en derzelver Ingezetenen is, als Negotie en 
_ Gevaaat, waar door Zeevolk aangekweekt, de Fabriken gebene 
, ^ert, den Winkelier welvaarend, het Gemeen aande ko ft ce- 
wpen , deFinantien vemeerdert, en t en algemeene welvaart°in 
Je Candente doen herleven bewerkr werd.

dr- ^'t^e^zaa,m M/erIc te doen Hand grypen, is het nodig ,
v' de Ne§ot‘e werd voortgezet door gvootenklyn, ieder na zvn 
tir, moScn> de middelf.n daar toe nodig, zoude fonder verbete- 

deze zyn.
* ’er een Govnmevcie Compagnie wcrdc opgeregt, waar

■ . O o «, vil Ls y il vu v a v v j v van
een ^ommiilans plaats, zal die werden gefupplem door de Ac- 
uonuten, met meerderheit van ftemmen daar toe te verkiezen.

v 1. ieder Direéteur zaldicnen zyn leven lang 9 ten ware hy zig 
onbekwaam maakte om zyn Employ waar tenemen, als wanneer 
met meerderheit van ftemmen door de Aétioniften zal werden ge- 
lemovecrt, en eenander in zyn plaats verkoren.

Vil. Uyt dit Kapitaal zoude moeten werden gekogten gemaakt 
3o r 1 egatichepen van 2.0 tot 40 ftukken Kanon, meer of min 5 so 
dat e» continuée! zouden gaan en komen ; en die Schepen zouden 
mogen werden gezonden naar alle zodanige plaatzen van de We* 
reld , als zy raadzaam zullen oordeelen.

Vili. De Direéteurszullen genoodfaaktzynaltyddehelftvan 
haar rifico telaten Aflureren, wel mcer maar niet minder.

IX. De Direéteurs zullen vermogen buiten hare Societyts Car- 
gazoenen, in hare Schepen te laden op half winft (van die daar toe 
genegenzyn) foo veel als fy fullen goedvinden.

X Alle goederen die inde voorfz. Schepen louden mogen ge- 
voaden werden, buiten permiflie van de Direéteurs ge/aden 
fullen werden geconfifquecrt ten profyte van de Commercio Com
pagnie.

X I. Alle drie jaren fullen de Boeken werden gefloten ( tot foo 
lang dat dit in tryn is als wanneer folks alle Jaren fai gefchieden ) 
endeefl&aen opgenomen werden , door loo veel gequaliflceerde 
Actiomften als Direéteurs, daar toe te committeeren ; welke ge- 
quahficeerde Aótiomftcn fullen werden verkooren door de gela- 
mentlyke Aéhoniften met meerderheit van ftemmen.

XII. De uitdeeling zal moeten gefchieden in contante Pennin- 
gen; mits het ingelegde Kapitaal in wcezen zy.

XIII. De Directeurs zullen genieten 10 per cent van te doene 
repartitie, voorhaaremoeyte en provifie,

XIV. Alle de Equipages zullen moeten gedaan werden binnetl 
deze Stad Middclburg, ende Scheepen daar.in te komen, zonder 
dat zulks ooit zal moogen werden verandert.

XV. De Direéteurs zullen moeten woonen binnen deeze Stad 
Middclburg, en zullen geen andere mogen werden verkoren.

XVI. Aile Retouien zullen publiek moeten werden verkoft, 
en zullen de Biljetten daar van drie weaken moeten uitftaan. &

XVII. Alle de goeueren nodig tot de Equipages en Cargazoe- 
nen, zoo van drooge als van natte Waaren,zullen puliek moeten 
werden aanbefteed, en die niet aanbefteed konnen werden , zullen 
moeten werden gekogtby die geen die het belle koop geeft, zon- 
c*er eenige preferentie ; dog zal altyd moeten werden geobfer- 
veert, dat die by deze Compagnie als Intereflanten bekend flaan, 
zullen moeten werdengeprefereert boven die, die geen Interdi 
hebben, mits zy foo goed koop gevenals een ander.

XVIil. De Biljetten tot aanbefteeding, zullen drie weaken 
van te vooren moeten uitftaan, op dat een ieder daar van kennis 
hebbe.

XI X. De Boeken van de Intekening zullen moeten werdcn gc- 
flooten drie Maanden na dat de Intekening fai beginnen, en fai 
niemand na dato mogen ingelaaten, nog deeze Compagnie met 
meerder Actien vermeerdert werden.

Na dat myn Brief gefehrevenen gdlooten was, werd myn be- 
rigxdat voor vaft tegens aanftaande Maandag over agtdagen, fvnde 
den 15 July, de Intekening tot de Kamervan Commercie gefchie
den fai.

Bur-



•s en Regeerders dev Stad VERh., ziekde met we Ike 
, da/ 'gr ;# ?%r/bWdg <SWf# zy#, e# werde# ó^gf- 

regt, Compagnien van Commerete, Ajfurant'u, IVzlvisvangfl, naar 
Gro/#ld#d , f# ^/r#(;/DaT/dr, e#a#dgrggfw^g#, f#t;ofge#dg/yô@ 
dra d^PW^at#;# &/ %//fa#/g/x, d^/#/^g*'%c a//ff# Cow- 
yd#/ /)#, waar de j"o«* /L ff6'/ grower, da/ 'gr &# wgr^^gT^'- 

wwdf# <900 7$ 'V , aa#ge/!p; df g?/fgf#/-
heyd van onfe Stadt VEREi sen placets is tot de Navigatie fidanig 
gelegen , als in eenige Provintien , konnende de fware fchepen met voile 
/ddx#gf zww&r fg/ffgf ZgfMg* /e dog#, _#/f/ aZ/ge# vow do ^/ad^ waar 
zg^ /# de Adatig# /o/ âa# df ^ay ôx# daar /g /o^# ^ówg#, waar door 
wf& #/g#agg# X:o##g# gg^fayl/ tygrdg#, g# dgr g%/ragg/^g#./gr rPa/- 
visvatigft per Straat Davids,■ devòyl die Navigatie .vroeg in de tyd 
moetende gefehieden, verfeheyde plaatfen door verhinderinge van ys , 
als tender finis, groove obflakelen ontmoetsn, daar on[e Si ad Nere in 
dien tyd vry van is , en die Navigatie en andere foert van Gommer - 
f;g op zy# /yd#aar ^g^gva//g* ^a##g# nigrdg#ggda.i#, tigrdgrrda/ 
dejelvt onfe Stud zeer gelegen is, om naar alle geweften de. Koopman- 
yôbappg# /g /ra#/pw/grg# ^ dar^a/fg# ^gÿ^g# /Py waar rypg Dg/16gra- 
/fgggoordggZ/, da/yoda#xgg Cox#pag#/g# /#g/ ;#ggrdgr /agggf a/Afgr a/r 
eiders kanvoerden opgeregt, vs air toe fich ook reetsveele Intreffdnten 
&g^g# opggdaa# , mg/ Dgr/gg^, &y /oddaaxgÿ Cowpag#igggx#/r^ggr//g 
mogga zy# ; ^fy (/a* aa# dg/g/tig Mgda 0#/g ga#/^ wx/fg#dg ^gwy/g#, 
Co#/g#/grg# /g# foordgg^g wa#gg)#g/dg Cox#pag#;g# df P^gryg# #aar 
andere Provintien en buytens Jlands, als mede ftaan aan hair aj de

Directeurs éen nominane van cl rie Pcrfoonen door Hoofd parti» 
cipantenaan Ewrgcrm^&ers cjnRfgeerders der Stad Vere zalwer- 
den overgeleeverd, omme daar uit een tot Directeur te verkie- 
zen : en zuîlen twee derde par ton van voorfz. Directeurs tot Vere 
moeten woonen. ' ' v .

XL Directeurs, zulïen met aî h un vermogen haar appliceren çp 
de bevordering van ber Increti: van deze Compagnie , en vermo
gen zodanigen Commerfcie.te doen als te rade vinden & als mede 
hun ichepcn uit ce zenden op de groote Villùry, walvis-vangA, 
per Groenland ) llraat-davids vitiëry , en des zelîs Handel* mÎQ- 
gaders lynflageryen, feheepsbouweryen ,, traankokeryen , enfz. 
Uteri allurercn, en zelf aflureren naar hun welgevallen, bele- 

diyconteririge , als anderfints te doen. 
x Directeurs zuflenio.pcr Cent vande uitdeelinge voor hunne 

dienlten genieten . en.de verdere bedienden een bequaame en for- 
tabel traCtement jaarlyks.- \ ■,...
r lX. Directeurs zullen Jaarlyks gehôuden zyn, van haare ad- 
miniliratie en bewind rekeninee te doen ten overftaan vandeHee-

mhge

va# Z,gg#;#g ^;««g# (fg/g C/a^/, 6g/gg^ra_y^ va# gg#
^gyaaam Cfayr om &gf Comp/o/r" va» ^g Compagmg /o ^oa^g#,
(faar ggmg 6aar voor /g &/a/g#, g# zaZ/g# wy ggmgZ(/g Compagwg mg/ 
meorder voordeelen by vervolg tragten te begiftige ;, des hebben Pf'y 
de Compagnie op de volgende conditjen Geoflroyeert en defelve Gecon- 
fenteert, gelyk Oflroyeren en Confenteren by defen.

Attieni L y -/
Het Capitami of inleg van de vooifchreve Compagnie zal be- 

ftaanuyt vyfcn twintig Millioenen guldens, verdeelt in twaalf 
duyfent vyf hondert ACtien, yder ACtie van twee duyfent gul
dens

ren Burgermeefteren en Hooid Participanten, waar van in tyds 
notificane zal werden gedaan , en zullen de verdere geintretieerde 
prêtent tiiogen komen.

XU. Directeurs zullen met de Hoofc-participanten oVerdag 
ma ken, en befluit nemen , wat zal werden 'uitgedeelt ; en zal 
dair in de meerderheit van ftemmen werden gevolgt : ende zul
len de Heeren Burgermeefteren, als mede. de Hoofd-participan- 
sen vermogen infpeCtie re nemen van de.behandeling endireCtie 
dcr zaaken. ' s ; r l', ,,f

XIII. Directeurs zullen in kas vanqueftie, om proceflen te my»
den, niet verdèr mogen procederen als voor de Heeren Burger
meefteren en Schepenen der Stad Vere; doch partien zich bena-. 
deeld oordelende, zullen verder mogen procederen als na regten 
ên. zullen Burgermeefteren en Schepenen der voorfz. Stad Vere 
geerie pfovifien van arreften op de ACtien van deze Compagnie- 
vcrleenen >,, ; ..v-

XIV. Alle Tran (porter van ACtien zullen moeten gefehieden 
ten overftaan van twee Directeurs in de boeken van do Compa-, 
gnie, en daar voor betalen ecn permille, zynde van yder ACtie

11. De friteytening zal gefehieden tot Vere^ten oyprftaafi van van zooo. guldens z. guldene ten behoeven van A: Compagnie,
- J p~ • • - - v « j 1 —1--’----- en xz. (tv; voor den Armen dcr Stad Vere , by dept kooper çn

verkoper yJer &n helft : dog zullen naar de bctalinge .van, de 
ccrfte z. en een half per Cent vermogen te negotiefen, en op de rug

d’Heeren Commiftaritien by haar Ed : Achtb : provifionelyk ge- 
commifréerf, en zal niemant minder mogen Intekenen als een Ac
tie van tweeduyfent guldens, en niet meerder als if Actien ma- 
kende yoooo guldens ; boven de Intekening zal niemant aanfppe- 
kelyk zyn, en meerder ingeteekend zynde als het beftek, zal 
het aan gemei de Commiflarilîen ftaan, de Intekening van de In- 
tekenaat s naar eygen goetvinden te verminderen, of geheel onge- 
intrefleert te laten. , y ?.. ; .(tt

III. Een yder zal vari zqn ingeteekende forame moetcn fourne- 
ren in handen van de voorn : Commiflarilîen binnen de Stad fe
re of per Bank der Stad Middelburg, binnen den tijd van 20 da- 
gen naar dato van de Biljetten, waar by kennis krijgt dat ge- 
mtrefleert is, % en een half per cent, en vervolgens alle twee 
Maandew naar dèn dag van het cerile foùrriiflement z per cent, 
tot dat in het geheel twaalf en cen half per cent zal zijn voldaan. 
De quitantien of recepiffcrf zullen door twee der gemelde Heeren 
Commifiariflcri geteykent worden.' ■ r ,

IV. Idei*-Intekenaar zal gehoudcn zyn de cerile inlaag van % 
en een half per cent te betalen in grof geld of per Banco op ge- 
ftelde tyd, en voor de verdere inlaage in gebrekeblyvende op 
genoemde tyd te voi doen, zal zyn A chic vervallen w cleri aan de 
Compagnie, zonder dat daar op eenige de minile pretemien zal 
konnen werden geraaakf., ;

Naar de voldoeningé van bovengemelde Termynen, zal geen 
vetdere inlaag mogen gevordert werden, als met goetvinden van
Directeurs en Hoofd participanten. i , ...........

VI. De Intekenaars zullen op hun Inteken-brieQe hunne Woon- 
plaats moeten ftellen. ÿ - '

VII- Yder Hoofd-participant zal moeten hebben thieri ACtien 
op zyn naam en in eygendomen als dan kurinen ftemmen ; 
maar die minder heeft, zal tot ftemmen niet werden geadmitteert, 

VIH. Directeurs zullen moeten zyn luyden van ervarentheid 
in Negotie, welke gehouden zullen wezeli, dagelijks het Comp
toir van de Compagnie te frequenterén j zullende vyf Directeurs 
werden aangefteld door Burgermcefters en, Regeerders der Stad 
Cere, en vier door de refpeCtive Hoofd-participànten, makendè 
t’iamen negen : welverftaande dat by vacature van een der negen

der quitantien çndoileren, zonder eenige koften van Tmnfport fub- 
jeCt te zyn - tot dat de geheele .12. en een half per Cent zyn vol
daan, en als dan op het boek der Compagnie by Tranfport als voo- , 
ren werden gefteld.

: XV. Alle Makelaars waar de ftlvc opk (bude mogen woonen, 
fallen haar ordinaris Elan's genieten, van haar aangtbragte partien 
Coopmanfchappen ; foo verkoopals inkqop ; a flu rande, beleenin- 
ge, disconteringe, enfz. . .

XV I. Yder die genegen is in dele Compagnie te participerai 
lean zig tot Vere addretlcren , of briefjes van inteekeniiTg franco fen 
dèn deneerften OAobcr 1710. ende de drie volgendedagenop het 
Stad buys ; alwaar de voorfz. Proviftonele Heeren Commiftaritien 
tòt dien einde fullen v acce ren ^ s’morgens van negen tot twaalr uu- 
ren, en s’namiddags van drie tot vyf uuren.

Project, tot de Opri tw# ge# wa# CwBweraf,

OVermids het Aflureren van Schepen en Koopmanlchappen 
zo voor de gevaren vande Zee,, van die van-Qorlog, alsZeero- 
veryen , rioodzakelyk is voor Koophandcl en Zeevaart, en dat 

men zict inf#gg/a#^ een Maatfthappy daar'toc opgeregt en zelfs 
orilangs tot Rotterdam, om door een grootzamenge voegt Kapi- 
taal dm gene die zig wille'n Afthrercn volftrektelyk geruftteftel- 
len, zomoe.t men v^ftelyk gelovcn dat in naarvolgmge van de- 
zeive met veel profyt zoodanig cen Maatfchappy of zamenvoc- 
sinee van Kapitaal in deze Stad Delftyrierd gemaakt ,als leeds op 
vele andere Plaatzcn met veel vrugt is gefehied ; zoo proponeet 
men ten dien einde de intekeninge werkftelligte maken, metpd- 
mitiie vande Ed: Groot Agtbare Heeren Burgermefteren cn B-c-
eeerdcrsdef ScadDf#/,opdevolgende condmen ^ ,

I. DathctgeheleKapitaalzalbcftaan inzes Miihoenen,ofzelt^ 
tonnen Couds, en niet meer. . A . , . , . ,

IL Datieder Kàpitaàl A&ic zal befta^ xndncduizcnd
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en fey gcyoîg in twee duizcnd Açticn,

11 l.Datmçn niet minder als 3000gulden,en nietmeer als45000 
gulden zal mogen intekenen.
. IV. Niemant zal verder aanfprekelyk zyn als voor zyne ingc- 
tekende Zomme. :

V Dat ieder Intekenaar in handen van Commiffarificn:provi- 
fioneel, met kermis van de Recgcring aan te ftellen, zullen bejia- 
lcn een per Cento van zyn inguekcnt Kapitaal, Veertien dagen 
mar de affidine van Billenen , en naadat hetKapitaal voltekent is.

VI. Dat men Di redears zal verkiezen by meerderheid van Item- 
men uip.de hooglte Intekenaars; en gemelde Diredeurs binnen 
Delft of Delfshaven , moctcn rezidêren, om by alie voorval,len
de occafien de geinterefleerden by affidien vanBillettenindeScads 
Doelcn t’zamcnte rocpen, en te delibereren.

VII. Men zal nooit meerder gerld eiiichen van.de ge intere fleer -, 
den, als dezclve by meerheid van ftemmen zullen nodigoordelen, 
om de Maatfchappy geruft te ltellen nevens de geaffiireerden.

Vili Dat alle Pcnningen zoo van ontfang als uitgaafzullen 
moeten betaalt werden per Gaffa op dc namen van de Commiffarif- 
fen, provifioneel ter Secretarye dezer Stad , en dat alleQuitanticn 
Zullen moeten geteken.t. werden door .twee of meerder Commifià- 
nffen daartoe by alle Diredeurs te qualifrperen. ; • - - ■ .
I IX Dat de Pcnningen van. inleg op Obligation vairt Gemeen, 
Land en van vafte effect en of and eve onbedgrffelyke W.vren , zullen 
mogen aangelcgt werden, raar rade van de Diredeurs, of haar 
gequaiificeerden.* , , -t

X. Dat alle Pcnningen van ontfang van Premien eolntereften, 
Zullen blyvenin Caffe tot beralihge van Ichaden of fchulden. 
v XI. Dat de gequaiificeerden zullen mogen Afflireren op alle 
Schepen en Koopmanfchappen, en dat ;de Commiffariflen haar 
zullen gedragen.naar de Artykelen van de Kamers van Affurantie 
der Steden Arnfterdarn of Rotterdam. -

XU Dat alle kweftien die uit hoofde van fchaden, als an-t 
ders zouden mogen ontftaan, tu lichen de Gequaiificeerden en 
Geaffiireerden, zullen moeten gedecideerç werden ter plaatze daar 
de Polis zal getekent zyn by Ordinaire Regters, of goede Man- 
nen daar tpetc verkiezen. %

XIII. Dat Commiffàriffen alle Jaren zullen doen Rekeninge
yan Ontfang en Uytgaaf, ten óverftaan van alle Geintrefferden 
die veertien dagen cc voren by aangeflagen Bilietten zullen wer
den gedagvaart, , , y , ' -,

XIV. En alzoo dit Concept maar provifioneel, is, zoo ftaat 
zoo dra de voltekening zal gefehied zyn, nader een Reglement ! 
gemaakt te: werden ten overftaan van de hoogfte Geintrefteerden. !

XV. Men behoud voor zig, dat de gene die in’t publyk niet I 
gcconcipieert zyn ofgerccipiecrt zullen warden, voor 3000 gul
den te zyn gegoed, haar ingptekent Briefje hier naa te noenren, 
Zal mogen weder zenden, en zoo geproportioneert.

XVI. Verders zoo werd gerezolveert, zoo by aldien dat ’er 
meerder Zom werd ingetekent als’t bovengemelde Kapitaal in 
\ Artikeì I. de Intekenaars zal mogen vermindéren-

Die dan in deze gelieve deel te nemen, brenge zyn Inteken 
Brieijc in de Doele te Delft 0,a\waar een verzegelde Bus zal zyn, 
Donderdag den 11 July 17 • o. _’s morgens ten negen uren, en tot 
Delfshaven op dien zelfdedag cn ure in de Herbèrg van’t Melk- 
toeysje. Aile Intekenaars buyten deze Stad woonende, ge
lieve verdagt te zyn ,,om nevens hare namen, haar woonplaats 
cn addres te noemen.

terdam

jVpadernaal het A ilii reren van Schepen en Koopmanfchappen, 
zoo voór de Gevaren van de Zee, van die van Oorloge en

Pirateryen, noodzaktiyk is voor de Negotie en Zeevaart, en dat 
men ziet in Engelandeen Maatfchappy daar toe opgercgt, om door 
een groot zamengevoegt Kapitaal , die gene zoo zig widen doen 
Affu reren, volftrekteiyk geruft te ftellen : Zoo het ft den Aan- 
Jvgger dez.es geloofr dat immer zoo propoottelyk was, zodanig 
een Maafehapp-y, of tVamenvoeginge van Kapitaal, in deze Sag 
:Rotterdam wierd gemaakt, als reels in Engeland met fucees ge
fehied is, en proponcert ten dica einde de Intekening op de vol 
gende Voorwaarden: 1 ■ .- - ;; A- ; ; 'i •

I. Dat het gehcle Kapitaal beftaan zal uit een honderd en twin-- 
tig Tohncn Gouds. =

II Dat ieder Intekenaar in handen van fuffifante Koopluydcn, 
i hier na te noemen,, zal betalen van zyn Intekening een vÿfde per 
Cento, dat is vier ftuy vers van ieder honderd Guldens, ofte twee 
Guldens van ieder duizcnd Guldens. 5

III. Voor het eiride van de Maand July, of eerder , zoo men 
eerder rede zal zyn, zal men alle de Gemtreflèerde doen by een 
legmen om by meerderheid van ftemmen Directeurs te kiezert 
van defe Maatichappy uit deGeintreffeerdc defer Stad Rotterdam ^

IV. Men zal nooit meer Geld eifehen van de Geintrcffeerde zelfs 
in den tyd*, als by meerderheid van ftemmen zullen nodig 00r- 
delen, om deze Maatfchappy zo geruft te doen voor de Geaffu- 
reerdep » als eenigc.geruftheid kan vercifcht warden.

V. Niemand zal minder mogen intekenen als vyf duizcnd Gul
dens, en niet meer als v y fri g duyzend Guldens.

VI. Men behoud voor zig, dat men die gene, die in 5t publiek 
niet gcconcipieert fyn of gerecepieert werden, voor vyf duilend 
Guldens te zyn gegoed ; haar Intekenbriefje, hier na te noemen, 
zal mogen weder geven, en zoo wyders geproportioneert.

VII. Verders zo werd gereferveert fo by aldien dat ’er meer
der fom werd Ingetekent, als’tbovengemelde Kapitaal in ’t Ar- 
tikel I. dat Men de Intekenaars na rato zal mogen verminderen,

, Den 29 zyn tot Directeurs verkoren de Heerctì H, van Zuilsn 
van.Nievelt Secret, van Rotterd. J. Noorthei oud Schepen en Be- 
wintheb : der O. C. J. Senferf oud Schepen J. Vìi. J. Charon. Hr 
Haz,ehroek Schepen vanSchieland. G. Barons. F.Cordelois. B. Fur- 
lei en J. van CWeddcn.

Nft-der Articulm, by gevoegd by de bovenfiaende

DEze Compagnie word geregeerd door twaalf Directeuren by 
meerderheid van ftemmen door de Geintrelleerden verkoren $ 
die zonder Tradtement, uit liefde voor het Gemeene Intreft, dee- 

fen laft op fig hebbeit^genomen.
II. Tot de beftaanheid' van defe Compagnie is gefehreeven iz 

Millioen guldens, waar van dit jiar ingeroepen is f percent, tè- 
betaalen indemaandan Augufty, September en December,t’elkens 
een percent. : !,

III. Deeze Compagnie Affureerd reeds en zal Aflureeren 
Scheepen en’Goederen, Huyzen,: Pakhuyfen, Koopmanfchap
pen , voor Brand en voorts alle andare gevaren, wàar voor dé 
Geaft'ureerde aan dele Compagnie fai willen betalen en Conve
nante premie ; en de te val iene fehadens (die God genadigîyk ve# 
hoede j fullen altoos ten volîen fonder de min fte afkortinge prompt 
betaald worden. V

IV. De Compagnie fai met de gelden , fo van inlegals van fe- 
komeride Premie, ten profyte van de Geintrelleerden , Wiffel- 
brjeven difeonteren, Gcederen beleenen, diergelyke Reële fa- 
ken doen, waar meede Renten konnen worden verkreegen; waar 
van den dagby nader Advertiflemerit zal worden bekend gemaakt.

V. De Compagnie fai pyblikeReekening doen, op primo Au
gufty 1721 en vervolgens aile 6 maandenaande Geintrefièertien, 
en uitdeelingena mate van" het progrès, dat Zal werden bevendep 
gedaan te fyn,
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ledûlcrv

fatten ma et devrdrvy^ 
I tel vontguaad urtrdget- 
I Of men Zon de lede.g 
I Krtutm verino a c

^aniarlny y a
eenstuiverf-

■actioneerdeVtiX'AVlvl ^VaereldL
] Xdbotder mcmn&àCetzy
meeten t ri

'■.jBlyft ailes /*f-L__ Zalncc7±r\vit verdrieie ónde raderti
AT O US

-eefte. yjniiyW /V /

'USarra— 5z^/i 'IDcrre. O,of

uitgraven
'daven.de aIVtld Z:’YyG-etd van ~~j- ~r

'tjdonhte dtev. Jet Zàl nw mis sen, (cires mctX
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Zyu zuut' 
Tiylddznfe Z/uur

Eere-T ï TEL', of Gordyn voor het S CHOU BU RG aller
A G TI E-Tafereelen befcliilderd mec de ACTIE WINKEL des Groencn en Dorren Tl DS,

Of SPIEGEL des PAPIEREN WAERELDS.

De Jeugd juichte on de blydeTyd, 
Géknoltuind in haar Aâie-winkcl, 
Met uitgelaaten vreugd-gerinkel .- 

Die bladgoude eew gaf vvis profyt ;
Doch is hervormd in zilver, koper,
Ja yzer en onvatbaar quik,
Dar in de lucht, tot veeler fehrik, 
"Vervloog, dies meenig kakhiel-looper 
Noch voor de winter fehroomd den dag, 
En fehuild, men weet nier in v/at holen; 
Tot dat, na noorder kaprioolen ,
Hy weerin’t zuid praald als h y plag.
Nu fpiegeld zig de jonge laf-aard,
Ziet ailes hier geheel verkeerd,
Wien zyn papiers waereid leerd,
Hoc dolle windfchat is zyn ftraf waard, 
Van de onde gryn chagryn verzeld,
Die met hem pruild ; metFenixvIeuglen 
Ontkomen willende en beteuglen,
Die hem ten val te veel bekneld.
Hy fehrikt den fpiegel zelfs te aanichouwen, 
Waar in hy adieus ons toond,
Hoclt end zo’t quaad,als’t goed werk loond. 
Zie voerts hçt praaliduift uitgehowen

In’t kelder-graft-fteen ; daar de dood 
In herbergd veeie, die doorfehaade,
Uit koppigheid , of ook door nood 
Verrukt tot de alderdolfte daaden,
Haar zelven gaven flechs de reft;
Het zy door ftrop , piftool of degen ,
Niet cens om hunne ziel verleegen,
Ter duiftere eeuwigheid gepreft.
De tyd zal de uitkomft haaft ontdekken ; 
Die zyn gordyn opfehuiven kon 
De prys licht aller Adien won;
Daar nu de wyze en ftapel-gekken 
Beide even misflaan, iders hand 
Kan flechs de lyft des fpiegels vatten 
Als't buiten werk: de onzichtbre fehatten 
Des voorfehiks kluiftren ons verftand; 
Gelyk zig blindling kluiftren lieten 
Die Adie-arenden in waan >
Wien’t als den uilen is vergaan. (dieten. 

1 (Schoon fchootvryjdeugdfchatze als b...- 
Zie eindelyk in dit fîguur 
Blanlte Adien aan de wand gehangen; 
Maar, zegt gy, wic zou die vcrlangen? 
Ontbloot van naam, van tyd en uur. .

’t Zyn nieten, als.uit Loteryen,
Die meenig fpringhans nog doen ftaan,
En weer op vrye voeten gaan;
Papier geld meer als zotternyen,
’t Is beter wir,als vais beklad ;
Want zulks Fortuiti en Faam doet y zen; 
Die ftaag van huis zyn, en bewyzen 
Dat geen van beide een vafte ftad 
Ter woon houd, wyl ze onruitig zweeven. 
Zwyg Mufa ! wilt dit fpel kamp geeven.

Kladpapîere,
Windfe-poortlofîe.
Waterzuchtige.
Graaflyk-aardige,
Vierige.
VerRotte. 
Gaapende. 
Rookerige.
OnbeHaaglyke. 
Kikker-koninglyke. 
Kalvarife.

LY ST der A C T LE N (AardePorcelyne.
Uitgerekte.
Moppige. 
verDorde. 
Schielyk-ftroppige.
Naare.
Kortjakkife.
Geëride van ouwe Muyen. 

( Drabbige.
Koolige.
Van’t Hoofd van 7 onder 

Malkaar.
4533567

in deeze

WINKEL te K OOP.
Goude Mislyke,
------Ofirfe.
Bladzilverc. '.
Kopere.
Staale.
Quikzilvcre

Gehorende.
Met-blik betaalbaare.
Pure-Meereminfe,
VerBuyfde.
Eet-hamfe. 
Munnike-werklyke 
Schoone Hoofse.
Van die met de Vies-fingen 
Tot Middel om geBurgen 

te worden.
Lichte als Veers. 
geSwolle.
Kampioenfe.
Haffebaffige.
Vervloge Geldeloofe, 
Harige Linkfe 
A. in’t hEmd.
Van Paris op Venus. 
Staartmanfe.
En meer andere welke zyst 
verfchimmeld.en zo over- 
vloedig dat het grimmeld» 
die voetftoots by heelc la- 
ften in ’t Pakhuis en in ds 
Hclïullen gevyld woidQk

083926

35568^71^86^^93043782941878313^0844297
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ityf, dis anbefhirxIl syeet yocr
dees rertnyfelle £etr\ ; edanliartuf C£ myre hcëde-

Twcfd der yrcfste dtraafe*■jHyn masi,ZO^ 
Only lcd ras 
'IBe/cherav le/, 
liste /chrandt

ryh, laas aller cyfer laa/êi
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eea speex ToaxexBE WaEXEXB

EN~ ICRYGT ZYN DEEP^jAXEIv S PE EU) ZY'N' Eoe

Dijras, za Arti, hy irutar am w 
Cernait, oy ’t yluldcen, veut 3e y •

‘^'d'Alissisippis Atanneru bractf, 

zy qIs ivy yezel of~ GtaO

k&r JnteeA men. de, Concepten ya/Vj 
Lfem- GcntcLtz zoehen, bi- de Inst, jf

Dm. aorAscii ejchat Aaar eik na, truà 
Ubrt. ailes ov t Japvt qelrraqt. -

Bl I ' klS

R™

en’tn'evbis niet zcla. Albereti in, „ America, 
)Js t alti’A.JAinst en nuruner Acen,, zept/erfaos,

(eiJeUement de Corny eny, 
renat ans die fehoone Idinten,

den, binae, hot oi>er bd" ■ a'.n Ius tip btmien Zieol/i.

Castigai

RIDENDO MORES
Aider -dr Ley urti, ay ’édcransch Alone el,

Ver to and ans, hae hot 2 i'fcle • deci 

Van A VJctieyyel, een tiourjtof teelds 

Va or hern, die de eeifle hoofdrolJyeeld. 

ABcnnhaido, y elyh. eett beeftr 

Gekrom t, met de orer Z/warte yeeftr 

' Van, de -de tie ho erf dm a n, deiden hem 

den ftraj- : de Bubbels in de Idem 

Geraakt, Zyn volyers pan di en hir ant, 
lujtrn , die cie oyy er 1 'ierschacirJyantr, 

Zireeyt al'tyjesyuis ten far tames ,

Oy d hidden van, -dL er curine,

Jn/ jacujd, oy d'h e mis hittre Ida at,

An de e enim c/ naare ,en duistre nacht, 

Door Cerhrits J 'uiirfmoei al dien treim 

AD e dyd, door t ocyenen van. tyrardvn., 

Leerd de uitbontstvan die qroote zaah,

Jernyl de Adanm, tert veci ver ma.ad 

AD er mo omen blaasdt de ley van. t J ", 
Van ABubbel-carzaad mani en vrv 

AD e wcuudieid demyt Tret vntl qesyens 

AD er looyenen, en ruit de arens 

den fine el of, daar de AAdd, ver tr cere, 

Alitar .dLtnnaar door de Waereld been 

Ziet breeden, am ay t eeunny end 

Ade bo omen, Hit zyn Zivaar elend; 

deny id ftandvastia heid vertoond,

A .doe de y ver va or tyemeen, nodi noeud 

In Ley de n , en in Itanaderas Stad. 

'Voarts ziet mén oy de boy, hoe dat 

ADe deuqd, offotioon ver dru ht, oy t laast 

t Bord ander de tnqlen rey y ey laast 

Ce h hoe de aeldzuc/t, divans, en naar.<-t C/
In t eincLyeraabt bp- APlutns fchoicer.

sjonto naadu dieien. bretuh acctu., en Sùiher7 en reo•
s “dies qoed, men voorc
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De M^IIID Ko O DDR S met \^USTD B et a all , ci le la alte z al blyven hangen

gaga
Lyst vatm de

ìt^dKegotie

OcfUnJxsche Camp

.Tf'e/tindiscke Comp

'Band.. T Garten
Graai’en

WËÈSk
r urantie

8 .Discente

\lO ,'Irgtcÿ ZBodemem 

111. Jioutd\ eqctte . 
[Zi. Lomlactrt .

J.g. ZouttA'ecjotie . 

1d. Ojcrepten her 

I 2Co opmanfcliap .

\l 8- Cacati ■ 
\lp.£ranhenn/n .

7.0 .GrocteZVifserp . 

\21 .Kli/rtc 7 ’ifs cri/

andere

iikhelvan
jhzaq JcCOOl

W/'/A
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hom fdeereri,, Heoaers , dû o eren , Sru/ers 
Tom — il aanen D;eeir enaars en. l'rpers 
die van. Aet Spoor der ZDeede dcraald, 
en door de G eidzugt, crord heftraalJ. 
aï Trie zpn. crinst gteund, op 3 e cmnden, 
kan Tirer zpn Zlcgereel in 7'in de n ; 
men cn/Id a, min aïs met, te Ac opt . 
in t midden -ran e en dir crafen Tic op ;
'Die, aïs -reriroede megcfienraafeh ,
en op rnaldanders leiirjen a afin .
fi/ ziet de If a al, de Staart, JfeArpeucr,

zndBreemer dfans ', JCoot\ crcld jefcTirec
S naa kendat hier reeï nederïandjcTie 

cp'tprcot furop deh. IcopAcf ma aïe n . 
i Is eg men Habits too ren h o tur d . 
door al de Iti al ?jan/onp cn ^ end - 
Daer jrerpt ZFortuyn crat aardfche cs’enfi At 
ran ho cren neer, aan crede menfefien , 
cri/T ZDeupd en Tronfi eh (feed rerftand, 
heraxrt en ilrm irord in Tiet land; 
aclt/fz de c'idle Ucce reel prillai., 
do de aan d- Tì’recdch Te/nf rer/p ilfen ,

71

J.fogJtzWh'egteTirros TeilZi’on. —4eden, erlagfin, „ 
]Iirfi,liittj?nJ3i'-r./en Dour, JderrUnecTct, cdtqiiTp.mitld'eigfèn. 
là, atte de dir eucAm G-dd-fiicTit, /ITh/t remrirrt,
lindi dadureh. tool demZivecd des recAten—lutzens vrrt.

X ZDer—’Harcdrtgti'or deddhlm. derTCirZ? zu. danfien qie/t, 
Tier dieZZtni -madu’rei/ anfn:A unci andern Tie A et,

Sein dizLcgcATf/tinderuirrid..zufilici?fZinZ?,ihimfetzt, 
ZDeni,.zeiqetdiejlsBild, Auerfstrilortraltzn Tetzt . 
ffl cui fili ea c/nren io er ,dfs rucAts mifh'ind’? erlauffn 
'Dock drirmtmcozmlt iTei a/t/icA’in den ZKìrren .Bau/fin 

DitrcA Gfs en^ Con^
Die 7i’uw -dZ/otieri 

A 'Irantzofs. ichdfruf elsnzari.Jfo Ilari? erZBreemenTfcinfso en, 
ucAZleiitfcTztllffenJcArevn. einandernacAirie (Zcinffen , 

floTLmaditt ein QredecLcTz, das mcAt zìiftulen ist , 
ZlndjrroftZiret docAnurVind, 6 tumrhe lift’.

V

die, cm Aaer c/jinft. Ijf dacf cn 
in inccn en crino ftacih cf de trap t 
G- c toner en , crin Tels en Tanto cren,

Jtaan lecer : den Acindel aaat ner/ccrcn , 
tis Zfumquenpciac , alerai men zvd, 
dus raakc den ZBurqer t aeld/e cjui’d ■ 
xllen zal, int Tort C i dro ere crii a a Ieri 
cjr .drilli 7yS manier met S drift Aetaa/en , 
invi ti otide -HuIT ran rZVedcrlandt 
Zelfs in Aaer eiqe fia an en /trand . 

fang leerenfoanffc ZBiiryed ceren. ,
aiezulk he? erf ferZdanae keep en .

1- I -, J? erniarie^

e, jJasHin (d- Gef'faffe ./ rekt; etz tfes ridferm zufcAau en 
-dip Iro /te mari derilflrirm ziiZB ad dmeder /axien ; 

Inadlen SpracAençeAt, derZHuff daronemit cuefs 
Ziri? domi dccAerdlzcArucAts, aifsnur7’ere'irrune drags ■ 

ffZFôrùcrui/treitetzTrarinclen Zrerzui giicAts ll’illm.
Der Gold-Teqterwenrrtelnarrfc/ie Jdoffhicru/s - Griden,, 

DecTni’erZotfiedeffdaHilxitt; Coir opens / jlf.// i niacTit
Dafsman /eddarm, TaddreicA, /aldieeint, oaldceieder lacAt.

7Ztli/s CAarten Z 'czc -Spiellà/ts /alderoZ/aldnicAtqedinae, 
‘ -in 7 7 7-m -, raid 1,7DdCj- died Armo en :

______ ' _ __ ... .. ./npiiricbear/t,
Dock teas der fiop mint, rer/e/rt nec Air o/die ZTcLcAt 

8.Zeindéll-’ecAfèlit’Allen/et:t, die qantzeh'eAt emneAmen 
ItndaTlendtandelwdlderZlnqliicds-Stern Ag/cAdmen 

D enh’ercAgt? tla? erz,Bt72, Irnro/A Conto er/tedt Acer, 
dd anrerzt rzacA -Aden, nndfrygift forgi rucAts medr

1er *;;Z demduden -Spig/sivillcdleHeltietzi 
— ilari/ucAf tin Gh ids fop/fruir fern G-eATer/t zuerdagfen. 

diirliiinauenpoixngi ietz al/es if as rrumgpncAi ; 
ICugtiJiiy endun dHr fan </I'erarrntimihrzrdTemidtt,

10, -AlanyeillCcrnercien tend Staaten f reqvren 
Dgsdan dun Heu tAglllffficA criAAi'a riunir en ,

/Inire la Alenine da need rcicAe ‘fra/er/znd,
ICómt edocA Aa/dlrandereicAsIgs.igclcAengètten Grind

11, —41 onerili caffi airs -ma men rui r m 11 ffip ler lezadlen
ZDasfAiceAre GcAdund GeldcufleicAte ~ ette/.madlen,', 

SomrdderDente/leer, der ZZCarudeAro Alens aigs , .
Credit he ideare TCcuxr, adt decurti ruteA e ri e Dags . -

icZDas rei cAcJCan dinner sf‘hifffHr'AAtetztin et.e/n end art ?en. 
legi, dir'en. TCf Jer fdgirr7t't ' r Ade/; liner dZiedgtranden ,

7Co Idem dermici mi tdRatAnocA cdfs ein traedrer —41etn, 
Zum Glucde eden finn her fonder in en den dan. ,

58



Ih Val

ir £nd'Wie zietnoy

Juindet *vtJìst>nah van al wat-py é^ytntëvortici.
als roohHeeler,

Téli vaart CerfuZ 

op i>oor-raad> 
tSclryf -melar irzv 
Op tyd 

Loos rysens 
Loos dcuzherv 
Loose G-ondheurJetv 
(Serpe -termehe

^yolqen-'

retctieTLS

II* !?

s»Ks

'leic vede nec re n wii is mis:, lien vind de -Lapis by de y is .

KERMIS WIND -KRAAMER EN GROSSIER
'Eendis l. Isom v;mS is lets end, ; 
s41yn. hidjen. en. mynjinSemenir; 
'Wie zou veut Noci-en en van Daggett, 
Als y.-inSvvrlceycrs, nu veèljiuggett1- 
Sen. . iloSefe afgcS van W’itA 
Sen mie kl.zfcrgotiSmyn rznS ■
Dca nzemanS uni Jetai- meer tutorJteeken.; 
S ia van ‘. 'f.n u h-Ss - Z lanSël Jyreehett'. 
t It’eli- meme Sclfaig la liete See 
dVaar azn,annan Risieri over Zee ?

Die Se cyjevalle yaù-iotten 
Seen veci -irou wylen itile IcSoileti ; 
£tv ’ tes van .Mijfclyhe ztey ,
SVaai' 'iee onheienSc ZuiSen liey ;
Daar Tiy gelullig gitig entSelleit 
Utoyia y" i lot See ^ eel Kell .
Sen aiutar Inue SraafJ naarttiieu hejt, 
tn droomSgouSe cyrcri tût Site nefte 
Je lichen : tels Sett Seutr nieI ut is ■ 
Inheelditu/ thons letyivotstyewin is .

Daae hehje nu Se Seie grossiers , 
C-cvolgS van veele wuiZelices ,
Of iraarners. al Za Jet ini ISaaJen 
Sp'ohs tel je leaoojen mete Seglaajen 
k . Uoet laden : wot of't lier A e/ee.t. 
ZeiSSe verJceeeSee : otte vas goetr, 
Quarti hier Se Ssojtise ve rdi ci t ing 
Voor vede lajelvies tot stiéhting ;
A' [’adzzai great maaht hy Se lo e ; 

Alaae latest rem wind, Saar hloafii mee .
t’eru/oiuh

Idcrrl iL met- van le ivinl yeftootzn 
'tLarulnoy oy mynpoofc- -

Jiaaive Uotid 
dZrsinsportr 
Surplus 
Suh s empito 
dPremis tr'ohherv 
IPnemie yjeevens 
dBel-ecru/iy 
IDuhhetde irtter^efl 
dRyh of dot
Le o óf
SpOe

dlred Mòndrpi 

L>e undone mdndon-

le Æ 0710 POIjL des ~Vj£7ìTS. .
Ire, Vente est mon. tee sci ' coussin, ,’tj a ndc znczi i 
Suis je limitée- So Vente, je lo s As Se tao vie ,
„ IJcnoyole Ses I 'erets se eenS ggesentement-—
Di adontile sujet; Se ride iSolaeirie .
Des verges Sc - MouDn,yuey orte mon cerveau- ■>
Vie se. toiu-nent sz tot, gue les yrix Ses so-tijis i 
S farcir Ss - Jetions , Sontt T SSole nouveau- 
èst T dateur jternicieucc ; o ! geste S'enteegris es.
JÓ Une- ccue s'enrichit en. ruinant, ses si gets ■
Une autre suit ces gaz, et corromgt le commerce-

SD es calaSes sans Jui Ses ti'aits yareils exercento 
Clague Ville Sien yds clerche un. autre interest-, 
gajôi etDiuuan Seylusieurs Deux est morte-. 
g,’un, d’eux en, veut S l'autre Ç exceyte-z yielguesyeux) 
C’est comme si Sun sourS on. veutjrajyer lagorte .
De jôrt Se l’audacieux l’enrage, ou- rend leurewx .
De croyant veut s’cnjlcr your s'agrandir en varie, 
.Mais il crave ens' enflant; comme lagnile Sis .
T--- si tige imite l'homme aussi, mais sans e/gritr 
(l T hazard Segerir D efyoir deg Art s[atache .
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ZYST VAJST DE
WlTD jSTEGCTIE]

Syoelmy
Zuvd Zee
Batick ■ 1 &w be, n.
Graaven

Commercio
p. ZY&yujatie
7- .dssmanile
S. T is con ter en
g. Sen eeys henne,
Yraff IBodeniery
Ycnct
.Lornhctart,
Tollen,
3 ankeni&fez.;

Tap ten
lg, Zenit jVey,'Otte
16. Oyreyte,

i 8. Cetcait.
ìg. 3randewy\

&roote ytss try,
. JtClyne Visseiy

reel anden
I yZemz, zz.Hnmunnitei'ten\

23. Yes s e-karren.
zq.Zc cterey,
25. Onde Vodde
2 6. Ramsliool brodi
27. Tool
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De WIND VElllCO PIERS of WÏNDVHN OXERS, die door wind, verliezen Geld en Coed; bedenven Vrouw en Kind.

Ye Erddmi zero, moor 'It zal in Edam 
X, icht voinnen dot my rllkmacvr nam •
I oh roeyt de étions door duizend listen, 
Trenyt niet als rottero in mvn bister !
2c dot ih. liât, o arm . Hoed,
In 't berte ruutr 7’uui.m meet,
'hWords dol, en ketn vanjfyt metflaayen, 
Omdat een parto windriye ay en 
Caan zilten met hoar kaalePat,
Iro mm zo zuur ye soon n enjeh a t
^

VanlYeester Let. - heel frani veryuld,, 
oUet mv in t hort liyt hanyen zult x 
7J’anneer de yroote dullelheeren ,
Veer oeld ons kladyayier 2'ereeren,
Kornl rceyt eoi' dal men ivrder dirotti, 
Date Quincamyoix. de darei haal,'

fiam bario !

uy die in hubbels, hank en zuid, 
lini y eld, verstand, en tyd ver hr nit >
£n nit het rrzen, of het daalen 
Van de He tien, een fchat milt hoaten , 
yfaardoor yy it bedroqen vindt,
Of anderen hedrieyt met winds.
Zie hier een Trent vandeHctienarren 
Die raOsZeruL ondereen vervarren ,
Tilly rceyt, wonder in zvn fchik,
Watyeeft 'men nu veer .'lledenbtik ! 
Tat he efts een trffelyhe haven ;
ZIet ho eft als Utrecht niet te yraaven 
IVaar de. terns / hoe zi/tyif zo ver war t, 
Tat y y niet meèr hied als een quart i 
boost roeyt: watyeefje nits v is'on etLuien 
Tat zal de haven leey doen hmnjen , 
Tan heeft men een be bra ante vaart ; 
Clic,. Iche is een z'oojfe wizard.

S mous Zeri roeyt horn my je leevem,
Ik fiel te nemen of te yeeven ,
Trans raast wey met de Znid enWestr 
Want Wezejs is het alderhest,
Jlet: ban■ yeldznchtiye Hctie dwattzens 
Te uitdeeliny Yen, in Varkens hlaazens. 
Vie hied’er, fedireeuwt een andre ven t, 
y'oor ovo r telae ties acht yercent i 
Ik heh een reiszab roeyt een ander,
J’ol bu l bel actios door malli ander , 
yJie, kocyt een Teyiment dide vier ! 
Betaal me maar vry met yayier ,
Ofier Xivòl, ehv ICàmpen;, lYarieltnoen ! 
Gy bun t Ze rut yoedkooy bedinyen , 
Zerycm , en Telft is cune host,
Ian roeyt, och dit 's eenflirmne fost ! 
Licit zal ik ad myn veer en laaten 
Ye Yurmerent, en oy de ylaaten
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Zip hier etn arm &ezel, irei eêr 
' ■ Deroojd van Held, &vpoed, en h oven, 
Decr de Acücvuidinp nu cenJùcr,

Die tildes va/i zyn 7and deet draren ; 
ddyprirki en pronlt met Sa' en Jhutir, 

'JcrZ/yZ zyn oretiye oopen hra/idem,
Die hy 1er zyde wyden Zaair,

Op schaapem roof do or wûZreti tandem. 
iZyn.lop zo-trouir acuì A cm -l'erpand. - 

" Schyiit ooh doerjehraap zuyt oonyedrceven, 
Jet o/irust en hederj- van i Zand?

,/Jaar Ziy iryst nuit zyn pooti leneven, 
Zip zeZf’ zyn 'wcUze oppér hier,

*■Die neri Zyn dienst irei won heloenem 
Doc ri yaard/e rjchytpeld, zc hy weâr 

„ Uiuv' cens ocrait en wy mopt woonen. ; 
Dca met dit roor bediny ; dot h y

Sen dee Z -an zy/ipcjchraczytc Scha/ten ,

ìiiìiìiiimìiiiiniiiiiiiii;ninni)i:nnniiittuiin<inniimininiiiiinn»nnmm

(rerus i le/uten mayï , en. vry
GTie zyn vcr/i.znJ nadeutt hem. levetUen. , 

j Jt’yl dler zyn. lôin/yeilias . hecjlef 
Van r/uulleiie lem. niais lutiyeven. 

Dot Mend (at zynycrusthéid >çf
Jet llydsclap ran zyn. wtnJiy (even. ; 

Da.tr ly rcrions/ de vluyt verliestr, 
àm t aanjedrariÿc l'a In te. etuletnen . 

Sir ly leO-heven. Jaar rerlie/tr
h ’t / eli met 7rra.il zuyt tnyeneorncn.. 

lû/n. a/s de Ironaàr van Zyn route 
i Veryofac, en tvil. ran’t levai reaven. ;
Pryeyl ne /tuet e. h ’eJunte yruuw » 

Triers leedyaatlmzr y editi J. te 1er en 
~l.tr . U.tn ec/clrci.l de tu .let; Jrany 
Tan t vali.,aniL- GeM.is /eo/ uelleeren 

yCytans is ,le3S win/ eerlany,
Zôtnaar de Zttid Zee yeatye/rcerai

Sa. schcon dot Traeste peleiJcluini
. Iliceti le sitai in wind en. laureti , 

Ileo dénié men _op dat ZTsu/pctid ruine 
“ùntelire JclaUen. te retyaaren - 

lots city rat dateli Zÿ zelf renteeId,
J le e fèl rei de antreers trttt/ti leet/eti ■ 

Dot Jaar het Gaud, ’taceri de aayenJirceli, 
Tanzelfs tal in litui kielen rie e yen', 

Tea selce a ceti Uder spot eri lay tu 
t (let dilette handel van het zui/erv , 

in 7ioud die al za fieri. van maytr, 
.Ils /le rant , ,'luijen Idyi -ctut-Kui/en 

(ìay sclent het dzt die her of dzar 
De loop roldocn zal, door de lirica 

liuti nec/' /ie ( ujJlr l jiielttue! Tlu.tr 
VontOastente (Veste, talverrylen.-, 

Dori zal / Gisselcyp' die Studi
Serlany haar Jértttri. omJtaoa verheffe n.,

Door t/and’ LCdfioe P Zalyraaren 
Ornars door /aan 

Opzeilen », lauren ■■

###
C/~fueZcrr

Tait Za/iD, of honJ: r of i'ifr■ of kZip .
Dan zal /non tSticht zynproot/ieiAroemé, 

De V Zoo ten. teZZen., en yfecn. Schip ,
ITyi fiicmant Ztu/i acùzZ Zuut noemen ;

7Ó0 rysteenStaiZ,^/choori .ilonuisyrrnuZ 
- aïs nydiy op zyn. ATzyehimren,

Of iZat ceti syotter schemyt en schimpt?, 
i/ZZett wi/ gZc/i mcriaa/z daai' JcA uuren 

Doa ieJer weet hqe t met zyn Selci 
*^S/i leurs en latre/t is peZepen, 
floor Act ?*erZies word nZetpe/neZd,

To or de vcrltezer t a/Zer weyen.
ZoeZtt naai~ peZeyentAeidr om, coorte 

2/iy naar Vla noir te lepcve/v ,
Dp schoon men hot? ver li es ver/Znoord, 
f tien zie! door Z op de hartem heverv 

ran menu? een y die op het Do d
7am Trou?v Dormisi te hop perezem,

In t end %ien Dears en &eld hffe pZa£-, 
dm thons voor Jchande en ar/noc vrezem.

dm als hy /naar partyen sZuit~ 
Zyn schatenfihroh heurs voeld vverzwaaren,

dm Zap tomi y een. een ander Zydi ,
Dus Jbee/d 7?y als een Janpotcpie 

Zyn rat-.fJaa/' wot verwa/'dperoep 
Van onyehoorde heuzelùioen 

Doorlooro myne ooren ■ Z zio een ù~eep 
Ta/i Djyaazeu Qii/iquempoix in d'inoen. 

OniWindr die menù/ ha/'t hedroepd » *"
Oat Wind, illdmeniy doet icrû -chien- 

Oat Wind, die meniy Deurs toeJcTroeyd. /
In ylaat/t zmdlapien hr de deh hen ;

Dqy lis peen wonder wyl - flcrhuu/' ,
'"Die ’to’oorho old fiions C. door rcuw henepeti 

Dyiier en Wind verloapt < Za duzu~.
Dot hy > Don droepiieid. aanoeoreeyem 

tTcrder'p de/* Tsccpnuinfchap Treireend,
Sa tip field qlwel ooit no dezen 

Domi' zr ncuzst hern 7sui/~ -j’O.7 heseeend > 
Die v/eer zal als te reran wee zen. 

litri hr /list ondar s thons roarzïct—,
"_Us dotdie delle ITiiidI'erheepei'S , 

Hàmst roepen Z allen S ver drier -
Tip zrn onze e/penDeu/'zen /h-oepers 

%o rur ~ Vâmezi niât hehozn/d r
ZdZih ’t met Ü'edrih Jfendrih. houvcca - 

p C-reot' ve/dies / dot my he round,
Ih. vio eli D/i wind door lap dor c ho meem 

deh defies / jroai-tpy uooit aon~my 
Dekent oc weest, ih ma pi niet }'die ten, 

da lecpdc del yernoeod ym vry ,
Door ’A an am eioc/z clndd meet Zuoien -
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A7e riel a arin r van t Klvne Tàfereeltje.....tVedlioofdio" ÆlnuMier il All A C IIEigen baat Gex^eld zy voorts de aanloliyUieeden vcnaa^d, ivaar
tiooi* dies vrye staat GoucJe ajpi'Lah11 ~l \ JL X kZv |) plulcke in t Ho£'vati ‘vreeile , ~ * o

Jd ATLÆS Ac TIEVX de Papier d tu wWode, avec ses complices et leJett de Quille du.jp etit HEMS.
Jicicw: llcriiny dtlas ,uiv Payiere .ilx’esteit 

Vermcey itch niet, allegri Za Zwaar een last/e draaaen 
ib'Acrcules lelye u dit: ael(stg wonder icbraaaen 

disdicati 't flutas- is yayier fofwind in de/è ii-d 
Cenaamt)bet is noefttans de iviftiaste aller las ten; 
Vemd t ui loop hr Gaud ver de e er hoar overbaald; 
0/ 2o Pantano van trouve en e er rerdvaaald 
Slant neerwaarts naar do leidefdial van zulleoften.

- Hen zietfdalven u en ai i ;. ■da * „ Idas noa 
1/iiast alle for ten vanyeifbotien de .Idasfyeelen ; 
loner, aiuL; myd,Proie;lnecltt Jûer loos dtlaas,ja 'alie dsden 

1res Hxierells Zullen licit aanvaarden, dit lelroa )

2elfleer enyceyen.oobftraadooyers yhmoeii,boeri 
fi.it' dm mWe Orris/been niet dvr en dejl list 
Is t leste tec/entri ft ran piiuicamyof taris t 
P t Its Jcbofe rvldom o/oebrei ban de aard bercera, 

l Ji il i reryebzlen br een lead.yiel, naar ran 
-1en onrerjvadt non znl de till gien. zeyenyraale. 
fût bee/iaceti ?•, .’errarti -, nuts den zr alle dira.de r. 
Pie bem niet naaaan, die de dood doet in de ban 
Geld-rrolreny,ilt cry dati de beale Vac nid lia J s 
Oy uvee roolite n, ont def linde rrldotns last 
Oy u dees re indionA, die de baas loot roar en,yas, 
0/ ban u niet die meleen duistrejchat ver za.uhi (

Poi wIdas, be!youryiot tefatiyrucr aitisi l 
l Permets yu Jjêi-culg tienne, et te donne assistente, 
7 It G cude ajoutenin ton ebarae d un rei ‘tance 

Ouei yi ‘on dit, c 'estyayier cru du vent aujardbui, 
lln 'yaencetemys d'esyece siyesante;
Puisyu ‘en troc et tra/Lc iljri seylus yue d. or: 
Ou; si Poni bario etilene le Près or 
On achètefour l’or I itfamie mediante 

- Im i aidas, on voit /sans conter vous et motj 
Paire l'ddasyartcut des diversy e fami art es 
Ride, yaurre, homme,femme, et fot etyuasiffe, 
Palet, et y.tïsan ; le jueuct s 'enleve en Pot .

ILn Cresus derient tôt un drusau contraire , 
Que yuelyues Alaci Is tra ts ne maintiennent as i. 

C’est le mieux contremine à ces ruineux faits 
Pont layerte importune, ou a,un trouble La Terre.

Te le comyare au jeu de yuiUe de ce Tems, 
Veyeintyar cet eifmt, tnomfmt desdeticnistes 
Tl niapoint dejparti , aiant tous à sa liste,.
(Oui meme ta mort) yu fautent à ses chants.

rivares ! t Universyortans sur vos eyouïes, 
Pont Li Pelici ion est l'Idole d avoent 
Ce Icyrn’r'pcrt son butin, c 'est ton yanebant 

’i ! te mire à la taupe, aveu.de en dotions fêles.



vt Ziet thy Aoe rani syn atnryn leden ,
Za len il vàlide dèci yesneden ,

A Jieb met aJs ailes maaryelreb. 
dnyti yelyl ceri malic y el ;

3)at llnnjtn myri Jlyy tc saw lea,
'Jan alle linieri uU yestnlen,

Uri Zcyyen Vice Tan t Zuider' ne/2 
* Hen. niet als mol en wayt ay t leftr

liter ai dit hand is Teel ie Al len , 
.door jeaar zal il let ly yelylen 
A Is by een Arenai voor toady Jan. ^ 
idre in de Stadi Tan Mirarleru waar% 

>// ./.t ir mea voor een licem Je/jiyreei, 
'WdTUafeatdond: nae Aee/czyn leven 

deleort ? eokzuli een yeb qc-tter
AU ell nu doct met Windjrryner 1 

Jk iPobter Jta- te spelulceren - 
liat Ieri dteni am Ites brani teweercn.

\BY VE E LX ZIT I>E ICEI IN T HO OFtF 

OM DnLT At E S />' /> E IVJNLi GEEOOFTÏ

tjdlnhzll

%" X^z/z Ooor zwaJuiett ndiauwy ,
<jvz Jtaatd nict ais *dcik'

5 il lut aatit JtCaJjt f

ZJ
au en /?e<
T^tUJl
oor 7rct 

6 rande, n

Jiicr lybt’er e&v jÿchzéL ~t7 ûtivretiens , 
Ûnv al de. Jcladens laaft yeledert, 

-Beveedt Zyn. Alaller fondei'yaaiy 
Otti Trenv dit jrarien. tut te- Jlaan .

d... . r. i ~ z

,li lea ib nietreythy nya zâ*Aieu~^lJjldyytyjtì-11 
Jrs enter trd cnt Seld te- r> - trine ri *

-il vie. dica landed rnaar lenirai,
Jh'yyt tjdoe/ti-el rock en i dei 7,-ir\

An- niy l'eeyl drooy adiri cndcbyclrncr, 
aftàet ih lier am. zo litter lye ri ,

Wad il Jieri laridel necit aedaan 
2 ma*

'dà J/a al rnyn dlcties rerlinyren 

Jtmry , ani cens den lfil ter ranneri,

fesssUsdtSM 4è$&d=-rmM

Za 4? ’tnict ì-reerrUdntjana A^. , ij •NV'-./Vy,
, Uee/taldellci uiilàcyi Id1^ -

*?<>*?

H'i/td, mi ri dial /an; ' ly Zyn lalen 
er:vyf il tur. rue/ Irvyt lari raion
~ fdn dici, dre tyant/cle le Ah _ _

yyddlfddzÈitddSi,. *'**•**■**? *&

idi e Jaod - anyst ts dit leni /elrerijrt ;

di elarti aceri die Iter ly te lalen ■ 
Jersey/ een an Jet- , die dtar ’try tir artlersry
d 1er idre? gin yeliarent Tvrdi-

dn Zull iTs’aar mie merit delljcrlrui
a .y------1— ' aditi ans Tairr my il^fcleider uit;

~ daaJ' al Zay ib rat Aondert aayen , tri raade rtti die year t van artieri ,
Zo is ir non niet in myn rermayen Om rtaar rianori Aceri le tr'rtlen ,

dm: ni dit-erre, mal yelreb dDaar memy lanao zie?in .nvond,
Zo onlejcrinen, dal. eri Gel, en /tel verdies arri nretner/claenla 

-Je leelen ; b lei noytims doorhandle 
id>e r.-errtt en adtzros aelandeltr-

fei
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ridar jiaa. toe 
îtiut deritsi/lne

Dus ztet c/y Qu.incjtienpoix verbeeld,
D’ai rietienarren uit xrier we zen 
De j’reiyd of birds ebay is te Uzetv, 

2fcuvr dot de hoop op rvinst /ten ftreeld
Ji’at vs ter drub men drmyt elkander, 

Jett Jcln/nt %y yy’rem oj> hiitv best
Ont orino t te treble n-de een ran dander, 

dot dot Zy op bet lanye lest
ri^op naar Vutnenzullen treblcen,
&elyk reel windrty e Gebken, >

Merkuur rltyt in, h et narre bleed

Dost naar de yravers en de brmjers 
Dear men der een le id in de layers, 

De rny l de Zon te brand heet
Door jbarns Zynmas ze vlerlen / 

j/eni neer do et plajffen tn de zé,
Odaar 'ey de -Rotten Zip ■verjterben, 

Om b ri cite hofertfen eens mée 
Op b aldernaawste te door ki/ken 
Wi/l zi; y a an meb de rii rides fh’t'hri1

1V~1’ zd °d bun voorjpoed trots,
^’F ^'a-t Zelfz ratten, by hare ooren,
par een die i ailes beeft verloren ■ */*is fLjl .

_ s_prinqt o’an, een hope robs,
Q}n r ri' tyn io token renderJhuiben , 

zyrvperloren,Jcbat en y eld,, 
yp , ie^r rii- de Zuidze op te duiken 

odds deer lyk vast, yehneld,
F Operodd met bet onders b’boven, 

konst-en -Do ay mans chap onlróven.

drier treed de tti/d de Denyd op ’thart- 
Daar word een Faetori a esina en 
Door t blue inen uvt Zyrv zanne way en 

ten, ip toy el, die ‘t Kràs tad Zelf tart

Door de rictie Ofeeren, die him rap en 
diter dns zo qroots te prank zten Jiaavn, 

Dpi zy ziy aan den Jchvn veyayen 
Dan riet, van Hook,, ran Ji’ind, a an Id aim, 

Om eens in t midde van bun. brallen, 
diet Faeton ter neer te valien.
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eriTU/j
lil/n, voi’ > frùen, ( ^i. mie fi

éfrUdfirunp Jicfès lup/fbfs von, fA/Ùfet efeip/uts .

Die Coma Des /Betruc/S , Zeti/Vfieli filer wutulerjcfiëri/,
Oh aleicfi- aupifirea-WaupV stasi -Waare Zehfutu/eafteAa, 
ifie 'wilù rttiO fi-e cher Eaust: dew Z/uttu uni Zteyel flatten, 
Unti inu/3 uct/cr zu/n teliti. utt/ chwtii'tzc/i dipt crlulteu, 
Z/rey dicle,JCtvten zieha, ilenptoltzen, Wayenpt-t',
DaS -West, Teejie,aefiecfit, i/tein.ZFranzc/cher ort~, 
Dawilde-Eofery, Jet- ^Jet-d unii Jcdt i-eaieretr, 
litui, Ha nuiuliette tey tend -Wuiu/ers-ncm. persjruÂretr, 

Dis ailes innat Ja/elbst ctern/Fr attenuiti i-ielypahr, 
Vnd reichr naclvLcnJuliia, we es Zuvcr rucAc war, 
Dapùcht man ebenfatts mit uityetneuiea eyfèr, 
Der-Stider x---- -—" r-On>„ en>„
DerJumpffJer----------------v-
Da, Trini la fiurzer zeit die Desit/euZ dor aus,
'Und dieip tifi er -See und filter Land aezcyen/,
Inete tri sie lurch/ die, beffi mcfi-Wolln/utluapeppca. 
Die Latte tfiu/ftr berei/s iti ihrefhllc, neca,

Fa /2'//. - ~ /% V-A/t i^ /Jet etr- . _V /Tt fr//l /111 Stet,/Z*rl S'JSDfi/ JEU/
'en,

ZuSchiedam und in/G-au,/ehr viel/draatucder Itiycn, 
Jndee'Utid-diie/ltand briiuft rtuitijclchetv trahnv uifctuveinch, 
l/tid Wsele Iten'i ™ fatanti,.
Das ti, —t —J...,*i- ■ , y...... - -- -------------------
dfieryîefit auf dte/im bleit dorcas JSitnsclei'S hand- be/choetbeti, 
Das /elbst des -Witnmeis Zorn und,jeine-£ache cjrc/3 . 
Diedt'iictet ifiren,D/èiltat^yilche,Do/3heD la/3 ,
Der taster Jdeidjitzt vet ti- atifsettien/-ìctien-wat/eti; 
DetidteAet tnaa e/cneto die -4cliea /nlitu> tropea .
£s tacfien, ms pesantt die, Zrtddt ta. du e/î ^ ? au/1.
Weil mamnct/Jcfiiines peld, rctr -Iny lerdeunsnern. ïaustr,
Der toll und nat'r/ific, Datas , die rtelztc s cha/Jeti tutl,
1st van. dentate nett-fir ohm, earIrcpÿîeC tranci/ uad matte, 
p, *u /n fie lit man/eitienypei/t, deti tnuiica - litica - ‘iati/t’ti.
Don, hinten, friscJietv wind,, durchpeine/ hofèti b la/en■/,

aus,
Die paid/itefie napt undj/tapr die, utpàheure /TU ripc

/? 6
Drum, wil d am leerDappiet* eia he//hpes pedrdtpe- 
Wc dte/b Jt’ôi/ii tutti ruich /etten fifi/iffbn pefitr, c 
die fit maaliÿinptietipaix/ die Xauffmutis ficha,.
Daifl eta deist b emit ht septi Voir aut aus zttjUten,
-las dp3en/ filameli nìchts, ais -.letica ent/tchn .
Das Veld za - Im/lerdam, raaft attf’die - letica brut,
£s pedere /biche raus ; es drecht mit lllcrd uadptuffy,
Dà muf3 pcheffèes dntfi nnd Detchtfiurn bald yer/ihnaaden ,
Und filetiet nichts dtiftir. als Jhiuch, and dataplfda, htndeti . 
fin, aiae/ehiciter mèicht dctiVctcle-zwat' befiandt,
Das allés lenimen,fati, infemcn. alteaJiandr.
Der Do bel aficrflucht ncch tmtncr aop dea Jirahm/
Vnd hiilt, die/ - letica - verfidtpfer rei' ittfhm,.
Weti sic dea Jiaadwcris -manapiastpantz7eich, ruinirenv,
Vnd madieu, da/3 man, nichts Sicht veti der Waae fiìhrea,
Was Jcms t die/Xttuffman/chaf/l von weitea Iter pebraditr,
Der -,£ciieti-handler hub was nettes ans pedacht, 
fflan nili voti Vtrecfit an/, bis tua zttr Stài, See prabea,
Dos Scht/p soli Hbet\ li cip tend fiber Dhdter peha ,
Dar inrun sell ier dlor aes .Ictìen-lrafitnS befhdm .
- llleia nuta la/3e/ /tifi/ die/hihe, lucht bewepea,
Der reiehdDiebt Dracht, wird fidi/ mia baùle lepea, 
dn,flatt, daspejetZ c/ft in dii Hour delle/ Zaini,
7Vo-d moti sie baldcphn . ins Dand der - iffèa/lieha, ,
Py yeundeipchinepracht, det» uns pe/lohlnen/ auldea ,
-Wtn tnfiyitt thr da. fiii/ aeredite, - Ir mudi da Idea.
Drey Stadie derea/fcAilett man cia, dir Dfcrt erblickt,
Die habea/idi tuch, nicht iti dt’c/ea firaiim verfhfcttr,
Sie wcllenpantz and par tudits vati dea - letteti-/chatzea-,
Drum, wfiid man ihrea Duhtn hin/ an. die, Stcrae-yltzea.
Dena Jupiter tnaeht hier -lierait- die turth belante.
Der die/es Dtdtapcld in Schwe/bb-p'/uhl verbaalr .
J>er toile Dhaëton, wilt s idi zar Sentie wap en ,
Der lumino Jade will viel/ za verte epe ajip-a,
Drum,/kirtzt et Jtdi da durelv ins profit/ Vnpliici, netti/,
Ò JiuntneVjchutze/ dock/ die werthert, lliedetiandc/,
Ver periterete Ver fidi und alien, Vdbphzndty,
Daniit die jlauffhians diaffi ne eh wetter llfihen/ fiany,
Das wiinpcht ans -Wertzens-prund eia trouer -tfôllands-mana.

J. Im VnfirnutSaer.
Z.diche za.
J. Dcicbthum bey 

der lap,-
g. llaeh/ detaDazerus

Tuupì.
y.dfartifa- Jiert-m, 

hirrt, der da reali ' 
will ver dea yen/ 
Daipèn/der t tiu/f 
-letica.

fi. Ver fa-anclheit,
7. Ver de il ila t.
8 ■ fis ift verfiauplr.
g. tace a o /'mi fcheti 

yerlehrn.
M.Jfier /Ind-lctien/ 

zu veelauffsn.
Il, Wù- handelcacutdi 

mie.
iz, Die, Compapnic/pb

•Z SUilara/fen lo//d■
tg.datulpra.ber.

De KERM1SIŒA AM /W1 IL de ACTIE-JCNAAJPEN, ò eh il ft vreu^de;en droeflieid ouder t Ivaapen,

Tìedrop dot zich MUitn.inn.ip loonJ 
Sebo on s bie zenit Siane en nest boor /croond 
Jiet hop’d voerd. lu.ptipje s den te otti 
Zy mend verqpte jradiLen, Icon 
In t hr tip en tnaar ten barstens dût 
En,procipeirorden. tri, het Jìik 
Van /Franche jooelett, deutr de deed 
In inoordety en honpersnocd 
V’ced ni hot bitterste pevaar 
Stradi tre/t dit oak den, Jondenaar 
/Raw Zaaid ket joaddenspop ten bud 
Veer &e>udin.i lohket-s door de 'Zu.tdt 
Den hanker en eer’ pest in‘t dtyk 
Tempi die lucht nit .dctie^flph 
Getrchken. ester zee en. land,
Jieen. rliepd en jTollandJteeht in. brand 
Tilt aast de lìcite eerst op die viain 
De pest onsteeht tot /Rotterdam

Ve vizi oar hi p’ op de
Dia y lie od door Schiedam en ter Venn’ 
JVoord en XutdficJland been hoe rouer 
J/n zrild coi de .dctiehandeî moord 
By Zeeuzr bi/ Vries aan de Vsetboard 
3 'er nee rat men best hier te -Jnpierdam 
De konstipe tstnaald zryst hoe pram 
diet -lie me Is che Ûerecht zich trend 
JTaar t hraad al teas zvn tneester loond 
Op de -dctiezvaaqen zit so ora an 
Held ondeuc/d met zvn -delie Vaan 
Depeeden lachcjen in er i ’atst- 
Terwvt men - Jm/iels peld/e hast 
En Jfetntjepih een zot die LAW 
En loo en loom , en . dette fta a tar 
Veel- Jettes nithraaht, me,aire Hind 
Van aoter inblaast tVolh serblind,
Dear Coiidzucht crept en treht en rubi— 
775 nulle brieff es, j/der y lull-

Frhi t door PHILADELPHUS,
ta haakt er nil ten roop ten proov 
lin tsyiaat de Dears ran (hitneeimjpoix 
hide onlrtud Zaaver . tnaar hoe pioti t 
t G or eld is , de « hnstelsebe /We,rout 
/Druft al dat /ucht ten noorlivaard, uit 
Ethics yliept, en Rykdom ,Schat, en huit 
-Its damp en ydie rook daar been 
De Zediejhetd toond aan tpjemeeiv 
Dat ailes boast zal zvn peda an 
En y eer op de onde Vo e tenJtaan 
Dinar l ejraawtv aan tmuiten ruht de kraatn 
Van de -delie venter als in fa ani 
tn roor den -Ambaehtsmans de deed 

x Urn ran de n’aap paat /til emtbloot 
3 ’an orer zees che .Koopmanfchap,
Uit de -dctiehandeî zuipt men knap 
de konst ran 2and tot idocfbaa r nat 
le -Eauleti en in lltrechts ftcuL

De Scbeepen. over berp en /kCei 
We yoerfn been.. ’tperos, ‘tperey 
3 ’an, tyke dleran maaktse fouit 
Wet dot men temps V bonded onthaà/L 
3 Veer opduzrt na.tr bet -dapen lan d 
De rrucht ran t eerst pc sto eden plant~ 
De trits j'an Stee den veer de dfcrt 
7 'erfoetd de Roopzteke -dcliemoord 
In word daar door ten pry s eu lof 
Geplaatst in t bltnkend siarrenkof 
lupyn rerhoord -dderctiûr Zyn, Ida,ft.
€n ’burri In de eeinvio duistre nacht 
J/et sdctieodd, temevi de Zen 
Te klaar roor zolle Phaeton 
Den pek te J tout in Z va bestaa.il 
2,iet ~Porten in den Cridaan 
OiWetnel dat on s land ve or ai 
B en-ycl zy root- een Pender val 
En de ded 'le dCoopntanJcha/p doch hier 
Jlerbloeye jineelet de F a tarie r ,
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‘Ziet hoe dat deeze Acticbaazen , 
Agtcr het tooneelgordyn, 

P°or ellcaâr met bubbels raazen, 
Ditgelagt als regte dwaazen 

V an Scarmoes en Arlequyn.

Vôor papier, brengt elle met hoopen 
Hier zyn gelt Kakkario,

Htn diens windt dan te verkoopen, 
En zyns naaftens beurs te ftroopen 

Voor de Kool Bombano,

Die met lift hier weet te fteelen,
Te befehyten met gewelt 3 

Kan met Aap en Jakhals dee]en, 
Afgeregt op dopjes fpeelen,

Die fteeds roven fehat en gelt.

EnMerkuur,dié ’t kwaat wil ftuiten, 
Zet Mejonker in de kouw,

Die de waarheit zal ontfluiten, 
Nahy woekraars, dieven, guiten 

Heeft ontdekt aan ’t tiaberou\y.

Zulke die h un fehatten wageil 
Op bedrog of eigenbaat,

Moogen meê van rampen klagen ; 
Maar die voelen flingfche flagen,

Zyn in meer beldagens ftaat.

V riendenjhy die ’t heeft gebrouwen^ 
Krygt ligt andermaal u beet.

Wilt geen Hang in ’t gras vertrouwen. 
Laat ons naar de Schrift, uitfpouwen 

’t Walglyk mfîchen k out en hcet.
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a. tnnooseien errem?eri zn cy erreur,
Otri 1rs ten eri ledrey te pTeeyo-n , 
d)aar ZyyenTraat ten top qe/teeyem.
2 -dees lìcer yc/yl- al i aridere-yàcrt-, 
J)acr hoop qp mns te- aanyÿpoot W. 
IDieaee/t nm tiT/c- /lee/:’ verTaoren; 
Van-wins t qp War tele-m j'an Jlaaren. 
g.dces doyyal tne-e- Wind /uinde-Taar, 
cMaaZ-t yam tint TuTteen- Tes set urea', 
Om^-ZctZes into- Zate-nyclryve-ns,
£n Wtnd-verTappers te qeryrcn'- 
tf.iJ>ees JVdryeneey vamJZar/ems /Its , 
die u-zl óywéZyem een dares ,

day rind fSpeeZ-Zaarten. in de pair, 
Watzr deer Tient ider eerv Ze/pot,
6. Verto and adeem eendleere- Tneyt; 
Van i; Wind- j ’erTappeti- onderreyt; 
Die, weteer plop teen Inerte. ireyens, 
loon des^Zetiers non watste-rler ry/en. 
7 DeesSmetto die ster/ in.dettes deed, 
OntwaZt temp/ daruyl en/ Sloe-d,
Zee Ze-zy u Tur metilet Te open, 
dn’t heedendaayse- 7/ ind verlecpens.
3 -dees Juffreuw met lutar /nicytheyeyt; 
Datzy in JZhorn veeZ Tierer loyt

g .Zees doer dieJcAept yee/,meerjz/eyst£ 
da trees ten loqpen a/spap n r . 
lOZDeesyiet als iTrsperant- TciZreoyeti’ 
Zyn-eZcties m e-en rooh yervlcoytfl'’ 
Ilidees set e,en, Verre - TyTLer Try - 
S'tuzrtzien wiy-yraari’cn van de JTdjT’ 
Waardoor menvei/tmetalle waafttt’
ZaZ in de- rueuwes^ r/aai’en roarerl-’
12. /Dees draeiyez-Zo-tionylp 
ditop eon- Teey o/emaai-te/ Tif 'd,
TTn veelt mety/roote-yinertzyn TiaidT^^ 
dooi’ t/rranden ran don/elres TrranZ£n/'

s /Itryt eemlteyotieei'der 
ór meer der,

trees Inapen Try,
de Wind-terTeeyery.
^’ee-ilie; tre/len natif ■ Vtaanen, 

er de n*ey te-1 airmen-, 

fer la^t^erL/T>c mcn styf,
.J/O ZaZ werdem tartyely/t;

Jiet/, Son^en ui-tley zyn Treyree-pens,
1/T-ere/*1*1^' ^’a/u‘^ iemtiyteryTeepens,

°"C' de Wind is id- teyroet;

yds eenJCaros rlaar eenZadoir 
Stoat ty ter op, dtiar lomtnoy Iry,
Sen adder, van zi 'n Taut 'dyyteeyens, 
dairyeltyüieyd.en met/o eonzeeyen; 
We/ylmen TtetJ/eer/cTiap veelyeZuT-; 

Soc iei mZmuir riurtverleertin drill-. 
20.den Varlen/dryaeri/espeTemeris' 
PanWeesjr. ami- de- 3 'ey ’̂e-y it vernem.
21 .Slier set men/ade- Troy tes 2y,
In- heC wtyyi ’arem -ran de-OÎêy.
22. Decs tiree Wttid-lniyl;m Taos ey hermen

in de luatr.

C-dnyierdam Teroernd doortlc/fè-lid repeeren 
Per rtys e/ttiuris traili tri ay tir eder . 'et •_ dettiti-, 
GdiOfuy 1-inaila c emmeederStiuî ami /let- Y. 
datyy niet nue. j’ervalt tôtdee/eyetZcrry,
Onset Tiet tn -eeppaar taZ ran u Tears deuren open- , 
IctaZleJùrcpma/i/chap, nuutt rut toni Wind.te. loped, 
ndvoerd/ô dû vooiZieenure /<«,•/-\yhuij'di rdt. 
Tiatay rertluren dTyflrde ntrnmi r //rite le ill; 
ytjbly/tujf eern/umi la ti/leenJer maan/du roUen, 
Verhcren tal in- top w hovenidrtft'der vroTZen .

«
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X>e RU TT JJge HTAJLS-balg, en de Geelt van ERA. S JW TJ S fervende uit zvn Ge booEte-Sta cl
linin' eie DitTE OngeACTZOneei'de TTystecLen van HÌ

1. ledrop home. met houzr Eolie val ■ 
In ZeerZznd eerst le ùeest te speelen. ; 
lap/er-en %’indsclat uit te Icc/cn ;
1 hroeien T voli, Tan, laflc. heel mal.
Zy Alzasi Z le Holzai lie/* in le carere. 
Hie Snodi, cri latins Ht irv't noir,
-lèc/t zeaerts , anpds uztpeZetr ,
Cen mallevai tat steel verlooren,,
Ti’aar in 7y llirrle prouver s va/pt. ~ 
Rèe/ttouiv-previste mee.prenomen., 
ùntale le Ielle mans te teamen ,
1er inertia User siri ver lana t ,
Hi- 7Vii . pared óplcil verlreelen, 
ter tri'/ ntr le ile 1res ivaaiert laat~; 
ih’aarom eras mus least verlaatr 
Zyn ivieajtal, eriJprealu le/i radon .

H& Geest van ERASMUS spreelt.
3 Helaas ! . it arcuilo. laa.ir zwerf I letti l 
7c ÌVil myn.peioorte plaats lecce ve tv. 
•Sciami Zy my praalryl lai rerleeven..
It 'ani- is versioni? in ir. /le siedi /
It moet van lees malle IZciies Jdaaaeti. 
f Wees maar v ut zac/ / m i ri latti er op : 
Soe lattici try at met heel le set op : 
Irte plaatsen ziclr tua deftio Iraaaen ; 
Het E, la Sjiaveti ‘'de C itele Rivai ,
■i'ice J: '.le.pnen lier aanle eerzuzl lanieri ; 
had 1-tar Ics tettilo e le latine ti ;

-Daar veti ti /Directeur m ' zi ai ;
Hop met van h ir ile e Se tu/'.vimen :
Wat winds is , lot's niet in len haal : 
lem ! trcUaa xy ceti li-it eert zaal.
In. le/e tnaatselappr van Irien,.

5 loot Rasmus met, liercuur vat tnaalen ! 
./let -wind ivy llaazen narrai op ,
Hie toy ( alscloon met maore sop )
- Uet zoete lasterllool ohtlaalen .
Il draay le Sleutels votile list. 
Hoot- Ctetre sclot in Teat oc sis eteri 
Ih oeefze rziet veer tut mint yeetea , 
Ils . teen le ivi-Iteri ivierl ver póste 

O II lari aecn Raster!lool verlraztoen ; 
Zy i volpi.ja zy IcZVaarl my Teel 
1 Sa praaven ; op lot A pel eel 
-Verstell, tnyn leurs volpell mao taaneti. 

7 . Hen spicy le zio aan. Rcntelrnlns ,
HI .Is S teen lei Ieri van le tappeti 
.Ifvallen . ht zip lieten /oppeti ■
/liet U?.lis Uotil ht's op zitti. Hans ■

Rod col, nu. ài lie try neri vast:
let Zuil nat voor tier oopeti

Tet'Zuipen. - ten lie liesen lee/h<~ 
ten vyrtio inis Ici lec/t van Teven , 
&elyler Her een veri lesclreeven ,
Riè lelp !reept; nutarvoorle aforvnllee/I.

10 Jn ~t zuz*£ trdZ 7/iZ cÂ lip s ici"CH :
11 OluieJc^iJr ieùu izZ tu ScTlilZt'Jl 7’Oû?~£~

01 Ur fteTpt feti meni# uitz tU£oû?-ù-
JJddi~ 7 ’an oJZz 12? ir JOist: TRûu. 7*2t&pen, Turin. 

13 ooferaar voer-s^ell/n zal 
JDcr 7/mdTuiTs cjik/mst en Tour Tal.

lACTJF.VX SOUFLET, etie GENIE 1ERASME, qidtanth Ville, où A naquit
fwin allei' voifLfs tuoi s Villes ii on vActi onee s J Hollande

1 Ralraule est arrivée la,premiere en Hbllanle 
H arts Tari He. en secati./ Iteti, Taphs ride et marciati.le, 
Hour soulier dans l’oreille zut l'iarietix Uunaticier ,

Z <3ti venalpetat- l'or au- sots lu ventet saZpapier ,
- lirape en ses trainaux les Iroclets ires aviles ,
St a, ses hameçons menus poissons . Il Iride 
il/ôrce le cordeaux l'attrape ' el lotti-;
Crainte.. pu’l ne se peni . .1 la, tempiere assis ,
I ave tip le taupe 1 pretti, pii creuse envain la terre .

3 le &enie 1 Sras me , irrite au, contraire
l'a /tur l’oit iZ ziâyuit, cottane leur alrersaire
II le. manie .liereure.. où trouver pens l’esprit
le plains les iZctions modernes il lui lit :

a. y /

i Seiez stye / vola nia main, en lentie alliance . 
le tra/îc n’est encor partotit en neplipence :
It-cis TlleS' otti etuor souci, pic sont situées 
Sur II. le Spare ti, le Vieux Rlun ( ainsi nomme)
St vola lettrs ecus penius en piatitile :

.liions enses lieux-la, qui tiennent: tous en Iride . 
le- suis lem- Directeur, maispoint les actions : 
ly vai ttepocier comme Jadis ; allons !

5 Ho us jouons au soicflet ■ 1er!es sont nos commerces ; 
/Pointle viatiae effèntieZ') nos vents tous les lieux percent.

6 3 'oh la Clef lu arf/re . où est mis le trésor ;
A otre pietre venions comme talis pour l'or: 
le Canal pue ferons ..'pretire le chimere

Des actions , lotit le lomenti remplit Ta tei rc .
7 On vol ceux loutre-nier doom le très louts sommets , 

Rats ans le capricorne . Or l'jfir leur pr-yet.
Ic relaye est per.lu .8. lesvazsseauxpamt l'ailes'U 
Sans e/iaraes retour nati Ierit leur l’aaa/e lies .

9 Qtu. nape dans lamer. sur ses Joncs enjlerttant 
Alonpe le perl. JO le Salci éclipsant 
. lu sul. veut indiquer ■ que tous aux qui naviquent 
lotir cette nier n ’on en ce temps le pain pro lia ne : 

IZComme ceux Ioccident sc trouvent en tondant. 
tf/l"1 * 3 deep ne prédit de tout, leu ou méchant, 
la Renommée riant Tes -plis , louant les sapes .
St le moulin, -flottant decide lettrs ravaqes
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Straatr ya?L QUINQJJEMJPOIX toi I*JlRYS.

me/i / cianci, men sc/rreeuoyd, 7/ten- art ruy t 
ùr/i^dctzes, dit ' de rrienac/ie/i s me ore/V .
di707- Z/-uid de < ee/i denaar 0/10 d 00 r~e/e .

JTat-dat •dionsiearSeryant /10i/o do.e ir/y t,
Jtaar- Ay zyrre oyenfè/-s' do et A/i/iAen ,

JE /Aaoi?' met i ri s t te /cuite71 yuan ’
JDaai- deetr //ten y ce/' de JZ~roi7ii7ie/ s/aa/t,

'd/s of 771071 't -Aa/fsrc/ ITI Zen A Airi Aeri,
-d otr stymry rari Aet JBanA // odio t ■

ZA/àerziet 771071 aree/- JEr oyecten A Azzeri , 
df insdryr . A/ 'le/yens , die notar dee zeri 

dJiiast wotardy zi/71 cony / ote dlietr-
-Dus nndye, in Quiriyue/ziyeix, naai' t Aece/i

dtc JJÈuAAeAs 7'ari Aoe/ OAeder/and .
titolar zc ’/ 00A nu. naar /riy/i rei-stan d

At eri Ityt dut ny - Sleiit'/ t s/ot zaZye're/i „
-E/iri r/Lt/////ionun/ zeyyen meet .

zdo /e/ lA /reiny/ uit /e Zeyyeri,
/dant dat wi/ iri aris Edo/Zands zeyye/v, 

de aUâti is deed: dciar ' s ' riiet teyoed ■

De J£.eq te AjbeeUiriy QerWÌJND NeU-OEIE (rehauOen inc&

7/iiar' ee/tiJds t irneks ^dt/ieeri rermaard
door t roost i eri mri Je /deteris c/uyyen ,
/daai' door meri ianys . /-/ inerra ’s trayyen,

/di/ Aozi rei-eeuomyen oy aa/'d .
ddier zietyv t E7reet.sc/1cot o-an dedt/j-a ze/i ,

JDie door ee/i eUissisijyi -wind .
J/ini /10010rid ’ doof• en zten de A/irid , 

cdee/ tot uitF, /yze CandyeZZct xeri : 
d'ari dorar creer " dovr Aet Stcrnyeraas 

diet druidze CJ'inderi ■ a/s /ez eteri .
E/u/s orer' /a/s en. Ay yesmtte/i .

/Z/ot ay den ocrer rari de eilaas.
2>cc? 't /art niy met rny/iEa/idoo/io ie/i 

dduti Jtir/d t\ iyetie te /esyieu . 
dtaar t E/a/isc /tumguerryeuc te Z/en , 

d/aar uit die dt/raas/eidisyeyrete/i ■
Zie. de edctic-JE/cA Aanyt in tyeziyt,

afdaa/' nie/na/it Avoid /aar fdeye/ AZtyyen ■
Zo ci'eiriiif a/s /n 0/1 di, ly t Aan zc/icjtycn ,

Vit e e ri JE arvtaat'eni zonder Eiyt;

r c Aio onde stra/er
^4:

,/ff- ^
JEeJK/oA weèr de* & Ji i j fnari ,
JJiinneer zy dot>1 .t y °A/ o'erstaari , 

-Dat Aet z i/n Dt je. °rt Aa/l Ad/eri.
J>oy zo Aie r lemzE )/tyy.eid ,

/danne er Za/ f/jf,, °d/ /u A Acti
JE A den A a/s t tnedC ruA A.

J)atsnu,7uuj nide1 rf'ef^eid,

-Teri zi- ni en Ae >di, h-'i/ ontfanaeri
.. MdfüjdrrcuZ J

cn ,

JErijStr-,r oyyeri . aie-djy ^
G-edraait zyn jt'ii 'ij te to use

,3______ _O/n ses yaar /it1 dEarufe/i ■
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Cachot vo/lAI KjSICT Zuilzee-Actie Jùi/lia: en. eJieomle Sc/u/dcrf enMeJaJj.' otendent Eretendents

IsïMeeeter Xruÿt çfis i rues. dvontuwt RadRideront. lînd.jCun drlesyt
liter arresteeren_ zîetz Clement, De niewe Eau sErreur A turmjTuryre

Tooft Lraaf duüen,,O lai dâfyi de load hem. trow le lf> law doer zy
%y/L Gyner de layCl ruld "aatledstoats l loud, Ce Constitutisly ZynJtna

Do et Erahuid julde reperisci* De j?retendent smedt de ouïe vade»de censtztutze reni ^
loot sleds de joede Cfletflucte klânmen, afJCarv zyn,JtZiÿ of It Cm, leul docl dynst întmet syr

londrarle meet ran, lent edidero niesdo zwidt de loop Raufen lì
Demerit Tiy mist letztZver Zand 7nd Dot dieDer nominate, Csu^dlnaadei Aod stoat. He

L endAeef/pel left ireuyieenstemmf USeyeryyrualei
laroyt zidmis lyt .Idleyoud dleer, h ■loer,ter disVeror Enne cent S*k Eieter

Clementi Is tdaod-maal)Wiens leedd ziet opyt
dood 7'riendhjo maalt leelyerlejt Cn, ini rersdnet SC attici del

Vie maald lier met de Eretendent-, •clay left den, Iruide letDe dr. Die ran,yireryaayi
7find orni lanystc end; rdt Zander fHast oy zyn

widen dryrenxlunne
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I SiiM3

Jb>iO-arb\

:ixs YoimosA sxresss^SIHTI^ XTJCTTJ

relit eu. iicst yerrstov■'-jamais pense BCt que ce leu pernicieux
Ensorcelant leu/ics Se vieux

v— ----------- -- -v*wlUJ1c. Eemptct Zeus les Baps duneyyrjse commune

LA FOKTZTNE JDJES ^tCLEOFTS sia” son, Chat' conduit pai' la, FOLIE, qui est a/sez reeoi 
So pai* son ampie Fìipe Je haleine , pici est au/si uneJe He du lenis. Ce chai' est lire 
commencement h ce Hep o ce pieimieieux, comme le Mi/slCsipi arec une jambe de loi 
plate siur laicb'c , la Banque d^diuj/eulantaux pieds un seipieizt, la Comp, du, Wès 
d/diiptl les qdpens de ce commerce jbnt to lamer les roués du Char, azatzt des queues 
■ruses'. On voit sur les rais les diverses Comp. tantôt hautes, tantôt bafses, selon que 
verse' avec ses livi'es So marchandises , Sopi'csque écrasé' sous les roués du Char ; u 
sexe courent apres lu Fortune pour at'aper des dotions, Dans les nués est un Diat 
billets que distibué laFoitune, à des bonnets etejous qui tombent en partqpe a quel 
somnies, l envie, le des espoirSec .Fa Renommée vole devant, répandant par tout < 
a lune des trois portes que ton voit > savoir ICCopital des Fbuxr ,Fes malades, 6c des q. 
Fr jet de Comp .pour Amsterdam, que la sape prévoyance des IMAGLSTJRATS 
la peine d exanuner / t découvrirons plus leurs choses , qu'on n à pas cru devoir 
sir d avoir quelque chose a deviner . Cette FOLIE a pour LDevise deux Fetes , a 
nvdctwns : L'autre vieille 6c accahleé de chaqmns en marque, la suite,pai' la Sen

FOJRTTTIJSr der ECTIEN op haaren wap en,aevoert door» de ZOTJtEIJI lenivi aan haar 
baleine roi, nieuwe zotheidrande heedendaapsche, tyd. decze wap en woityetrollen dooi' de vooi'iii 

zyn aeweeftrvan deeze schaadejle CVépotie, dis Milsiûipe, /inet een houle stdt.JZnpdzee imet pieu 
Bank /t'eedende op een s buy ■/met de West- Oo/tûidls che cndlsurantie Compì, van Cryebmdt. , 

Wy neyertie lyemerlt metvjsc staniteli draaicn de widen van deeze wap en. men zietop de sti'aalen dei 
lo o C<JU!s hebbenyehad, nu hoqp, en dan loop naan hetrdraca.cn der renters . tei'wyl de oprcchte AoopAandel. 
7i,j jC^dtappcn door de weyen word vcijeeden en byna verbiyselt. eenyroote meenipte van, menschen van o 
lad ^°Pen de Ibrtuhi na, om, veld in did eden te winnen. een quaden Geest btoast van, boven utile water be 
perj/l ^ heart. vcrschezde slaiipejes verbeelden zorg/tongeiust slap en, zlehtens, irpd, wanhoop. mooi'der 
Woo deeze yenerale zotheid. de /aam vlieyt voor uzt en verspreit deeze bes mettejlheià door heel
Fee//,1 a^e Fie liaai’ blindethys vojen naar een deeser drie poorten, als ZieJL-vIrm ojAranAzinni^ Huts ■ 
hojj t eersteprject om een Comp . binnen cd/nsterdam op te reebten / het well door de. wyze voorzor 
Von,yf\ zFilde, alte andere proiecten Fie qereed waai'en ziq tool te veiio onen, daai' door zvn afqeweeze . t

etl jj dubbeld dlbjd, het ecnyoiy en schoon, met roozen vercierd> verbeeld de scheone, scluyn des wu 
c//e?nat van droefheid, veitoond het caule qjy evo Ip mat het lajns devis , datr beteelent ScAyji b

v
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x. ZDi& nu-fu&I'at$: <

§ ons oneri 
IBestaadt 
CampagnietL

m
meer- alor-ce à/s iy-fL C-eesr guani^neteerijdattsy^t _

/insert aire detteti van , //enssete/àóuùn /urn

J)e Bam. trai'Sd uitr 
tn ir W- en %ui<Z/

Z)^ rc«%
<£n meenias /rears

/ Sans ten van, de la m
zjtreeken vanir Comg,as riur maahru docfen

U V Vvf.sl a <>"(‘11 AC TI O^T 1ST inde STO K.L met E.IN ^ CCv 8 , o v eivr e e u tm oe wee

dCetaas ! do Zuul ! ,te Zuid ! do Zuul 
Viyw bryn , myn schat, myn eer i orb mud ! 
Zo dot ib gubfiis 7net de rtoord, 
diet- nicer y evo by ? invest ait de poo rtc 
IDie twinlui duisend gondem ‘s jaars 
Inbomeu held, bob by de- boars 

«zZ Tig/^z/z^^ ;
,1lyn berssen-vat, ter dood verscbriktr.
-De mo ten y rtf' me een Zwaaro stay ■■
Vlyn vyf en. btndren arm, ! acti ! acb !
Is ab boar freest 2, tgeLAUWerdyaard.

Van. Irojeiv go ude berg at ivacird 
G-eacbt , my nor' beejt ovcrreen,,

TDoch, neffens my nog meenig eew.
3 rdy bebb&TL de, oay at weg , myn. vluctvtr 

VIJakt. ran ine troursgel stocks een btucbtr 
ef. diet sjJiet de nyd, die t slange boar 

Jinbt tut zyn boy met y root misbaar . 
3 G-ins dingo een don Crediet naar d" 7ioh 

Von Lome Led et / die word niet vois ; 
VIoar do et Zyn dos of en Zyn priiib, 
dn. teatme loom id niet ontdaiTe

den ft van t
Æ, so., sny toe is t

-77c
7'ery,

ino gacoen .
Zou t mie ze7ven anders doen - 

let tot Jeer-ins dan CreJietr 
i quiischold en into 7cren liet. 
vddtew raw Je 7htJet

mp~^t£
-II- t t’,7 f/.-fi ' ' r n /’/ r.l,'/l Zie

nie
jirffìrs in

nuttig sto,
tes Jyecld de rot van doari is ; 
e Zuider :zon scbeen vrclyb jins 

'77iiar zo do boars do vlteg bedrieat

y t vallea > 
toiv me w —antybo com 
'lew fotte door veci ty 

y lye nuttig sto licite is de Vhw

I,

o eLAC Werd PAARD van TKOJT
dtc zon v/erpt, near die tot fierw -ylieptr- 

3 -De Vbieger goat met oy , bezwaard 
dDoor at to graven, ~Vctic staartr .
Hat maabt men at papier en mal ■ 

g dm stoat oy 7 Zaatst en, bybt ads de mi
to JOaarorn L>iogenes zyn geest 

Vind, in de mens Zo merda beestr ;
11 Zie bier de y roof - Le bonv barst uit ■
11 't Icon pas dew ivysneas t ver dre duid •

ZD it zinne —sgel, zo , reine ais blucbt 
Ver doe mit Z a club 't /tool ) in de Lucbtr
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vazt ecu

7>edroefî{&
~4ctionifb

I'tls met 
1 a2s rer- 
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Uuse/j
'Par&t tHinensi land-ef1
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3>, lanyo Zttuîzc' Gompaynie , 
~4&t ’t 1 /-onrvel eddy en aeuyewdzen-
db.oor witnl on e velati cer/t- re ze ri

Vrtt m Idre yd te Tncuten, tv te 

•dOiar Zeli tat fodp en treoje ver/beHen , 

^3 ^ eie tnyelcelde Tvztdt verdwyntr

71 en stoj--, 'tween- laar drorpyivE,

rneuzAt hour lianddaars tot a elle n . 

e -boatti, , die- eerjv Icare aplanis t Trecce 
'■4.1s een mirakd uit yelldzen,

£
b?cuòi?: tin loan rvmdriy e lâzen

%

&nuaiul, ver/elrilt , wyl leder leejh 

-dis hy D melar loot'd lut tro mpetten , 

at dutzend yidden nu ojt 't nices t:
'y^CcJ I e ridercL y elle ri , leder Traeste

-beet doze slay lem zaZ vetp letteti ; 

a/lt s doari de levjófe Vlciyety 

-boor t Uuilen. Tetri lutar fotop'rcJndren , 

dóun droef y ente ed orli eden lecldren , 

°°r eid le hop en wind ? dat zy

derfoy weer ’t laojd zol lo retiJte'len ■ 

onneer de schepren , die oj> I zoutr

ZDer hadze zeilen -, Tedi Tari (ó-otul

De we'reld Tari fottiJcl at drenJjtr/len ; 

d>ey Its vet y ceps , dewyl ede- vloot,

S cto on. Zy ont rvin/i ts uityevdren , 

dViets virid dan -bond en Zoute Idren, 

Jdiar door die Compaynie m rtacd,

Jet reeds yenoeyzaeun leyt op t jicrren , 

t deeri aan loot- loden llylt, die w^y 

&estopt zyn met Teel overley -

'Wyl Ieri let day Iteti zou- leder Ten;

Cn saloon men op den y rend, yooreuzn 

dey epe loden mey natiseli ou teem, 

Jdet Zyn de de emide wiy? ontfvuwen, 

d>aar I ntt ydreel mede is y e deum ;

ZDe Zutdze - Irandel is yerldpem,

I Is lutai en Inapyens , dol op yd- , 

&dtdlty Zo Toor dut ydrel

ten - direnar de le/t Ian luópen •

Idyl foi-val en Jóarreliryen ras tu 

dici yoyels en met niosz'len Terpen,

G-een mens wtZ mi liume - dettes foipen, 

ZDetvyl let endye drèzayt Hen las ta ,

I ZBeym tous yoed, ty een tdacir foui Hylen 

dan leni, die 'tydt Terslint en lyt ,

£n vast met dan papier en sdytr ,

Oni de dcitelopers yerrylem 

diet food, tnet Wort’len, diartny , Spreto,

£n dap en, om tot syys te strdden. 

door leni, die yttd naar i ddAuis ti'edfoen, 

Vereerd met d eZemciam Tati een dot »

ÓÓÓoy lied een Vis ivyj- ydd ver err Xtvynen • 

IVaar of een Smciis is ZDic7~ecteur ,

Horn zeta- Zy : I lied u yoedyyeur ,

Want let Zed tty Ideyy'lyü s clytien, 

ZDat y y in Ztvynen doet, leonv zoefo

idut veer deed, moor met lory te terrien ; 

le Zd Ze alle rem n ever ndmeti,

X óeef u Toor elfo een fovayn een St tede ;

-floor ol iaar praten is verier en,

-4ls de ori eid. van de yrdvers , die 

len, dietist der Zrtiditsje Cornpaytue., 

t deride Geld in de oord ver/nioren,

ZD u s is y elyfo een teder ziet,

-dt de -detielrcutne een eid’le Diet,
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\\uuui

0 *

■

korrctr , fielaa

FORMOSA s

qui leôtjamais pense 
aae unSi/tcmë insensé

Cf y ne ce Yeujuemiicieux wat eeiur zal 
Clic jieriyhezt z/e rjjsbeztc nsoreefarrf-Tenues & vieux 

lempiit tous tes e/prits d'uneyvne/se commune ?
Htu'en. un siecte si ^ ^

JPzt du Commerce un Zeu de ta. dtoifune

LA JtORTTTNJE JDJES oLCTZOjJS sur son Char conduit peu* lu FOLIE, qui esta/sez reconnoifsable-    — ' 7 7 7 " -------- "— "— ^ p **-* , ' y “l •-»»«- ‘ nv/t/tt/yout/tt par SCS CttÌ7 Hicts 07 ’dl/la77 VS ,

&c par so7i ample Dyne de baleine , qui est aujst U7iejolie du te771s . Ce cha7* est tue pai' les principales Comp'. oui ont do, 
eoniniencenierrt a ce Ilcyoce peivizcieux, co7n7ne le Di/siisipi aree une jambe de lois, le Sud avec une jambe bandée 3c un 
pldbp sur loutre , laZBartqite d^hiyT.foularzt aux pieds un serpent, la Comp. du Wèst celle d'A/siœartce , et celle des Indes au, 
d^dneft les cluens de " —.................^ ' ' 7 7 ^7 ' - 7 • / - » * 1 ^ -

v pieds 
les rLes tAyensyte ce cornmec’ce^fônt touryner les roues du Char, aiant des queues de Denardpour marquer leur a<

rides airjsi
t/ . cy 7 . 7 7. *s , _ ^ - —------------ —-------— y-----------— ——^ pour marquer leur ad'e/se 3c le

7 uses^ O7i voit sur tes iyais tes diverses Co7iip. tantôt hautes, tantôt la/ses, selo7i que tournent les roues ; 8c le veritable Commerce rea 
verse avec ses livres 8c marchandises, 8c presque écrasé sous les roués du Char7 ; U7ie 07yande boule de 7no7ide de tout états 8c de ter 

sfjC courent apres la Fortune pour7 at7yapc7y des ^detzons .Dans les nues est U7i Eiable^jfnsant des bouteilles de Savo7i, qui se mcleirt a. ^ 
billets que distilline la Fortune, à des bonnets de fous qui tombent en partaye a quelques uns, 8c a de petits Serqrens qui marquent Ils f 7 
somnies, l’envie, le désespoir Sec .la Fenommee vole devazrt, repandarrtpar tout cette Contagion .He Cium conduit ceux qui le SüP70^7J,

'71'
'ft

, j, y / 1, ~7---------------; — 4 ' - " '——   / * y “■ ^ rK*-‘ . (vi «-'ut/ uti.t qUt •( rtfl'
1 Lurie des mois pentes que ton voit, savouy Idtbpital des doux Des malades, 8c des jueux. %, d rauche est un homme qui distribue r
Irqqet de Comp .pour’ ^Amsterdam, que la sqqe pidvoyance des MAGISTRATS a d'abord s up rime'. Ceux qui voudrons seào7in , - 
la peinte, d examinezy , 1 découvririons plusieurs choses, qu'on n apas cryu devouy expliquery en détail, pour’ laisser7 aux curyieuX ^ 
sir davoir7 quelque chose a deviner7 . Cette IOIIE a pour7 Devise deux dotes , dorrt l'une jeune 8c riante marque le beau fdte 
^dettons : Iaict7ye vieille 8c accablée de chaqruis en marque la suite, par la Sentence Hatmc qui stqrii/ie : le chaôiiii suit soiWeJl 
une belle apai7ence „ ° 11 ° J °

/> me/ity zietzimaeldten mist re/’storen. 
Itpilôcbbelspet: de njze Haadt aan it 
Medu’ùjf dezi loop reni deze zwze/mi,

FORTTTIir drr ACTTFIST op Tiaaren 7vqjen,aevoert door de ZOTHIID henlvh aan hoar huis cl, aïs poi aan de bribe 
baleine rôle, nieurve zotheidvandc hecdendaaqsche lyd. deeze rvqjen RYvtpetrolieri door de voornaamste Comjo. die hot bcpirocp 

Sf zjn jcjveefivan deeze s chaude ly he CVeyotie, dis Miisilsipe, Crnet een lioicte steltJ^Zicydzee tmetp leisters en zivachtels ont de bene J
Çyde laid /t?7eedendc op een slarty. J met de Wèst-Coliindis cite en AÏsimaube Comp, van Cnyelaridt. de opbl..... ..........— J z

rvieler,) ^ iKjotie tj enter'Ct met vojse stadi ten draaien de vneleri van deeze moyen,
ko0l^XtI'S bzbben jqehad, nu liaoy, en dan laay --------  l-*- J------- ^ -------7 -*•—

,,7>' 'échappe n door de Jvayen word ver treed ^ ^ ^
heu! L°°Petl de ibrtuin na , ont oeld in did tien te wuinen. een quaden Geest blaast van

^ / zietop de stryaalen der wielen de diverse Conip. die
£00 COzi7,d^ hebbedt jqehad, nu hoqy, en dan laqy naar hot draaien der rodez d. tervvpl de oprrechte Aooplandel. met zyn contar boehen ert-C* 
we^?nl?lsehappen door de wqyen word ve/trvederi en byna verbrqyselt. eenyroote meeniyte van mertschen van alle scat, zo mans als vryou- 
/ Ie dbitldn na , om qeH m d'.drhin ti> vsmnvn . cpjì 7 s, .ir . 7

be b eia t. vers cheide slari
boven ydle water bellen. Sommiqe vallai lots - 

’, vmnAoop. nioa duyen en altiere ran ìpza lioqj7iyeûes verbeelden zcvgCtongeiustslap en, ziehtens, iryd, vntnAoov. moorderpeiz eri artiere ramp za Lapp 
rieid. de Dam vlieyt voor uit en verspreit deeze bes mettelyUieii doa7 heel Curo y a . aydayy lyelad de....___ _ v _____ ____ a heel Curo pa. au ^ ^

sen cbie poaten, als ZieA -Arm of Jtrajihzinniy thus . ter Inherhandzietmenduzt- 
1 ' 7 ” * do wyze voayzonqrecitai / hot well dooor

van deeze yenerale zotheid. ^...
dfjl <Zv^e die hoar blindebrys vobqen riaar een de< /
boCjd J'ari 'teerste prq/ect an een Comp. binnen ^Amsterdam op te r\

Zyiidc , alle andere prqqecten Hey creed waaren ziy ooh te vertoonen , daar door zy; 
jpÇ71 <xa.nschouwery ,
f dub held ddbqfd, hot eenjory en scio on, metroozen vercierd, verbeeld de schoone schyn des wmdhandels , de andere oud, 

Ifyemat van droefheid, vertoo nd hot cinde of y evof met let latyns clevis , dot beteeherct Sclyri bediiept.

qeweeze
ZQiy van de id. IMayiltraat ver7-^ 
. cDc vendere verldatlaaray

eri
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299999999
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ZDcr //n/fec yfrfapnd?ied?--/fldDs 'rfcr Ifunol *ft. l/dc

« I2»Zc%%>vg%z) /à%^/".^z^z3%;yz6/zïg?z/.

-ha Tf/e/yle- DCoopinan/c. ^
Die û7is lati win/ben,

Sien, ilimtdoor il vati tra//, tût trap 
SVtetop iot een,per/iaUlyb leve ri,, 

'Want eri ee/v uurlye, tare

://t par ^v/ctian/fteoL

hèe/Dans eie, Mirtei vati a elei ontlloùtr, 
Oo/Dmyen. zed tens weder a even, 

fi zyn 7/y aim, wyzyn, ntetrdood,, 
Wy hcpen gp een leter- léven , 

Scltoon, datile, leap op trin/Zen, Ina le, 
Ons naait en laalyaczat t Soci ad une.

li

remzf /)et~ Cfo/zo/ujlm,.

Wy 1er en lier by, de.,fede leer,
Die ons,in tmàlle varions bral/eto, 

Hemluy Irait vari leven neèr,
Dot ógp en betas te bars ten vallon, 

Daae ile eerie may il, en ile arai,re yloekt; 
DfJQuilenbury tot/cliuilp loots zeebtr.

De 2amel-jphzats tier .lotie -Dièren,
if Qturtyuonyoioc , naartDrans y/enaatnt; 

Deer ’fiati verioytery Ic/iiamtr, ^ 
tCeey, inertia e en, Soot lanlroeteren ,

Diet yy naar t levcn hier verbeeld,.
'Wat zyttzy Tfziy mot ellaniler.
Diet s dry m l dat ilo eon llaary t aatt den a tide r, 

Dior lienCDortuin, hee/Dnusy/edceld, ;
De tyd waar oitlaiyys veil te waardiy 

Om fry elland ’ren met gemaJb D 
De roi en eencyyyi dee-dab,,

Dinar rut zit dotsycflfhayt aareliy 
in vt-jr jv/itZcdtpcr by een; 

deboon and, ren noy yenoey brieelen,

in om den Hind dor fcites woolen.
De initty'ie bee/t een bbiauwoycAcen, 

hi i vryeri, tutor dion luit, y/elàpen;
So boon dat een Doer de- hbntpaynfs 
Soy vd vcrZeeh ren veer i verlies ,

„ det Jiat 'de Delimas te verlépens,
Dit Sty laid aim, Me- flaas aeylrattd-;

Jdd,’. roeyt Ay, dit wil voorJeelmeven, 
fflyn Sony;,ay rue is acot yieblt von ,

~De Del tiruy -Jhoopman/ebay hccivd fand 
letsvyl een rottiy Savoraart/e. .

dn Quittauenpoix,, /chreedn d heel tir io us 
Die devrelatitaam : t is Surietis /

Dte- deny en me pc reel tot een potar tier

fouevens Donbor Douie-maand/hiaii 
deryl ^r allot beiden hey en,
De Wéreld ilo or de scbyn ledrtetren,,

: i/l dits bot Delii veer reel eri waan, 
Dos'1 ira butt eû/on Dus/zdA- mzletv.

Quits /cbreeuvul een Waal flonfeur, te no : 
fou revêtis un botipciioDaCe ;

Ze zed, ee ion zo loll re, soutien !
Ze- i lt try jeu zrveer ,2o zal /on mi n 

. fis de a bolies leyi , en niet bezweire/i/, 
lisi ocl niet then om,yepp re vàren, 
liai od, niot Irenljou-Deurs,of Sut:

St Q delebant : Ze- zyn nietfroyrpen,
- Ils de . Icliovbandely, zonder ru/t,

. llerf/t /ft/ti/ <:W~ ztttJvrt Heyotie,'.
ils de - lotte Imam eetts weer vanlant 
Qornait is, zal ile Jiândel bloeien, 

y erepte, SMderland, 
lu voile, n-eelde en voer/poid-yrcyen. 

'Jtol Xdlts lun/t en IfeefyetQuro è 
Qenyylaarÿlrelt van t ftaatsyébouw.

dinar tjcbynt Dit ben a een eeten lu/l,
Q/ Dat zy zyn ye/telD qyf . bfeppen,

Die te Litreoft vais yeballen zyn; 
da Die zyn t, Die zi' yraay hyeren,,
Om daar htm Dour s mee-teyuraeren, 

bfarit /cbi 'nt De Wereld vil Dcr /cbyn,

Ils Sobyn/cboon, Valsbeid, enDedroyy, 
Door Qtyenoaat ten top aerézen .

Datu/ lève- Dan De, .flapis traats 
Diei^jSpaar, DonDyn, en t D reyiren, 
jDet Hezen voir/ ' Don Se/u 'ii rvaarDeren. 

Ztr zm ons QVèerlanDs .Z/tin /temizD;

o. Detn Vcvlu/t,
Z - di-hitse- .
3 - Vertheil.
1 ‘ iriclen utn yervtnn.
S- Owas veryro/3 oditele,.
6 ■ 'fertry/ddie, Deyotie,.
I'.lOooo yulDe.yemn/t.
: ■ Is tstyi/u- y ut.
?dites iirH’uui .
tv. Jrh lliìl utris liheti,
‘ ‘ lilli icit in 11/l rutr rucb mehret. 
L2- ó's i/tyetban. 
y • £s i/t altes ceoo . 
z/. Gurstyes Jleycuum. 
ty . Vie,yroy3er verlu/ t. 
té. G hid au/dieiet/i,
vj.Xetzte, ausy/ludit.
D. Jter/idltuujj. 
ig .-Tcliseertles audi v-ehljielem.
20 .Icffels lUiiA wohl.
2L.s4rm.
22. Qs i/tyefehlt.
23 Durmerent o,
24. Utrecht, ver.
2tj Dionen lunter.
26. miemandtidll /Lau/fn.
Z-j; If er biethetr.
2 S . De/3er ais dctzen.
2g ; is i/tSauber-mu/hy.
3 ocnyty chc lucllinyie .

ten ver euet'f'dd.

_z. %
Jia. i utiyoraleichlicbe und wertbo Day/rnaii/cluiy/i ; *'

Dulan/t uns vielyeivtnn und yro/3 e vortluDydeth,
Man torno Dardo deuie yiin/t mit anye/ru diter kra//l , 

Uni Zwar redit stu//ên wei/3 in eiti aemadletcb leben, 
Jhetneyîttnde stud wtryhse vie, Grdyûs retch,,
1er werthenXau/^inanschi.i/ft 1st aut'cler Welt nidusyyleich.

Die, loiter so man brandit zu, tie non .letton,
fen wdclien wtryar bald Zit ruolo, lirtinenyrall n, 

Tfenn wir /chon allbereits auf Deren nuiten /lidia , 
dehrt, Da/3 der Beutel e//l uiul tey/f in triimem/ullen, 

Dor erne, raa/ivor zorn, Dr andt-e- bhtzt unit fludit, 
Unii lau//t nacii huile ninny? all. wo er hiil/f suebt.

3-
Die. Slider Compagnie, He nidim. uns i/elD unD bred, 

odtlein Ost-Jndienjclls uns ycbon vieder y ebon,
Sind wtr yleichyetzo arm,; so sind wtr dodi ntdiT todt, 

Tfir hefen alle/anit itoch, an/' eut, he/3er leben,
Dayt uns die' he//huny yleich,. zuvidyenonstund, beute , 
lins un/ern 7ia/eny/ort, aïs node und, Doble leute.

Venn uns von . ieteri ntchts mehr wird seyn belant, 
dis den nurd, nnederum die redite, liandluiuy bliihenS, 

Das y bide, virdals denndufreyes Qbiederland-,
Ttlit vtelerÿrind undbyl tn deines Stadte, zidien; 

Der 7veri stiild Dalladis undi lunyt er/ithreiies weben, 
Wird, deitio Siiule^/eyn , und Dines Sonates leben .

Da/3 y/roy3e Derllozvcus Dr .Ictien Dubdorer,
hr//yi/O Dranzo/ich ouch,Jbnst Qutnyuenyoix.yenannt, 

Dasjederman larch, Word-verhzu//krey betannt:
Das manchon 7utOyemacht zu omen. Datuyue.ro or or,

SieÂst da mati hzer, luor tebendu/ atu/ebibd,,
Sciato nie,yto,jteiy3y sindjhsO einer mil-Pmanîtem.,

is /clwint ais wclten ste him zu/ denbltditer wandem;
Veii leicht, wetl-yhicl, undyun/lmditihren wiin/iA crpiht, 

Die Sed, dio- wertho Seit, war elintdnyst vtol zu odd, 
dlanyîedte, mcAt em tnahl, einD/kiffyenZloback an, 

Se7tt wte die Corryiaynie /iiAjotzO verynuyen ban . 
Utili/chilt den/yrillenycAjvarmyusO idle itu/^dendrcdd;

fie ruhip /itzen Sto- boy thren happen dort,

Die andoren mi/ien foA- De Arau/èn nur Zerroi/3en,
Und sic A um hidden Wind des .1cdcn-hartdds/yihmot/ien,

Ste ziehen yantz ponuyi mio/la/bn viederjêrr,
JCter lomt etn baueros manti ans inpellandydau//en, 

Und. sicht die Ccuriyay?me mioylarrero auyen an ;
Weil or dieJelbiyp verJchaden- stobirn ban,

Tttit harten bi'dltnyen, dio trdyo or zu verhtti/fi n .
ir rujffb; Icuyyj boclliny, tcA lem ons i/ufdltmd;

Tllein traudt tcA wQ sie euch, redi/chr/pctt wch/ /idyden,, 
Sfa.' moine Compagnie if annodi bey dem leben,;

Die bccllitiys la(t//mansclia//l halo WebCam IdtuysierflanO, 
Da de/3 en, fattv man- auch, den, Save/aner sc An,
Dort bey Qutnyyjryunx, dafchreit erjurteusc,
Daterna Dhyica die- istjehr cu rieux,, 

vdeiti ratbot wer Ian, lyoTitibey die/en,Dttnyetr/lehn /

.11 atm stelle nur den-Daws Zu /emor reducn 7iand,
Die ii'Cil sto beyde so als vue dor Deii/fl lite en,
Z’,-ulfast dic yantze WdDtmitibrenfcheta betrifen,,

Se wird ver Datte b und WaAn tuts path und add entirandt, 
_ ile vudehes Ste riychnand in. tbren leiud /icclca .

/fìfrt est r~zz/yff zstf/tdr stctfD efdzczzz , SDZs-n/fppzpz^ /s’ ztf
Dour vous flotu furj?età ■ y eus un. beatj/etztj/âte., 

/bt-tre/feicA red tyèbr soil eude die/èn saclen schmecten,, 
Del sdiwer meut, soel, etici teyï don. dina noci lange nix 

fis tins or „ letton, s chou-, s chou, die érey/ticte, wahron. 
Dar/fsicl ait oleici, des bali lun ab nacID/èfor/àhren 

Dio sad iranci tel /a tut Liuy-t 7nel, latytO e/ÿt laujitj/ix. 
Das each iyt délicat; der dmy tan etici y ut laben ,

,1fa/oi es tst so nit wic Dranzmans . IcOicn,
Drobter, ber memor Liiiii esfcbmaclcficlofort bien, 

Doth nota s ie, Wûllenyetzt nur D/efèrnits cren baben ,
Dte dort in Utt-echtStadie nut-frtscA yebactenfeyn,

Da,Du itu- ayryetitjpfeyt sto da bin zuflibre n,

Diana tan mit/elbtyerv die battel pray jpurymen ,
.Alu ri dits huit decipi,und zwas dut -chyals dica s diem, 

Was i/t der . Ichen-trahm,, es sund veryülte litycn ,
£m Jchoat babrer betrüy, der jizlsc li Aeio Adler plantz , 
Und cine héltzerne, ver/ilberte- hlcriyiranz ,

Des dur chycwi/in/ïichofast auf 7w cA/te i/t ye/hcc/cn;
£s lobe, Jitederland, und defen . tlayistraaO,

Der Spaar ünd auoh Zuylcich den/Èheui und £0 rcyieret, 
Der PÎlenfhfchenJcAetn, von wesen sepamret,

So y r linet anser Saune, so bliibt der pattize Staatr.
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z/zZ^Zzz^y zzzzZtzZZ^zar^yaZa'zzzz. ?wz,/aZ

Jiol ddissisipz

zyzz.
nyyv / Hoy met verven , 

-Die ale or verloop ties lyds leder yen,

aarZzzy zzzZ %^/z.

Q).
'delfs vari de- cialde hoop vertale re ,

ooi-
Q)

zZ; Az/Z-,

tf'ZZ6 Za^zZzza:!^ Zay^

do memy een cmiìloot- van. platen , 

ts m a an ver via oy m ivate en- wind 

-Hèt als h eie lèuidye. , dal in t II azeri 

%% wazSzr ZaZ^azz-/ zZ^z/zazz

^"/z-^t^zzzzzzzZ, a/zZA^aZ^' ; v/zzZ ;

m ^ ^^z&rZa/zZ
d'it novene t ditssisips la-freed, 

nel? lodroy cens in t yeti eoi

&zZzZàr Z^z-a- ZZzzZz-ZazzZ;
'Z/ot dvt jeuidriej .delie- rat-,

Zzzzz%za^" ZaZZazzzyazz, 
p f f-olle loop trionfiay lerouwen,

%yz%/ ZazZzf^ ;
Z .Z; JSazYa/z Zr

" ^ ' ^zzz Z
•raar ranni cren

yzzjr Zaazz,,

lèi youd door de . delie. Iriefpcns Jcleen / 

ZZZaz^r ^zZ ^yz%, ZazZ ^'aztraaZ'azZ/ 

IDoor deze dvdze beopniarif /iap’ ,

^Z>z^ z5 zTZ^/fz: z^z?Z z^r JVgyzV^zyzzkzz-/ 
Gesclani tnerccrd metjjonde Iranien, 

dtee let m e en dede- name trap* ,

Idyl li èerden Inezie/ is met maleen

y an el/teenen , om die J'̂ TZ,
Téle dot of mal zvn, een voor een

<zzz^ <3^zz %%%?zzf?Zz<zZs zk (Zz^zZ/ z zzZ^zZ' /

dj.aar de- . Piarhesyes loud noy Jtarid,

dite zatymms laar rail? ledcliieten-,

dloor Alla leryoud en Z uder rictem,

d)te- zy voor de . Jolie—Aeren ylanlr ,

cZw Zjzz. azzz/ Zzzz^zz. zzazzz<Z z^^y^'^zz//

lèor da:t Zie lieeft lun yeld aedraalt-,

lerierl- ter Gou.iv myt: yyyen nuzalet~

dm nislni Ir do et all le lev en- ; 
zy -/

JZ)zzz Zzzzzy^zyzzzz^ z^ ^wzJkz",
l èor die. , len root en-Jntavl l&mtnncn, 

l u ’t r ea l i h en- minder aatn de. zinnen,

- ils char Jdeer Louie let voli óntmoet-

Om afar t tot apro èrfeliunt te f> alien ,

ad et yods a ente nei el l peld, 'tegeen 1 .Puaird
c/ p/ ce p

dietyroie. lo'pemjclyt oy de- euird,

zzz^ yzyzz^z" A? ^y&Z^zzx,

-dy lo e meni leer al, of daoud - ef irend,

ZZ)zzzzz' 'zv- zzz,^ _Z)zzZ^zr z ^Zzzz,,
i Geen reeds He dLoHe Idear doet nia-len •

dant . dmm, of Geli meet iris let end

Lan- deze Jloel neaotie wzen , 
a

IDoa i Inafte dunlt »y :t alter nafte • '

IDeiryl Zy alle mefir- l’ei'larp-

2&7ZV<Z& Z&zzz/Zzzzz&z^ zwzzyzvz :'Z-^C/cVZ.

Want scljon -me een- vlaf cluii volyehdri

%ZZ ZZzZ^/cZzZZZ^'JZZx ,
Wat led is doar toy oy te houle en )

dfeet is ty Had-yayier , door iraan

Gn cidlen, root- en wind Ifclrever

Gced om, aan, eendFayier leer weer

fils ymyt’loos voor een delio leer )

%z7z^yzvzZ^z^ %/<3d&zvw fa ^za^azz,,
Idnt al de Lull els meet ell aiau ,

i^z&zzzzz, fzzzy zzz^Z zzzzfar/z^ zzayz&zz' .
a>

azz. ,
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<a<?/4 bolle Srnulle -Iro er- gezeton.
Gy Suci res eertroon , rei vetyierl,

- lot alle Sianole zcort van eden,
S’an liées .van, Syel, van- IvilleeSzcrt, 

Ss ir Zuinelee.ll Sen Dui loll cren ,
Die van een anlers geli en yoeS 

-P>ray vreten. , ziuyen , resz.cn , srnéren. ,
Sn, volle Jyeclelc eri over - vie eoi ;

Zyn re Hade Seriori morii y e irei lem 
-Door- Ile ine IIm.Ir eri , mier ver/ta/ul

Set is als Sai Ser JVcorSsfe le Here ; 
t DeSrvg goal aan zen. regterlanS,

-n r Vu -' c
Ji curaris t met mers ton en zeus zr zen ,

Zyn Irony tel, char ln~ mee mSylaan,
DeteenS loe ly let ImaaS Surfi yrrzen

S/t tyoeSe cm, eycn minst retrain .

De -Dveaaslenl, luminar aan laar lellen.
VerjvonSerS. Zig cm. t vreernScelante 

-Des Bui lei-leers , en, Zyn yezclletz,, 
Dermyl zy vtvlyl met len yaat~ ;

Col Zou, Zyn oyzet niet yc Iutieri ,
Seri, zy Se DwaaslerS let verftgmS, 

l'an Sien, ly Sertit zynyelS te ylullen , 

ZDoor laar- veryjy eerst overrnamS ; 
Tervyl een Sir tel Venus Sert/e ,

Slat yea/zureerS is , one Sen Siens ta 

Mem volc/t oy l syoor , Saar Sforile lima tjc 
G elei een Zityn , oy l onverzienst > 

Sen, stroom- van rnyezreolye Sranlen , 
le yulzy iryeslrnyerS ? weer

rilo et oreryeven , oriSer S Janlen 
o Je, ! mat Soet myn loy my zeer !

Daar „— 7 - , , *
Zr* ^

^

^ Vf ̂

In t mzSSe ra n h un Srift te tvmen ■
Js Se -letteireey met rlees yesierS, 

7y y rouit met Vis , Sie uzt S, stromerv 
JVzet zoriSer meeefyeveuy en mierS, 

'Zy reeryytr Sien lo lien Daelus - yater , 
Creze'ten cy laar Vis laro s , 

ten. stro trzet lollirys voer zyn. snater, 
Scrryl Sat laaryezelsday les ,

Het Dooster , Veri, en. JVêt, en Syeteri, 
Jolt oy zyn meSestanSers aan / 

Saloon Sat een. S-iiytelooi yermeten 
Slot ît Wafelyzen Sreyt te slaan, ; 

De, 1C cristo el strelt lierool tôt moyen, 
Ont S’oyyemoryen Dui lei Heer, 

Hie vast <
Seas

, Uczcü’ t Zeyenet, iy ten men ziet l any en,, 

ZaZ <zZ ayXzw ,
In Sue str&el als Vis sen vany en , 

llet'myl Sien y een , Sie, in Sen Srany 
Seivorts Znvaaid, oy let nitriste telen, 

Al i llaSyayier Sier _ dctieyestr 
Vol y roly Ideici in hranS zaZ stolen, 

lût mel zyn ran i Semene-lest 
ID an zal Se leooy manfclap meer lleeyen 

Her A rn s tels tal, en Soor 11 eie il 
Der trainee Dutyer Jiereny reel? en 

In yreSe,, en nifi , en yrolylleiS. 

le Ztll let SVyeslcyt noy méten
le syrelcn van hm lVaatn, en Set- ; 

Saloon Se Actieyest al wierS ycryéten ,

9558
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SCHYN BEDRIEG T.
Ij ^inceiTe Quincampoix, gelyk 

en kermis-pop, zit hier te pryk 
Vip haaren welgemaakteii Throon : 

M ha,. rat ls ze in de ^erAen opflag fchoon 
y an =t, ^rnaartje, na’t fatzoen 
Haar ^^fippife Catoen.
Met knn?ee* kair is opgezet,
V°°r . kels, tot een minnenet,
£y voercj1?1106^1*8 en hun maats :
Met knnk , v*ag j en heeft veel praats 
^echtfnk ? haar Bombario,
My Q. apen dief in folio.

Maan^. ^ AAie-zondagspak, 
pf dieYp Ult zYne robbezak,
y at knktff^ na myn begryp,
Ma, L . Ms door een fchotze pyp.
Met aan>-Wat zYn bobbels in
P^e men ZU fc^oon 5 voor een vriendin 5
Maar kleed. me geldzucht noemt,

van met gebloemt 
Pf ^1 greoJ; is rontom bemaald,
J°1 dnrof °cen met de naaîd, ^ti^^nAAiegoud.
Mp a! de &°%d infiokfter Août, 

sakken, die als peen

En Kool rontom haar rollen been,
Hoe grypze na her windgeblaas,
Als voor haar zi el her eenig aas 
En voedzel, dat rampzalig dief.
Ja, ja, goudwolven zyt vry fier,
En groots, en trots op geld en Aaat : 
Schraap, kaap, men zal in overdaad ,
Uw hinders, met gezeil, geros,
Gezuip, en zwelgen, nodi zien bios 
Van al \ by een gediefde goed ,
Na uwe dood, en met 3er fpoed,
Hun fchip zien zeilen in de grond.
En gy, wat word u doch gegond,
Voor 3t geld-aanbidden, vuil gebroed ? 
Een arm, en ongeruA gemoecL 
Ja de armoê, in het geen een fchat 
Is voor de ziel, heeft u gevat,
En houd uw hart zoo lang beknelt,
Tot ondeugd heeft uw ziel verzelt 
Naar Plutus onder-aardfche fchoot,
In de eeuwig naare en duiAre dood.'
Men zoeke dan een AAie-fpoed,
Een parrel, die het eeuwig goed 
Ten deel heeft, tot een zalig lot,
In 3t Opperhemellicht, by God.

‘Philadelphus.
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2_ Zie* daine ni* jt reelriicn uitylcerd ,
ZDîe* iet yezueind tot met verkeerd ,

Idyl .A D>iyrisse/i Deals c lakken*,
Die* rustiy uityedeeld, en mild, z 
£n aok van* leder een pevtld,

Aèn dapper in. Jiet eind de en kalian ■ 
Daar de eene hyt en de and’re hull >
A luis voeld zy leder ee/v levmld,

ienri>ey Jour• is weiny aaryeley 
"Want ledei" leejt pdyier y cremi < 
ûnilliils ZI/-11 naars , at is 't leni leed, 

rilet Actie tried/es aj te* veyen* - 
~De* didjt tart ite- Actielost rvaaryreot ,

2/ Alen dri/yt en tr’oyt ellandcr ded,
dDit strict ecu spiciet veor een ander .

3 rien yl de De ep man van ite Zuiri / 
0- did aan den een. en* an dre n* tutv

tty ii Actie trieres doe/" ellandcr / 

van* 1/ last mailt ieder Zot 
i yelully let i

71

dDe. tdûo/7

„ det vacui l'an ecu ^
Deer de Aetietile/-/es te* verry innari / 

tlev7~mncef3un~£uÌ7L yellind ■'Derryl
-11 et tarie y tailleurs vol 7va/i vniul,

dis in een Jrcem speeld ni lun zitlT1£n 

Daar loyer 'tJ/ioçd.phcdroy vyjt Icejf >

£n op een troon vari velleri zoveeJLZ 
l’an véled.d'elleii aanyeleden ; 

fat* eindelyl* deJDapperdretd 
A)ee7 ■ 87/i's le* u Is tnauven nzady/e

Art'a opyey me e lie* cri ivid/oe t ledevi

ras 1/2

O -yd b'elt, ’tyeen vera vendnnp I oar'd* 
’Z,le/L l’an Idren ri)/\zlcjttlari ,

Zb <~ '>ldd l'illelple Jlydn 
X,L ^ ‘ ^ eidleg. rifoop

l'Ade l’an lacu'y/ielle*

~ is op let aardryl need ^ejecter/ / 
lo J/e a een , wens treni ontù'oerd■

* _ ..spote
T /ZZ^ ^

van /raar /nette vinari’rluyt

3)^ ^ aie. y een , jytens
ri^lt is doe/' den wind* veneerd,

Cy y cl i’ee* ee/yier vee/ppt 1er neder’, 
t y ' de Deed t Ieremi’ le ontyaaii ,

l ^ Icnaamvd airi t lari lira/ti doari**r> .

•e
tee./Z ^rilr -

^Ao0 J n f eefiUl?i~oyecteiir e’ari
dii Hands rii day d*, A del en III/rùltr
n ria/ 'J'elay opi i leapH ti Zatteri,

'cierem

CÙvrivaar le/n eoi- yclult ■ Zo il Sparir 
De TLyn , eri Jr— stioom met e Hoar 

Hiet- dede razerny Ieletteli • 

cJ*Vyl tyrerijte* deel reedsyhat lerlaajd, 
y~ oy zype eyen* drvaasleid J'aaed’

Act A dteycen*. die, e^y i leji 
ZDeer d>alelsyroeljje riorenlemv >
Day eindhpl* ivi luiiymart en* rouit ■ 

Drears deer dp/tarren heen te Iolen*, 
ridant de'ze Hurd neyetie is ,
Dp 1 naans ten* ecu yelyleoiis ,

IDe- hyt lellunmeri reliderl / daar 

Tty rne'ny een Jiort iniyevaar ,
Dies word lun Za tie A ricett veruetem*.
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der Zte.fC- Char voor et dehonis ten 

'1 ane ns Jlolyao rt afyeleeZtr 

^l-e eerst luit ejetd eny a et vergiustere 

tL Iraaf let leerjlloy laZtyefyeeZtr 

dtaar nu men t tenue nieb meer tan re/cten 

'^et dan O am. na 7 ranen Irellcn .

'^e- Zirecteuren -van yedroyten 

IroonZ en àllesins ver Zela

7 rein men IZiyl m vede lyten

^deelZenZe Timi Zyt tate yelZtr 

C?i a 7s youteetery aut te sial Teen 

' ^har jraejt %v stillai aan de 7no 17en. . 

Z*e Jloof lelaalt die Zie/e Zeelen 

' ±et/e aan letye7d met llintr

Zi’l lyten moot u Æ/Z verveden 

l-ant aïs /<z t irei lelt is ï maan wnit 

%z, d^/Z/ zz^/z^yZ z^r 

' daar nieien. llyven en yeen y y sen .

z^ z&zzz^zZ%zzz&z&'

usten ay meer nei-/y!luent

dut drnwe met h aan luialbe deZen 

IDie lariyt let la oft en Zult enyyntr 

üy vlaelt en J eleni dat Zieltaas tayyen 

O y wirist en laay l’an yaude- J3» enei en . 

dfeen JCammylv _ UiJas met syn a arem 

ZDaar ivarZen s a llen i’ooi~yeleyt 

Danyo ut enJilva- iryl > ah oc rem 

£71 yie/ye lent vasty'nieelt en vleyZtr 

Zn aanlidt yd ly loan lanyeven- 

Sen rule sciat am ran te lei’en . 

dinar Trae Id Inn Ile sciât let ornem 

IDyt ais een sjie 1st oufHit de y an 

Die anyewLyt niet irerdt rernamen 

Ter yîaatZe daar lem dleefer _Jam

Dem/yt Jiadt a a dit las hinders 

'Hat rnaaht u Z Octies dnaze nnZers . 

ZDe doyens ryden yaar sintfelten 

_ il et aile may ten na deJiaZt

L^/Z, ZZZZZ % 2%a3T.ff ; Z7

_Z% ZZ&&ZA ^Z Z?ZzzZZ% ZÆ 7ÜZZZZZZVZ

U)an iraar il -yry ram al let maanen . 

iDe delay ten tyn met am tt telleil 

ZDn na Itanen. raaren anv 

di Z Octies Iraamers en y es alien 

I Saam vail van cene adeldani 

Jet linnen aan deyoort te Irenyen

Tzzz&zz' .

Hoar r daar dot laary7 lem dat’lyl roeyen 

/zZZzZ&rjp?Z> ZzzZZ/ Z TZZ^TZZzZZZ^ Z^zz/'

^Tzz/ zZzz^ zzZ cwMzzryz? fz zz^zZzr

Cf laoyen vails den Z our erne tir 

ZZ/ zzZ^ rZzzzzgs ^yz7ry^'z3zz%

Daar dam Contant en Dande Jelyven . 

IDie luyten lift Zìe zitte lermen 

Hat sai den lloeZ od .Dacie da en 

dVôyl laryer in de Wint te Jchermen 

ZDaar is yen Jlaat tee metfatzoen 

Idlest dat ly le ab siyl sefs teddy en 

ìlyl Zie van linnen vroly 7 zinyen .
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Windnegotie raakt aan 5t dalen, 
De Bubbels kwynen om ’t verlies,
En geen van al die Compagnies,

Die ’t hoofd ooit wecr zal boven halen ;
: Die wind heeft eind’lyk uit gewaaid.
De Rook-nego tie is verdwénen, 
d Geen ménig droevig moet bewénen, 

Dewyl ’t geval hem tegen draaid, 
ì Geen deez’ verbeelding komt ontblóten $ 

Wyl een bedroge Actionift,
Na dat hem ailes is gemili,

%g zelf dreigt in het hart te flóten ;
De wanhoop om ’t veriore Geld 

s klaar uit zyn gezicht te lézen,
E

k
y drukt zyn eigen hart door ’t vrézen. 
Daar 't op de Wéreld legt gekneld,
%r in het midden van zyn woeden, 
Wenkt hem de Reden, wiens gelaat 
Vernoegd, en heel bezadigd ftaat,
^ is het moog'lyk hem te hoeden. 

v ^ly dunkt, ik hoor hem met deez' reêm 
, ot dien verbolgen Windbuil fpréken. 
aat afî zoud gy ü zelf doorftéken-,

nEh ’t leven fchenden ! neen, o neen
°u op van dus uw ramp te zoeken î 
Gy klaagt nu vrugt’loos om ’t verlies 
Van Wind en Bubbel-Compagnies,
; Vint in ’t minft’ niet met Uw vloeken;

, Dad gy van eerft af my gezogt, 
vh Spiegel voôr uw oog gehouwen $

:

Die uit haâr Diâmanten-fchild vol glans, 
Die vaille fchitt’ren in hâve oogen,
Zy kan dat ligt geenzints gedógen,

Daar de Y pronkt in een ronden krans 
Van held’re ftralen, die gedreven 

In ’t glinft’rend Diâmanten-fchild,
Waar op de Wind zyn kragt veripild,

Den Y-God eeuwiglyk doen léven,
Wyl die vermaarde Koopftroom nooit 

Zig lier aan Bubbel-kecens binden,
Gebouwd op Waan, en Droom, en Winden 

Die door den tyd reeds zyn verftrooid ;
Zyn vryheid wierd te waard gehouwen 

Door zyn Regeerders, die die pelt 
Verbanden voor ’t Gemene belt,

’t Geen de Oppermagt hen kwam betrouwen.
Zo Ipreekt de Reden, daar van ver 

De Windgenôten, onder ’t zugten 
Voor ’t blix’men van den hemel vlugten ;

Terwyl de Waarheid als een S ter 
Daald in een kring van hemelligten,

Op ’t wolktapyt, met krans en lpeer,
Heel vrolyk op het aardryk neêr,

Waar voor de Bubbelwinden zwigten.
Men fchreeuwd nu geenzints meêr de Zuidî 

OfZwol! of Alkmaarî Utrecht! Horen!
De Waarheid komt dat roepen Imoren,
En de Adiekraam raakt eind’lyk uit.

MB E.EDEXVOOR DE
Waisthope^de Ac tioyistey

Om ’t uiteind zonneklnar te aanfchouwen 
Door een regtvaardige agterdogt,

Van al die Ëubbekhandelingen,
Gy zaagt uw fchatkift niet beroofd, 
Waarom gy nu van brein verdoofd 

U zeli wilt naar het léven dingen,
Dog laat nog van uw opzet af ! 

stGev/eld en Wanhoop, twee Gedrogten 
Die u dit heilloos opzet brogten ,

Ziet gy reeds tot hnn eigen ftraf 
Op’t aardryk door myn voet vertreden, 

Vloek dan de Windnegotie, maar 
Stort u niet verder in ’t gevaar,

En Ieen uw oor tog aan de reden!
Myn Spiegel zal u ’t eind doen zien 

Van al die Rookverkopers gilden,
Die ’t meefte van uw geld verfpilden 

Door opgeworpe Compagnien ;
’Zie hoe de Hoogtnoed ’t veld moet laten, 

Met Bygeloof en Dartelheid,
Die bei geblinddockt en verleid,

Vali: doeiden op verheven ftaten,
Daar hen de Geldzugt op het Ipoo^ 

Vaft voorftreeft om ontelb’re fchatten 
In hare fchrokbeurs te bevatten ;

Die ihode ging hen moedig voor 
En dagt al reeds te zegepralen,

Tot dat zy in haar Brood belîuit,
Door vroLiw Voorzigtigheid geituit, 

Moct zwigten voor de held’re Braien,
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Jo. boe, hert slimmer meni hedoyir,
Mot hot -n leter hen, bel ày en ,

Ziet ‘Int at uw ciyen leiL le.trnon
£n breekt myn hop niet mete tiw Helen.'■ 

tn se heon dityy at enei y elyk ?
Ma qeeji deetz’ bandel. naar myn. or MIL, 

Taste day op day omeriklaar blyk
Martyr ate -winst eat Zcker yoorded ;

. Hen %iet reeds voor't yen onneny eld 
Ontdbdre .Taleizen lorna en ,

(dints yeayi er een bays las en ' eld - 
£nsdente He weliyc lands dome en., 

o rn op dai realty en amsidyrend,
Xn’t sebadmeendyroen, dor byiprtdlen, 

IB y t ey Zen you den moryenjhmel,
' Zi nc oor-en. do ori muzyk It strdqn.

Van it pluiinyediert', dot zinyt en sprinyt, 
£n. Ï sebo cm. 'iyeval bem. komt beldycn. , 

£n tot een. lovenelo. Itìtvaartr dwinytr,
JCoy leyh by styfom, i-oenitc drdyeri,, 

dat by die plants eerst beejiyeslaytr ,
£n seboon date and’ren sül ver irei hen. 

By t at zyn ran let zanne by t •
dm. /net den nayt bunjc.band. te dekken ,

•t dat av in, den. dayemiuiad 
Tinmen als een scbiiilplaats yroeten , 

it rnaakt nocite dMclie bandel kwactd .
£Dc.wirl dat w alleniy me etc n 

e winst Ido c’en , en te yerlies ,
Zo min als ben die bankroetcren 

icrrieddlen van de Compagnies, , 
Cedenken , leant die Bu 1 bel he ren 

•en al te veci op winst aesteld.
Cm die, oedayten plaats te, y even, 

tes seboon, men ran ‘./ en l’leell, en scii eld ■ 
doario, Tana meet dedotte il aide 1 (even ! 

ie, maakt een Bead ’laar tot een ddeer, 
Seboon bonderd and’ren bankroelorcn, 

at léne voorbedd is toa nieer 
Mis bonderd and ren te waarderen, 

temi die loopt ieder- in i yezùytr,
Zyn non in /i Ini lit in een coders ooren, 

aar- and ren se Inure voor te zonnelytr^,
Mis in een dultst’rcji nayt versmoren , 

its spreca/ die knevel - mnar te buttez 
Want de Mette bandel led ui duiyen . 

'mid IBedroa en el.,eu ham 
diadi- cenno id zidlen an aetzuaen. •

llani- leder^ liens / en loot en spotr 
£n s.cbeid op de .delie - bandeldi'en , 

Mleen tk uite deer* ids yon bun lots 
Met -teyendedl eens te yerkldren, ;

Zie, bier de Zuidzd—Cempacmie-
Op is bo cm qefwdte ndr yeze'ten , 

dfetTnyteoetoJ zit op hadr krue, ,
Civ /loud de Celdziyt aim. een, keten, 

Ble. met een reeks van youde muril - 
dd.uzr aremdeIdze Ttlaiy veil rullerò 

hit seboon men 7iqar die winst misyiuitr, 
Zy Zaaid een reeks papiore but/en 
Mettes , daar~ elk, qen, naar aryptr,

. d>oor zuat tot voardeel aaiyedrereiv, 
dlie ben, de diarsz&ns s£bei~pt en s^rpt 

Om, but en weelderÿ te levem ;
Ì trivarriiiy HadJ/s den. wind vaj aana 

rt_lct: zyneyro've Zaters — po'ten , 
o n Ivy I /di'tuin yan wind, en waarv 

Ctrooid brie Jus , voor de lòtaenóteiv 
a dalle, ZiuIzC — Compagnie, 

die zy met door’non komt bekrdnerv, 
C! cl‘‘on aan ad, die ydiieib die,

h'tir- y anti eszeerd Zen ’teind komt to non.

Tan, déze dalle koopmansebap,
IDie, onlanys sebeen zojcboon te bloejen,, 

Cm tot op dl alder booysten tray
Tasi eer en, aanzien. op #yroeiyen, ■

Waar door dicer dCcoyhart, die voor been. 
£By nani- niets badom vanire bve.n, 
iis ten top yanjtaatyetreeni 

_ Peer 't Compagnieyclulk rerhereri,
Jiy ziet besebaamden, bleek yam spyt- 

Zyn, kleduiy , die by pltey te drdyen, 
die berm zyn Mrmce tioy rerr.yt , 

ddewyl by nu. in iveiniy doyen 
Door de Mettes is ecu jCeer ye/tuialm ;

dots Z‘ety y iltotsha rt -dic zyn Tt-mden, 
de jvyl by ryk, is , nu, yersaak.tr-,

diet dt'dendl boe zy bem, beminden ; 
Mêen-ii: scbynt bv rcept:y oat aatjtonds been, 

’kddoej II myn viristyeen dml, tc wdten . 
Wantyy lui allen , een. year een,, 

dfebt als de rdzende iEcëeten 
Ons uUyesclwlderi als de -Pest—,

ToJr dûblelaars , vccr Talsscjpeelders, 
Tear dDicven yan 'b Ceinene bestr,

Moor Wûidverkojoers, en voor £ tedders ;

0265
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nifi7/

A/uy 7TUz-a.Xt Ay yyyy^ies in Ae'£r mz-£~, 
Sri' ZU aSz op Az / 'irznX^'òcric'jy,
^7?ZZ ZVZ, Zg//2
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"*• -10e droevig fold m de Aétieldel 

Van Monfietir Bubbels op de baren t 
Schoon dat zyn lief, zyn twéde ziel5 

Is deelgenoot van zyn gevaren.

! fchóne jufvrouw Compagnie !
I^us fpreekthy : ach ! wy zyn veri òrco 5 

Dewyl dat ik geen uitleomft zie, 

f^aar wy geftâdig tyding Wren,
^0e’t een en’t and’re fcheepje itrand 

Van de opgeworpe Bubbelhéren, 

lâten we ons in tyds naar \ land, 

naar een veiPge haven kéren ; 

daar Enkhuizen in’t gezigt*
Vlulcs fchippers jongen ftryk uw zeilefi, 

nader’t land nict al te digt,

f dat wy écrit de diepte peilen.

011 af! hou af ! of ’t is gedaan,

Zandplaat is nog nict vergrâvefi 6

y Zyn verrâden door den waan, 
tì*lcr is geen blyk Zells van een haven §

» 'Vv/ z/.vY'fv.v/.Z. Zv/.v.yj.:ep/e van. biadarne
z * 'V.Comp a a nie en . Uansuur dì ul belo

/27

Z^/Z/ Æ

smm

Ën züllen hier aan déze Reê,

Zelfs de aldergrootfte en zwaarlte fehépen 

Hun wâren lofzen, ora uit zé 

Een oolt van rylcdom in te flépen ?

Zo zie ik binnen weinig tyd,

Enkhuizen, en het Sticht, ôGodenl 

Ellcaâr uitdagen tot den Stryd,

Wyl elle de Gravers heeft van noden >

Die om zyn Heide, en deez’ om ’t Zand 

Met magt van gravers weg te kruijen,

Ach! ach ! ik zie hen hand voor hand 

Elkandh-en reeds om de ooren bruijen 

Met Varkens-ftaartten, grof en groot,

Daar ieder flag , die lcomt te raken,

Ten minft’ flaat zeven mannen dood - 

Wyl elk zig zelf beroemd zal maken 

AlsOuyflon, of als Valentyn,

Die zo veel wonderen bedréven,

Maar ’k vrees dat’t uit eind wind zal Zyn,

Die geen van beide wind zal géyen.

•kfyn lief! roept jufvrouw Compagnie, 

Uw klagen lean ons nict behouwen,

’t Is beter omgezien, aan wie 

Dat wy ons zelf het belt betrouwem 
^om, zeilen wy langs déze Ieult,

Belt naar de nieuwe Stichtlfe-haven,
^it agt ik \ veiliglP voor onz’ mit ;

En fchoon daar nog nict is gegraven, 

^een zwârigheid, dewyl de wind,

Die door ons lewam in prys te Iteig’ren, 
^n om dien dienlt ons nog bemind,

Dns nimmer zal zyn byftand weig’ren , 
^aar blâzen onze kicl terftont 

Hit zé, tot in dcsbiflchops walleti.

! dan waar ailes op een bond,
E^oept hy weerom £ ’k heb geen gevallen 

^ ^GZen raad, want lewam ik daar,

Was in eeuwigheid verlóren,
^en z°u my tot myn lyfsgevaar,

^ Eankfpelonken wis verimóren,

Wier yshre deuren hegt en fterk,

Op Itale lerammen ysz’lyk gieren.

My dunlet, zegt zy, gy moelt dit werlc 

Gelyk uw belle fchuilplaats vieren.

Neen zegt hy weêr ? ’le febrile voor den flank, 

Die in die nare en duift’re grotten,

Dog nu de fchatkift van de Bank,

Tot nog toe heerft, door het verrotten 

Van leool en wort’len, die men daar 

By héle ftapels wilt te vinden; 

fle Zwerf dan nog liever volgevaar 

Op’t bubb’len van onze Acticwindcn,

Dus Ipreekt hy, wyl de blinde min,

Die nu allenig oogt op fchyven,

Het monfter, dat met bek en .vin 

Op’t Aótie-kieltjen aan leomt dryven»

Met zyn Icheepshaak durit weder ftaan, 

Terwyl de Tritons water blâzen,

Als eigen aan den rook en waan 

Van zo veel winderigedwazen.

In welle een flerelyken fland,

Sluit Jufvrouw Compagnie haar ving’ren 

In Monlieur Bubbels grove hand,

Gewoon jk geld in zyn beurs te fling’ren; 

Haar arm is rykelyk beftrikt

Met vaille peer’len, die braaf pryken,

En door de fchynfchoon opgefchikt,

Voor ’t blinde volle opregte lyken,

Een blinlcende Amersfoorder Iteen,

Pronlet aan haar vinger, vaft gefloten 

In’t fchynfchoon Goud , om dus’tGcmeen 

Als bubbelende lotgenóten,

Het oog te blinden door den waan 

Van gróte fehatten te vergâren,

Daar ailes zal in rook vergaan,

En in een eid’len wind vervârcn •

Gelyk een damp, die haaft verdwynd,

Als’t Naberouw in’t end zal lcomen, 

t Geen reeds zo ménig hart doorpynt,

En angftig doet voor de Armoê fchrómen.'
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Hopm an van de Yroe^e en Laate Slacht tyd
In Optogt naar t Oralcel van Delfo s .

'-7

Gchaot mcny royel mis h hel ool s ch cun's wddyetany en. 
~^e tdind mens raers nochtans deed Ziymcn dit mal heestr, 

t denier ly yeredlyetrojfjên-. 'V diend mi meestr 
771 t a/s ceti G ilde la ïj ~ met tro nc , trompât y ezanyen ,
*~7L andar y roo tgetter op S affi en nati do sitici tr 7 

G l d ~Slercuur zyn lap h any op de- Luin : de hellcn- 
%/zz' dont- verraslituj aaruje nati id dooi~ dit a les yczellcn ,

A dns spray end tuni-dicr hceji de loopmansclap verlrocht.
diiyn- eHartens - dans en myn dm JConays Irons letuiyen 
dDcct _ilcirtett tot Urie dio nu y en let slacht— saisoen 
'hieepl uttperelt, dut Zed er ’t nicest nop zyn- te- doe7v, 

reclcr Irasyehuip vcrstmyfd Tait vis in duty en. 
dite Gridse Alpha voer il op myn riyyehultr ,

—°l Geeler' ffpycl ; maar ont t effscheids meted te yjeeren 
^ Speon vorhen prtuild terffeeste panharny , y on-je leven 

dt zoeter rondo m - heen, rerzilverd, I z-ry/i verytdd .

le 2/al op myn h cren-, cm edi 't voli te nooderi- ? litos en- -,

1er open dis , roorzien met renezoen , pasto' - 
G ch o on hoops e- Zaini en meer onte lire lellerny 
2/0 tant - als wildlraeul daar zip reelen aan rereiasen 
2/0 t half yerniayend- door tyejleep, llaeis m zyn- poort~, 

dddoffneester ; want edi t werl is oyyehlaasen heden ; 
Schoon lier yrou Aaam trompeté en laine er werpt leneffen- 
Zy word niet meeryeeicht : eliy état in’t Zyne ■yoortr 
Jûanypbot tedi d onyediert aein de ~4ctie retar t rerjlînden ; 
ddoe-jocl 't hem noy ontsnapt ; cy ■ Zie aan de andine lantr 
Sen die rerarmcl t yeyi'accf wil ratten ly der hand :
Jiy Zal, daar ell noorjehreomd, de ddeit de led eum linden » 
t ID effos orctlel-, daar dejaam he leys van elect 
da 1 Zoelenomyoe raad in dees rerwarde doyen 
<£n zo die wy shell met rerllaard mzrn tjyjel rraay en
te Gahandelen in niet, roar eduijtere ooyenyoed.
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De tremende Actie-ftronk, die eêr 

Zo weelderig lcwam opgefchótcn,

Byk alverkwikkend zomerweêr, 

Kwynt nu met blader lózc Ióten,

Zo fchielyk als zyn luifter rees,

Zo fchielyk raakt hy ook aan’t dalen t 

En met een dódelyke vrees,

Van nooit zyn adem te herhâlen, 

Gelyk de Aloe fchielyk groeid,

En ryffc in weinig tal van dagen 

JVanneer de zon op ’t hoofdpunt gloeicl 

Doormengt met zoete regen vlagen, 

Dat hy de linde en populier 

Voor zyn verheve kruin doet wykefi # 

Tot hy in’t midden van zyn tier •

Met duizend bloeszems ftaat te pry ken j 

Waar na hy fchielyk weêr vergaat,

Om honderd Jaar zyn ftam te derven ÿ" 

Ontbloot van bloeizel en fieraad , 

Enfchynt, gants afgemat, te derven ?

I

mani

aüt

Zo rees ook de Actieboom voînioed, 

Beftraald door Franile zonne-ftrâlen, 

En door het zuider nat gevoed,

Om k hoofd ten hemel op tehalcn,

En ’t al te trotiïèn met zyn kruin ;

Terwyl zyn Bubbelende Ióten,

Geënt in Neêrlands vryën tuin,

In’t cerit een friffe lugt genóten,

Wyl ménig een om wind: envrugt 

Tot voordeel van zyn ftam tcplukken, 

Hem kweekten met een ted’re zugt,

Maar om zig zelven te onderdrükken ; 

Gelyk het end nu ldaar vertoond ,

Daar hy den doddfnik komt te géven, 

En zyne opvoeders vais beloond,

Met een bedroefd armoedig léven,

Hy is net de Aloe gelyk,

Zo wel in’t ryzen, als ink dalen,

Die zyn opkwékers, arm of ryk,

Met bitt’re vrugten komt betalen.

En fehoon dedwâze Hoop nog hoopt 

Dat hy zyn adem zal herfeheppen,

Hoe kaal zyn kruin ook is geftroopt,

En talc en blad’ren reeds verleppen , 

k Is dwaasheid, want déze Aótie-ftam 

Zal nergens haaft meêr nut toe wézen, 

Dan zig te warmen by zyn vlam,

Als Boreas zyn kou doet vrézen.

Maar zagt ! 't fehynt dat de dwâze Hoop 

Myn reden ftuit met déze reden : 

k Voorzeggen is by u goed ltoop,

Daar gy op Momus ipoor getreden,

Nog met myn ongelukken lagt,

Die, zo gy waand, my zynbefchóren, 

Daar k Actie-boomtjen, onverwagt,

De Stichtfte Domkerk en haar toren 

Eerlang zal tergen met zyn kruin,

Als zyn verhéven Bubbel-loten, 

Uitftckende over berg enduin,

Den Windgod voor het voorhoofd ftóten;

Terwyl zyn wortel vaftgehegt 

In de aarde, uitUitrechts vaartgegrâveh, 

Hoe dol hem ook de wind bevegt,

Zal pal ftaan aan de Nieuwe haven, 

k Enkhuizer zand lean in dien ftaat 

Hem ook verzeek’ren voor het vallen,

En uitgegrâven naar myn raad,

Hem zevenwerf met hóge wallen 

Omringen, fehoon k den Windgod fpyt, 

Die hy is boven k hoofd gewaszen,

En zo die, opgerooid door nyd,

Hem poogde cens fchielyk te verrafzen , 

Zal ik zyn hóge kruin terftont 

Met Varkens-blâzendigtomhangen ,

Daar hy onkundig van die vond ,

Heel ligttelyk word in gevangen,

Onze Actie-boomtje heeft geen mood,

Het zal en nu, en altoos léven ;

Als is' het ziek, het is niet dood,

Maar zal ons winft cn voordeel géven,

Dus vîeid de Hoop zig met een waan 

Van geld en fchatten te vergaren,

Want k is met de Aétiekraam gedaan.

De wind is in den wind vervâren j 

Terwyl zynMedemaatsalreê,

Ver van op fthat of winft teroemen, 

Verbergende hun hartenwé,

Vaft pronken met een hand voi bloemeil, 

Waar onder zig de Tulp vertoond,

Die veel van Flora’s lievelingen,

Gewézen heeft waar de Armoe woond ,

En wift uit ftaat en goed te dringen - 

Gelyk de Windnegotie ook 

Ontelb’re doet angftvallig zugten,

Wyl al de winft verdwyntin rook ,

En doet als balling k land ontvlugten,

Oin dus zyn fchuldenaars te ontgaan.

Men hâte dan déze Aéìie-handel,

En vat de Koopmanfchap weêr aan,

Zo zuiyer, zo opregt van wandel,
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PVJElyk ceti ligtte Débouchant,’

Gants Zorgeloos, zyn lédige uuren 

aile dartelheid verpand,

^ Geen hy elcndig meet bezuüren #

~^'s de Armoê, kommer, en verdriet 

Zyn dis en ledekant gcnâkcn,

^*ar hy zyn val voor oogen ziet: 

ban fehynt zyn zorg’loos hart te ont waken, 

fehyn der blydfchap, die wel eer 

berti Jt harte raakte en kon behâgen,

1 hem dan op’tgemoed ter neêr,

fehynt hem dag en nagt te knâgen , 
^erwyl hy vlugtend’ voor ’t verwyt, 

^°ftinjen gaat tot fchüilplaats zoekeil # 

aat hy zyn lévensloop verflyt 
^et de eerfte dwaasheid te vervlôeken £

£
0 doet deez’ Bubbel-jongen, die

^1 Zyne fehatten heeft verlóren 

‘ ^ cene of de and’re Compagnie *

^htzy van Wefep, Naarden, Horen,

^ j #/Z ^

7ZZ/Z, /zy 3Y.

Maar wel voornaamlyk door de Zuid, 

Die zo veel lang-vergaarde fehatten 

Heeft, door den fehynvan wind, verb ruid, 

Dat geen begrip zulks lean bevatten.

Nu zoekt hy, wyl’them is miflukt, 

Door ’t Bubb’len zyn fortuin te mâken,

En eêr hem de armoede onderdrukt,

Met ’t jâgen aan de koft te râken.

Ach ! roept hy : mogt ik in’t begin 

id’ Eenhóren of den Leeuw cens vangen, 

Zo zoude ik eind’lyk naar myn zin 

Voldoen myn lang gewend verlangen 

Ik had de drikken reeds bereid 

Om bei die Dieren pal te zetten,

Terwyl geveinsde Arglidigheid,

Met uitgefpanne Bubbelnetten

Zig hield verzekerd van de vangd,

Maar ach ! de waan is weg gevlógen,

En baard my niet dan zorg en angd , 

Wyl ieder zonder mededógen

My, in myn ongeluk befpot;

Van duizend is niet één te vinden,

Die niet verheugd is oni myn lot, 

Behalven myne Bubbelvrindert,

Die nevens my,door’tgroot verlies,

Het geen bun fchatkid heeft geledert, 

Door 't dalen van de Compagnies,

Den wind vervlôeken * en met reden, 

Wyl ’tlokaas, ’t geen dôorôns beleid,

Om deez’ twé Beeden te bezetten,

Was indefchaduuw uitgefpreid 

Van de opgcfpanne Bubbel-netten,

Word daag’lyks op het hoofd gegooid 

Van my, en van myn lotgenôten,
Gie men vad nakende, en berooid 

Met Wortels voor de ncuskomtdôten, 
^erwyi een ander weêr verwoed, 

Grimlaggende komt aan rinkinken,

Gm my een rotte Kool, vol moed 

°P ’t harfz’leos bekkeneel te klinkea;

Die draaid weêr hennip van Tergouw,

Tot drikken, om ons op te hangen,

Zo dat ik dugt voor’t eigen touw,

Waar mede ik and’ren dagt te vangen, 

Die gooid ons met Enkhuizer zand ,

Een ander weêr met Utrechtfe aarde, 

En die weêr met een héle mand

Vol varkens-daarten, groot van waarde! 

Het regend Koren-brandewyn,

Dat ons de reük maakt dol en dronken, 

Hoewel wy wel gevoelig zyn 

Voor’t râken van hunne Osze-fchonken ; 

Maar dallerfchrikk’lykde is, dat de een 

Of de anderen, niet om te zetten,

Ons met een Walvis-kakenbecn,

Drcigt kop en ribben te verpletten ;

Dies hebbe ik uit het Stadgeweld ;

My naar het vlakkc veld begéven,

Wyl myn gemoed my niet voorfpeld 

Alsocn bedroefd armoedig leven,

Ten zy dat ik door’t voor befehik 

Van nieüw-geinventeerde lâgen, 

d’Eenhóren en den Leeuw verftrik,

En in myn Bubbel-net kan jâgen.

Dus preveld déze Bubbelaar,

Uit ’t Miffifippis hol gekrôpen,

Die, werdende geen dag gewaar,

Met een onttonkte toorts komt lópen , 

Om op de Leeuwen-jagt te gaan ;

Maar de edelmoedigfte der dieren 

Lagt met den rook, en wind, en waan,’ 

Van al die Aétic-ldadpapieren.

Hy wil zyn vryheid met het Zwaard,

En Kruis, en Slcutelen befehermen,

En agt de vryheid meerder waard,

Dan al die Bubb’lende Actic-tcrmen, 

Terwyl de Wakkerheid om hoog,

Nooit door geen valsheid te overreden $ 

Hem gaâ flaat met ’t doorzigtig oog,

Van ’t drietal der Hollandfche Stede».



AIs iemand over hais en hoofd,'

In droeve rampen legt gedompeld 

z*et geld en fchat geroofd,
Daar’t ongeval hem overrompeld, 

n Phagt met eindeloos verdriet ;
•ji ^

e meêr, als hy door ’t zorgdoos léven, 

aar hy zyn leed vermeerd’ren ziet, 

zelf hier afdefchuld moctgéven,

11 niets zyn droeve zinnenmeêr 
^erzagten, en het hart vernoegen,

*3 do,

%

°r bezadigtheyt het weêr 

ot de aangename raft te voegen 7 
*er toe dient de vergetelheid 

al zyne ongebondedâden, 

aar door’t gemoed, tot ruft geleid, 

o han in ned’righeid verzâden ; 

ls t oolc met die geen gefteld, 

le door’t bedrog der Bubbel-winden ; 
Cr°ofd Zyn van hun goed en geld,
^ 2ig in voile wanhoop vinden,
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Daar de een’ het itaal veegtdoor zynftrot, 

Dien de and’ren in een Strop doet ftikkem 

Belluitende zyn 1 evens lot,

Met hennip van Tergouwfe ftrikken,

Door dolle razerny beftreên,

En Word by’t einde vanzyndagen, 

Thans Beni en Hangebaft met een,

Daar meefter Hans om heeft te klagen 

Devvyl hy in zyn Ambagt treed,

Waar of het Voorregt is befchréven,

Met fchuimend bloed, en angftig zweet, 

Door Koevoet, Zwaard, of Strop gedréven, 

Neen Aétiehandelaars, fcheptmoed!

Schoon dat gy zyt ontbloot van fchyven, 

Van ccr, van naam, van geld, en goed,

Gy zult uw droefheid ligt verdryven »

En fchoon gy zelver oorzaak zyt 

Van al uw rampen en elenden,

’t Geen u het angftig hart doorfnyd ;

En dag en nagtuw ruftkomtfchenden,

Indien gy het Vergetelnat,

Dat nit deez’ koele rots komt fpringen,

En bruiszende ter neder fpat,

In plaats van’t fchrikk’lyk handen wringen, 

Of’t haer te ruklcen uit het hoofd,

Tot uw herftelling wilt gebruiken,
Dewyl ’t de droefheid flulcs verdoofd,

En alien rouw van’t hart doet duiken ;

Al waard gy ook tot barftens toe 

Van eid’le Winden opgeblazen,
Eat gy al heigend’, mat en moê,

Niet deed dan roepen,: fchrecuwen, râzen, 
Van pyn in darmen, maag, en buik,

3t Geen ik heel ligtt’lyk lean gelóven, 
Dewyl gy inde Bubbel-fuik

Door wind en waan zytoverftóven, 
k Verzeker, ’t is Probatum eft !

Det ïal u ailes doen vergéten,
Den Wind doen vloeken als de peft,

T\
le u zo razend heeft bezéten.

Enkhuizen zal zyn Zandplaat voort 

Vergéten, om te doen vergrâven ;

En Utrecht zal geen enkel woord 

Weêr fpréken van zyn Vaart, of Haven ; 

En Purmerent, hoe Aflurant,

Zal de Aflurantie niet gedenken,

En Allumar zal, geheel Contant,

Zyn Wiszels aan een ander fchenken,

’t Commercieryke Monikendam,

Zal zyn Commercie laten varen,

En’t loft’lyk Muiden, dat meê kwam 

Om in de Bubbel-zé te varen,

Niet denken omzyn viszery,

Of’t waar om Baars of Bot te vangen, 

In binnewaters, of in ’t Y ;

Of Naardenzal zig niet omhangen 

Met nooit volweven Wind-fluweel;

Nog Wefep, dat zo wel gelégen 

Aan d’ oever van de Vegt, geheel 

Denkt al de Bubbels op te wégen,

Van Navigane, nog Tra fiele,

Maar wel van Varkens-handel fpréken j 

Is nu de wind négocié ziek,

Zy zal eerlang den moorddan ftéken. 

Drinlct dante zaam 'vanLethes ftroom !

Zo zult ge uw fchade niet gevoelen, 

Want déze vogt zal alle fchroom 

Van’t afgepynigd harte fpoelen ;

Zo raakt de Windnegotie voort.

Zo word die plaag het beft vergéten ; 

Zelfs haar gedagtenis gefinoord,

En in een nagt-fpelonk gefméten,' 

Waar uit zy eerft is voort gebragt 

Ten kofte van ontelb’re fchatten,

Het geen ons Nanecfs nageflagt,

Als logens zalvoor’t voorhoofd fpatten. 

Drinktdan, dewyl u geld is zoek !

Want de opgeworpe Bubbel-héren,

Die hebben het vaft in hun broek,

Cm nimmermcer iets uit te kéren."
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-Loop.idctze-nar loop asm [als crf yy ont een duitr 

den Icen zousl lo open) neiszr olio. E/9<gj -en hhr têt Imito . 
dds zollo sloerfleeten irerlo, liât dinlets u doem Jlto aor en 

J)CKompariY 1S vol, yerhety , hednony zar tooreno. 

ty? jZ^jJ&ca&r-d&sr,
Hi/ ts od yd en old', dus scliec/d, Tu/- op uw teeflo. 

ddy yeeflo wel over , mszezr onlfànyt woer ysm sdo dfszzpyyeno, 

l)d moot /unir zeev ne no de or do demmo Asiar dzteso lep/e/io, 

dze/ 7iaoir hier lulled n wit alleo ernier een-JCaproen ;

dm/ tepens . 1............. need zets te- lennese edent,

dien. Fenice y sin. let Jloirul, irtene sle/e/ JVcor,der nestetv 
de, plulleu pooyden ; som, tiasir met zyn ylees te mestone. 

-Zie lise- die. d’oslil/on od JCoe- ly el licer ne a insito

//Aj igg/z.y&%z2r( ^7 /Zr^Zzr-)

de- laaien ; en zy ode sor malico ^ detiene teo ver Ileo opono .

tlony y oli mstaltjsmtoptZvyn en,_pa/t yaf oy de- Usais ■ 

in , ^ dede- nsirs y/ewi/s , breed wind ora- metu/ ans . 
dins mild er een de JCszp met overtlerv, llszslpcyneren,

1st- prullelraani yoor yeisl, als eon elle t Zloty n Toot yieren, 
Wsmneer ’t de ltd ^ sfye-sneen ; dot ell roeyt wee ;

G-y jvind-reoer mien die sms Iretdelsd als dom yee ,
Ons zo yeel wield. left ysif t ky -wsortsZen yd rsiapen , 

dat me szls sen, Zsztte doe erf Znyn-, nee peerven ysisiyen, , 
oÜoest eyersfsoeven. toto sd' stood tee opyevuZd, 
oil et Ir teff e s, wneirody mino als nut percent ; diepicioutd 

deryrooten ! nisisir ho/la, ■' muri loan! dit zsztte Zvyu 
till oyerpeeyen,, zo ye-en ivizi/t, ten rnui/te ell- i zyn , 
adits hondenslt sets yosor zie/ en tsiszs yoor ts/siloppeeren 

l’an d lionelerd millieen, en eeno ey- tm-ntip elle 
J)e, nosorder hsilels zochten sds ten rosrf. iy Zie- 
distar lee/t eie Zoo in tflato irle ini ze> paris;,leer en .
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Hvt dey eresi vol Jnasvkschejrillen, 
Hat yy cLuur j 'Cror raw ooyerv ziet,
Ver to on t u apen, muvht van billeri,
2o oy derv vcotyrond- aïs t ver follisi, 
Hess ICeesjes ziet men/ banliettseren, 
Zy Icity vert, ho oit/es voor de JôoJ, 
Oy t afooley diruta! den vdo, tie, Tteeren, 
In tyar lemeut jm Juincamyoix,, 
Isopus, met Zyn, Ter crm meJchonlsn, 
iVyst cy het mis lui, ayenjyet;
Jiy Jtaat me met zen ko al te pro niton/,

trvjprinyt Joiner loch ertele iylzyn 
y.-at vender ziet men vrolien, loeytn’ 
Vietar sduvayen/, cmv de rylte vachi 
Crdyl mero korthny die bv hooyca 
2ctcì Zvderen, in. ehm- leuvten/ naohti 
levò iujonllylt/ arts veil b eduiden- ’
Ilo e detti] cL en- sostarli eid aneri'yerlrult 
Hoar yJolrest, die ut t lies t en-t Zuslesc/ 

S obier ales hebb err bassiy ephlht ! 
J-Iaarorn zy by h tonne apem z'rindest / 
Grehh men ziet stasi/ eie sssidt'Z lussi

Ve el j

£ ^un doortrevpt en, Mo el verjhmd,

lie Vei~^r tien are eerv loyer dieren/, 
'll °m kun aidie dievery, 

r elevate droinmels Lier en,,

I.
~/ktcuL msslhistder ov doop eie py,

y^e'1 ziet} ntcn metT de bus/t stem 'tjtryben, 
dn_ Cl>l^er valt wee-r op zyn yoortj
en j , -j- a s

Q ''Jett/ -ml vasv essiyst bezv/yken
% ^’'e luyi hem to el eho o r h;

vasi/ de dieren'nuuy

I dost v.’ardt van/ niorjleiu' dea tvd,
Hett hy merhvnr nisi met pa r io re n /
- I mtr y eld, vessi/ els cmderytssiy b einy t, 

ygr ^
,L siv cereri- in t Luy leltlerlevnd,
Dm boot rutevr desze hast le fleeyenf 
distar tedereen notar waterleuid, 
restar welt de retavo en/ uil beduiden, 
leef ik te raetderv etarv de hy,
J)ie 's nashts de lieilretjiraa t in hruiddetL/, 
Osrt/ ryh te Zyn/, of ruet een/ bruy,

ICoop j e g e en Ko oli
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DE NUTTIgE en NUTTELOOZE
K O O P M A N.

En zoekt de Koopman, in zyn daaden.
Al wat niée regt is, te verfmaaden,
En doeld hy op een vaile fehat,
Van de aardfche Koopman nooit bevat,
Dan mag h y zonder fehroom, en vreezen, 
Aïs deugdzaam, ftaâg dezelve weezen.
De Nyd, die met een valfche lachg,
Zyn doen begrimt, en nacht, en dag,
Vol onderaardiche Helgebreeken,
De Opregtheid zoekt na T hart te fteeken 5 
Ken hem in t minile deel niet fehaan.
Hy houd geitaâg de regte baan,
Tot dat zyn Deugd hem opdoet vaaren, 
Naar \ opperlicht, by de Eng’len fehaaren.

FILIP P I E K.

[EldzuchtigKoopman, nu, wel aan, 
iDe weg, dieu gy hebt in te ilaan,

Wyl uw fchrokgierig hart de klaarheid 
Der blanke Deugd veracht, de Waarheid 
Den nek toekeert, loopt op het end,
Ten bitteren verderf. Men wend,
En keerd, in 5s waerelds ommedoolen,
Tot dat men in verkeerde hoolen,
Engaaten, wen hetharte knield
Voor’t aardfche fchynfehoon, word ontzield
In’t midden der welluitigheeden.
Maar, word de Waarheid aangebeeden :
De Wysheid, en \ aanminnig beeld 
Der fchoone Deugd, in’t hart geteeld,
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fuit % 'uu? aiZeeir Un met oëfk’-b Leeh met- As Better -vocr d spam 

Law leeft letyelt ctaars met -voor ans 
' b Is Vy yewaayt met Rest en, ZLuyü 

S^;. Voor ans de Bears veer JEaw de liuti

''Vigneto--A :(ì_
Ÿo*&or 'water cnyAndi
(ee/b Jàaii^deJpjltned,

~ tv± iüù

/ ■■

R3^f\faaràtl éw

^ctrerv
Voor--

~7Aûûns

aiiiiiiF

##

?noet loop]en, zeker waar As {L minJclevt aanzie, 

>l dis tic overdenk lee, -yell en 00k, A wie,

AlLGat E ledroee/en, IA met myn paciere, listen.

basent y lunpelt Hoar nienuint y en.pis ten :
Aaoj, i/rgpten pc/t met vreipt en, rtepen tnet plysier 

l '1 Weer soo_ 't uw lelie/t peft my eenJtuk papier 

zZ was 3%%y%GKvz <g%

A
-4

dZr zZ zZ&ar zzyzz.y^& Zz&Zwfr 

°& il poeA win/t verlojt papier in 'tpros 

nu, iliars niet te Aen A rykfte, zyn A lies
Zi'n Aor myn, leroft van, Juin vior h eeviejclattero 

C lE niet veeAr Aon, noq minder Zulleti, ratten
:r« </ni
A

.j&zvzZs ZZzazz^ d&é 34%/c 
s°dct’ er eer vat ly eer dal ly ret weq peefr 

aQ> ’ Say t ivie loor il daar die vent fit irei te vlelci,

l&i, loe hamlet Zyn, dot il Zoo len ver le A 

^Uis / Ilelaas il ireur dat II
myn pilit le,iv Droid

Jioe weet lent At ledrop zoo liffêlyl te to a non,
J a, i is 7izet anders of daar enpelen in lun, woonetv 

Aiaar enyelen Jwart vaav Heur vertoonen vrr Vat aars 

oil et loorens qp let lo oft enfilas'te aan. laar rnaars 

ZDie rvarent maevr de hoifè, deor A vft niet %ie,n,

Aie A tot dActie fa k hep of il een hen,

G-Appt lad voor eenduybpelfl letfpreelveoord leert 

TDoetv wast eetv G AJe tyd nu is A hans verkeert,
Au Zien, Il eerst ter dep A doel is van, myrt open.

Au, il lehenne moet loe dot il leu leilrooperv 
in lei A plants vanpeli met anArs As papier 

Jdetpeen my nu in lort reel Arupt tepaon vari lier 
Adieu dan, Amsterdam, adieu il veil vertrelkeiv 
'Wyl ellpetupen, iè om, met mynpiaat te pehilen,

£n maalit myn arme hop pefhuvdp oy A loi 

in roept lelp nvuine Iroers Viaanen is al vol 
Ilpu, lati orpelroostpeltlp loti dp niet lateri 
Adieu, elan, sclacne Staf veyl il u meet rerldten.

Jdoe left Apierpleit A mens nu zoo verllmt 

Dat ly Zrnpelt lefeet in,ydA rook en, 7vmtr 
Cn. leuzt de koepmarfclap As onnut leene veiren,

Rati syde stoffen en veeZ emdererv loop mans waren, 
laar van dit^lnisteidim eut niaptpjchcepryh, Y 

ZDe neiam veut koopjtad draept en etavp veaardùj zy 

Es mi een vyl verflemt en. met A wait vervloepen. 

Opcode van Ear nas lelt met my ramp meAoperv 

Gy weet npnjìnert en pyn my droefeit atpst en Ai A 
'Vertroojt my rlroe vepee/t en,peefb my veer pelui 
yam, zuyrere haopmeinsclap die nu zoo leit vertreA 

Veriaeupt A s re arte nydop dot men left tmvreA 

in niet en vroet onvpelt te, winne A A vint 
TIDat Zuivere itoopmanflap van nuef eian lepint 

TDies wilt Apienpkeit twist leuit en nyd udròeyen 

Op At de koopmanflap in eer en dept lerlloeyen



STROPENDE ACTIE VALK
O M HALS,

En \ BUBBEL-ROT JE onder de klaauwcn
van I

^rWate Hoogmoed raakt altyd 

a!1 1 fti'onkeleti, en neder ftofteii : 

^let tigbinnen weinigtyd

%yne

lì

' Ultgefpreide vlerken korten, 

1 door Hgt eenen, die te ftout

gen wieken durft betrouwen «
0Pei,

S Zelf

^ k
veel droeve ram pen brouwd,

3!1 %yn val geenzints wcêrhouwen.
^ ^ het met deez’ A«£tie-valk,

bie/
ï, o Vertrouwende op zyn vlerken 3‘

;

wa=,t
g, fier, en trots en fclialk.

I» kZyn gaauwheiddoenbemerken.

de Roiger m
y Ziet

^ ^gefpreide pennen dryven,

. J S dâïtieiï in zyn vingt;
k. ^ ^ de Onnooz’len Araks ontlyven. 

A - ,
Cl§t'hy wind’rig naar om hoog,

•ji c^ynt de zon voorby te ftréven {

: a lette i/t’U Cltïttjîr*.

oet. Zyn 3ood’ ^uir '‘£nLïya êdy’AVA-./,

^ei1 ftarren ligten boog ,

^den al haar fehatten toc zou ftieren,

°en Waar ’t die man is rvk, by heeft

Action by regimenten,
<H>of niet dat er ryker leefd,

% heeft voor ’t aller minfte aan rente»

1Cn Honderd duizend guldens’s Jaars.

E als de Compagnies betaalden,

3ai nu "s de uitdeling vry wat fchaars

1>cwyl dat de Aftics fchielyk daalden.

Ct Was een Stormwind, die het geld

*ang by duurde, in weynig dageri

Ci °Vci' Zand, en Vaart, en Veld,

^aar nooit weêr in de bears zal jageri ;

ailt orkaan van Dolligheid

• S d°0r den tyd al reê verdréven,
Wyl .

ciiig een door waan mifieid s 
^eeft leergeld tot zynfchaâ gegéven,

[W,

,W;

En krygt nog in zyn dwaze hoop ;

Die weg vliegt met de Bubbel-windcn, 

De fehand tot toegift op de Koop ;

En daar hy dagt geluk te vinden,

Daaris hem ’tongeluk het naaft.

Hy heeft zync eer en geîd verlóren, 

Waar door hy vloekt, en tierd , en raasd s 

Tot h y door wanhoop kòmt te fmóren, 

En ftort gelyk de Valle ter nicer,

En ftikt, en fmoord, en word doorrégen s 

Dog niet door’s vyands moordgcwccr;

Maar wel door eigen ftrop, of degan ; 

Wyl ’t Babbei rotjc word geplukt

Doer Kraal en Uil, die met hen heiden, 

Na dat zyn hoop hem is miflukt,

’t Benauwd doen van de wéreld feheiden

Door waan en hovaardy gedréven 

Waar op hy ftout daald naaromlaag,

En waand zyn roofluft te verzâden 

Met hartebloed : zyn bolle maag 

Met vices en fpieren te overladen s 

Hy fehiet gelyk een blixem neêr ;

De Reigev ziet hem : kent ztn ftréken, 

Ën fpyt zyn zwakke tegenweer,

Wil hy zi g aan zyn V yand wréken. 

Hy werpt zig daad’lyk op zyn rug,

Met bek eh klaauwen opgeftóken ,

En ziet den fcbender fier en vlug,

Wel haaft van rode drupp’Ien róken ; 

Hy ftoot zyn fitch hem door deborft,

En ziet by redden van zyn léyen,

z,is zelfs van’s vyands bleed bemorft,

Die door zyn hoogmoed komt te fnéven 

Zo gaat het evens met dien geen,

Die door bekladde Windpapieren,

Reeds waanden dat Fortuin alleen

En vréten’t op met huid cn haer ;

En’t arme Becftjen word vergeteti,

Zo dat men moog’lyk binnen ’tjaar,

Heel weinig van zyn Naam zal wéten. 

Terwyl een Koopman, nog geklecd 

Door zedigheydt naar de oude wetten, 

Toond aan zyn Vrouw , met harten leed, 

Hoe dit de Welvaard moet verpletten. 

Wanneer de Rot, die’t fpek cerft ftal ;

Een prooi moet voor’t gevogelt’ ftrekken, 

Want zo hy vaft zat in den vai,

Mogt men het vet hem weêr onttreken; 

Maar nu vliegt ailes door de lugt,

En ieder vint zig zelf bedrogen.

En’t is wel waar, ’t is in die vingt,

Wel ailes door den wind vervlógen.
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ait a

£

ì

zseél aruUre-i

mén/ch.
'Flan. deze met verjmoo.
Ont Fat /y al zyrt lecealinp ~ ^ 

-A Defoeptip fl/Jt ■ Fotyaet Zyn pa.np 
y an. wrey ■ Tûtgrafi ’ donneo die wientzn, 
Zoo ras a/s zy Feti Fay zitti Tichten 

Die, aaepen, met een open, mond ■
Ma yoetzl /appende tn fet rami.

-B vtlaer proeit de le mue e Jer elmo en ■

M&gfaz
In lat lepeerelyfe lier :
Dan raest, Fui woelt liete Fior lat ner

I jVa nteerler aïs /et Fui verzaye/laj. 
Dan. ziet men zé/fs in ledit teileaen 
Fers Ioni krakeel en twist en. tuyd 

C Tllen aaert metijpaert ook yoor dentri 
Die tiiei beleefh word. Vede steelen.

D £n scfrapen orti incoi iiteer te ipeeTeti : 

D’artt zoo /enyd’leglorie bruyt 
Dan wit de ye/c ten me inveri uyt,

E De b ceneri die iiet Tic farm, fchraaen 
Die, Ttunnen ’t dan met lancer draaem 
Doer moeten poor! en rytuyo zpn,
Oof. prachl en leiferny yon wyn

Dus weitiat men For valfche red1 
De heiziryt en lroad Fonfenthldz*1 

Deaeert is rummer te yersalti- 
In aroeit met’s menici en, Teveri 4**

Zyn faetzucft past allecn opy1 ^
£n loot zicf For peen vederi F 
Wit- aeest Tieeft maeft zie/ zlf F1* V 

{Va zvn beoeerlrfferrt yezet •
TO Dit '£ t verel/ch Teveri dot ftp’ 

y an een fedrieqer die Forsleeps
Den, scfyn yon vedi yearFeFri 7tn. 
£a dus fepeerfj-ffeyt For v

Jf

r y ’̂l'C ^°°p fan qaende niatken,

Oil pXu ee,L sc^er aen ^et f^bri
£ . ' Z,i& 7w& iF-óù/r ivcelio

-Tlaer - tcf tierFri-
2) 7 y "tet ' ei’naept wow -nock I truer

door t 'c/e°£*jpt ■ een die, Fpaleni,
^ ^ JWr-lerL

Doer Tip' veel duy s etile, i ’em, no ft on. 
K£ert Her F merende, na pedaef ten,

J {ir ziet ontsnapt FrvJiyetvZwarm,, 
£n,wort inplaets van Turnip Tiff en. 
Door jêUe atpels,dic Turn priflen

Dal men. y er lies t inplaets van, Fel 
'Je yind&n inveriwinst en yocrieri 
uTiaer neen ■• tontbrdk- die man a&n oordeel 

F Men most daer yiescheiïop zyn tyd 
—7W<zc&kr .yyf

M De viei'de, utplâets van>pelt te yyinnen,

&y/z, ^
£n zoekl .yerlystert irv Fnproni 
Of fi' fet Fer ook veder rond.

D en s ch jo neri dirupi van, dùteri 
Door ruer en vTanimen, deed derpaen, t 

% #zZ f/z&Pra^#t
Zra;Z#z
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meitla.m'&rid’t.

A C Tir -JP.TIN sGrin - a on in Pr c unta

*Z — /CJ-#- I-, d
da zyn, WanfelleZyles Xte/da loyîeretides

^ ■ Ary* - A / /rj G /Ar’z~// /7 y /v ~r. ,-z -ï.xû^j**IByjNimf' Decania, zyPreen, leter Grifi mt Aie

Was ocii . _%%%r £ ^dctie veli te vinden, De or mut, metf/cZuitten te
SZy dÿï hoar Daarde-yyyen*Als Zuzar Datreen der nandem,

aanlelli A piG-eveeadztot
5'lutus meruit uit de feZaelu Detoverd cyffere/zd Aaare

Gif yeefl zyn Scfets yescfreeidie, In.di. ' elicerJ)ie Stamrtman,

m

L aw Al a and.s HERDZAT$LIN(A

Goude IXUW, Paarde \Vd

dly deed Ay urte en natte ò/ialeu vallen,,
Alee -nun/mars ran Declaim,
Die -vielen in Aaar ayena. ;
Die t loots te, fcmt letaaZA de- fallen, • • 
De StaeuTman, liner A deer lewd zç y roe Ir, 
Dot elf, yerzcrt oy dit niera way en, 
dlaast Ha cat, nz^'n loan Zal lenity lraa/en, 

Zo -taelet' meeny in. de^f/oet,
De reyen cchcun-emlc : cel in't ire eden J}). 
Det' Ztud en Welter Oceaan, W(’'L '

Peel nor ren, /cfeperz, /Zeeds reryaan 
Ontlleet, vari fcZzatryle ove.rvlceden. 
Defchvu w de. Dalmloo7n, flyn en,y re et, 
Die fulti ilees mentre llerelinae/e , 
Zyn yaafheid alltnjtervelznyen,
Den s^iee/’elfb'elle m wedZde en neod. 
Standvtisty tyen yiot'rn en vlnden, 
Die de * leti e y/ 'ms na wat ont clunld 
Du', a/s Du'o van leyeny’/'uild- ,

nn 2 an, oe dry erme vtoiddta^GQtjtrroyd -,
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De MEERMAN vau t ISTO ORDER &EWEST
al s Ojjjpei* T)±P (t C Id IT der verlcrt tpers van ket veri e en de Pampas

keslaande de _Ac ii teri) o e de van liet Papiere Avite — S ckoukurgs—regiment.

Vrouw -teinta , Idzty met de - Ueerman, te beLransèen, 
fluiti bene met dlariny tre Zyn Ctnvyt, eds Directeur 
Det' ~11ce re m unie n en des JJandnlnvfs ; tiaar eie leur 
Van i Ihnd-en, "Water - récit, y es tyfH eloor iletie- bans sert. 
k z&Ae^zZ^Z/ )wz- 2&rezz, xfZee/Z/ ;
O oie elle fis- ninyf’, en He land- maeyd, t Jloqfd omo alle, 
Z%&zr ZezzZaar Y/zezd ^2p%z/Z/ZZkAe-^y^Zae%zZ^zz,
0^ W<^7ezz6](e7ZeZZ/ . T^ereZZ/ Z^ezzzee%,

CZ)e Z^ze/M^^ezz zazzz, ; raar^îk. 2^3zt %e z% k Zz7zÿe ,
IDoor ZTeitoti yoor -yeyaan, om, Hat dieytuin is loos : 

t Zyn twee JJandnztnf&n, Hoar men. tjcluilje yoor verlzoos ;

JD o ch qjyjjfer Vurnierents Vleernun remit lier tn t ootje ,
V>i plants yan Jzyfp-ouw zelf i die ’t werle %zy minst trekt aan 

2e, z/z i^yezzeZ^ rz?ez%Z 3#% zZ&^y&zzZye^zezz 
IZewe^e/z) 2e zj zzzzeZz^zzw Zzzar 2eren^azz^yezzeyezz ;
Om ’t avreclts Pa/njms yoor He JBuysenjtad van claan.

V)

7;

Je Ir allieti n dJuikt Hem y y ye-zwinle VLeereminnen,
Gy VJ odder- mulier s , Zand verier ayers ,yr aaver s-sto ei ->

( Zo syreékt He JDirecteur ) Zwoyd met yelyhe, meed 
y Vietar wild a 7 als tn ’t Stiqt let Dont- J bll, met verzinnen .- 
Laat laar,J]elyl eeriJchiy y es trand een létal tn. Zee ,
Il strellken, toyy niet kunel wis daen tLjJureeren, ; x 
JD ai, als He yheit is weel, zt: nocii zal wederleeren, ;
Of aclt dit liev&r als têts yroots aan, uwe ree .

Dus zultye u yoor de ontzaylre JPamyus stad de en, lotiwen 
Zo, loe kermi Jlcoren dus de man. zei, ( als men, zyt)
JDie room SnkluiseTV ley , zal meniy dan, te rechi: ,
In, twyjelûy, u laast yoor V............. m aeinjllouwen,
liant zuH^ôumijjlment alsje uityeschreevcn h oit-,
In, cassa zynde , een sont yetn Herd' lalj rtullio erteti, ;
Zo dit maarjaarlyls quant, loe yast standye in tue Jcloenen, 

JDaar nu Jfjtiunâs yloedvan u laast weder ehtr .



MlSSISIPPI OF }T WYDBEFAAMDE GOUDLAND 
DOOR DE INBEELDING DER WINDNEGOTIE.
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ît ’s ’twond’ re MifEfippi Land 
Befaamd door zynen Aétiehandeì 4 

^^'JI’tGeen aan den Windgod is verpand, 
En door bedrog en ihóden wandel 

^ntelb’re fchatten heeft verkwiit.
, ^aar Miffifippi, ’t is verlóren, 
t ^ met u agter ’t net gevift, 

w ant Schyiifchoon, die u van te vóreri 
rykkelyk heeft afgemaald,

. Js nu ontmaskerd, en haar wezen 
‘ °rd door de waarheid overftraald, 

t Geen ménig zyn verderf doet vrézen ;
’t is vergeefs daar volk geplant 

^ Daar Goud nog Zilver is te hdlen ;
e hoop die de Aéties bragt in fland 

p Ziet zig met fchande en fchaâ betâîen »
11 Hennepins verréze Geefl 
Schynt elk dit opzet af te raden,

16 Diet te flout, en onbevreeft, 
h-Iet Zyn wil voor den Schyn verfmaden # 

Want’s Konings kill ontbloot van geld,
Vf ^aar m de rotten fpélemeijen ,

0eft door deez’ Konftgreep zyn herfleld,

Al zouhetde onderdaan befchreijen.
( i) Louis leid naâuw op ’tPraalbed neer, 

Wanneer een Schotffe wind komt waaijeri 4 
En weet zi g met een fchyn van eer 

( z ) In Orleans zyn raad te draijen ;
Hier op word MifHfippis naam 

Gelyk een afgod aangebeden,
En deez’ verdervende Aftiekraam 4

Gingboven regt, endeugd, en reden.
(3) Toen klomde grootsheid, wyl men 'c geld 

In buys brengt op een kruijers wagen 4 
Daar’t op den grand leid ongeteld,

Als drek, niet waard om naar te vr-igen j 
Maar ach! die bîydfchap duurt zo kort, 

f4) Wyl de Armoede en haar gefpélert 
Den Aétiehand’ laar overflort,

En doet hem in haar rampen délen;
Dog wyl de uytvindet van dit kwaat 4 

Zyn valsheid door de vingt laat blykeri 4 
Zo zal het haatt’ lyk Aftiezaad

Eerlang 00k van de wéreld wyken,
Want hoe men de Allies 00k beziet*
’tls Wind j en Rook* en anders niek
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deez1 S chefs vertoond h&t vreenid.yewest' 
Va.n. G-elsksy , 'tween men ap let les t '
JD oor .4d iss isp se en, -R allei - oe insien, 
dn Zuulzei sLormen, hwarn te vmJen , 
ddtar memy die van 't vaste land 
Zsvn hell yûuj Zoelen qp Hit strand 
Vinsi zûj te derelyl bedroyen >
Serst lise nil, let ailes scio on voor ooyen; 
yVtc ts l fol yvjtiq onyedtert,

’t Geen. door de scherpe listels zirlerei 

Sn dooms , ede dat land a mvany en ,
'7 el Scliorjiwene.n , Sjnmien, iSlanaen, 
Jdaeir by de Hat cn. daytuil roeyt , 
il)ie ’t liat ver siateti, ont yernoeqj C 
In dais terie id van roof to lea on .

^T-yy^/z Xzz (Zzy ZzzzzZ z^y ^y^gzz 

t Geen t aller invest lestant in sclyn, 
dis Valsheid 7 J) roejlieul, oil die tirili 
dimori de Gebheid daar dis JConaiy 

In Quinque npo ix bmul le) 'en wentny ,

/leysrende s/oor It wad draltyl ■
Zyiz nteuw yebalike Vomryb lyl ,

/ wazzr zzzZ ^ Z^Zzzzz^zz 7
Jilt eiLind beyft, en qp de. stranslen 

Hr aid een ver wo ale Zuide - wind •

«Zzzzr Zzy y<gr^ygzz 
in reejit bet eilsind 1er yet de stuipen ,

Zo dat by die niet wd vcrzuipcn, 
dio et de n ken op een snelle y luat • 

dinks msmht men. oy dit dr-oeQ y eruo t 

V&el way ens nsiar de nieuvste moden, 

dJsuir de. .defies zyn tot t ‘ic.il van no den,
O-nt dus van Gels lops malle strami 

da raion m ee n arder land,
Van Wanhcop GDnoefneìd, drmoed, dchansìen , 
Of lie ve, r neiar de hQderZrnsle n,,

_7zz/ Xzzz^zz^zzry , ,
z/z 3/&azz<27Z,, z-y/z,

Om char eds Uileti t hccfl. te luiyenj 

Jìyl Quinquenyoix ~toy leid in duiyeti ,

999999



"WaerEI^sDes Ivlad Vuur in As ver lecerci[papier en

bejonlbeid op let ’ÿroinv'hihJchcoiì, 

Inhale minm— brand en fte Lai 

: 2 i&t yaak den draad zi/n l&’ens trêkê 
ber hi' baar yveeiguftKrygt tot loon., 

G-elyk ddonis Irram te fnéven. 

Intbloeijen van. zuiijeuâLq levet

LYaaziw is de min. te mut ciejaaat
[ . ~4h Ratini s yeeer mori aanaebeda

o
f -Hen zuipt en zwelat ,Jchent deugd 

en. reden,

'Waar door men. zie! enliahaant plaaqt

Vat meer bejaard,joi 
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ddt b et met bitt 

Tnt midde van t

loogt zig ’tgemeed

en. zilrer te verzaden., 
re ‘zora baiadere, 

.... baewoekercL aoed 

Van bonder etv van, dorjh meet b 
En flirt ah Jlidas time datiti

Saloon. jrvs en oui en afgeleejt

Aomt beni de neÜujt rug onivatten 

du/ zyn, de or vrmd yerhrége f chatte 

Tût dot de dwaasbeid nani begeejt 
TVaar op de deed zyn vretujl hmtfan 

Dus gant hi/ eewmalylc, verier en,ilyh veriorem

y j an d wxi i M

U _ Ln yf1!àr antftclerh

n ^aar blinJdeid Llyh

^ m,
g A J

J°e<L, cbrift&n., beuhrt
due inai en t Itt, #t , 

~&rand, menati ntin ^

'/h.h ! niamtiuxd ^

belles Jlberpe loog ^£

~’t>Wfs ’ oeklaaaaleos
dviias heads etiti de

atTlm0.
hU t“ren-*evfi ai

W mm

WP ' #-

ma

mm
iiliiSiliiiS

¥ Iras
«as # Ai

W1

SiliSSmm* MM

BBH
KM#

"mëp

Ipgs
;

V

mmmiiMgimemnimiuim

- ! \

sém

wmIB»

«

1143057976



e'L do a.
Zyne loon HZ cjw[VAN JDEN DOOM TEAVTEOE1COMTS , AIIDDEN JEN GEEN EYNIJE

Xy do Zolfi
i&oiit V&èr JCaiVJvrrwci

fjerwinumfz£ur-Jji >yt Tty voefUr SfEari tpoo tot op too ‘Wût^dtriet yaar'
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Wmitdvrlttyttti aivefyy, 
,inters 'TaycH: hi,. Julie irekJccn

435%

’TiitTyâïHènPgm 1venduto Of/iswyverL'ypieigeventaw hierrfa/per hruuiuyjSûrtL Jyt rea Jui/fen tegeme ten.. /

I er y lo die G-&itz,tuftyè.t. •loe Ile. nuli,J\fùyJu(UVW ziet 3at de Orouoù- JDe> qrnctze sùmO vervi,r nu. bet kansje is yerkoken 
‘\oeli uyt leurs en sal yestr&kem 
v°wv men -wel one ivweet met Teatr 
, 'ncn synyelt en leurs veer ladtr.

irinst de is vervlooyen- 
“ een sci ini uyt yders coyer 
yraasleut tco at nu oy let lestr~
- Ç[ueuiâ suri mee/ter Icout cvilest.

vel tcytyluDkenIcrauridc. Otri vees en treeuirerv lined tecutter
met die suedddaat ly y ary s yelyS de y e.s tr ie ry ledete. erv dry yen rouir t 

J/oe loayrnoed sens 
Son reel qevraat ae,

den. vai hemt viasyn afscleyd£u neemt lets lesti '/ is van detv locsTriat
lesclrevervJdy derikt voi ndaaden lem de ID,

Cm saamy clay,ttlyn laariny vii 1, lmade dieu deny nice led vl1!Il’anneer ■t neet wz
creivi men seyt~diet llv.Us lest dot ile Syn list ledcuylier vertrelb- Jiet llyve doy y. 

De delie Imam ydelheydtSer 3at ha e delet,- ■JNu. nietz desohat soffit ftre fUtie Z^aeszterLhcj-t OJ>er , %C£y 711010 71

i£r Eyffer 'van, hlrrv aanyenema 
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%2f2%Z. Ver ciereris 't üctirlwfter %^Pó/tyen, mei JCok-aél. lotse^ imn\ avo*

met 'veele. ^ttaskeraaden.IDe Vos ten A.voncL
. £re is eoi ahûos jnet JCaniidien yercied / .
^h’aarejTv dees lefhrans ere -teiieet—sturi tf verziera,

^zwz, ,

Dlier- ziet âW ìreiZerv ^oo de aoede ere gwzœde aeestr, 
Ire adze vare de -windy der ̂ dwarsse ere tesse v àutere.

Za rad by 7,yna mac&tr Ss tini £Jn.J òr C£>u aala ■

UJiaa datarsi- dalia- faœ,a . uja traumi ' atot fauna murt.
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PAPEGAAY of ACTIE-KAART-
«-LAP, toc Verklaaringe van de ACTIE-
SPEELKAART,gcnaamd APR1LKAART, 
oi~ Kaartfpel van MOMUS, naarde nieuwfte 
Mode.

VOORREEDEN.

MEfficurs, Dames, Lords, Ladies, Heeren en Juffers, 
Erolykaarts en opwekbare Suffers, diend voor alge- 
bericht en tot opheldering, dat ivy in defe qz kaarten, 

J bollarne kaartfpel, de voorrang geven aan het Quartie 
vfn DA II f E N, zinfpeelende en aanvang nemende 
e Mijjifìpjj'g ASiiehandel..
pe li U/ y EN doen zich in t ecrfl op met deAdtien van 

e n’eji- Indifche Compagniej defe twee roode fpeel-quar- 
tle‘en in onfe plaat (dis die voor een taferecl ondoorgefnede 
Zeeruikt word) ftaan achter malkanderen , haar aanvang 
xjrnende met de zo genaamde ont de kiting der beloofde gou- 
I Ache bergen of mynen , en eindigende met de Raadfel- 

<-eie door Sanfon met de Leeuw verkeeld: nu volgen de 
"VJee jyarte quartieren, ah eerftelyk
i ft L A V E REN, pronkende voor aan met de Zuidzee 

aiflge Adhe-Kaffier Mr. Knicht, en het verzonnen Ofirs 
&°ud ; ivelke goudhufl de grondflag was vàn defe Adite Al~ 
&e'mijlery, tn eindelyk.
j ^CliOPPEN, baar oorfpong nemende met de Neder- 
at2dje Adiie-handel, of ldyne zogenaamde Bubbels, hier ge- 

toy, om de koddige toepajftng op de Schoppen , de eer en 
ft "voorrartg aan de {licbtelyke Vaartgraver s', de eerfte Bub- 
f. ftatavier zal ook van’t zyne met misgedeeld warden, 

‘overen en Schoppen dan te zamengentmen beginnen met 
e Ryke Ofirfe gouwe tor op een letter na tori ; en eindigen 
ff de arme, doch vergenoegde en aldusfchatrylte opkoTter, 
°j a Scie vuilnis voegfchopper, of fchoffelaar. 
j •‘Sock hebbenwy de Roode quartieren Harten en Ruiten 

e z'°orranggegeven; om de zinfpeeling van het,van oudsza 
Dftamde, node goad", en de zwarte, ah Klaveren en 
ftftppen ( die anders in 't natuvtrlyke juift die veriv niet 
ffben') verbeelden, of konnen verbeelden de rouw , tf 
r°efbejd, die het einde van dit fpel is.

I Doch liefkebbers om u lieden niet te laten in die droef- 
e’d,raadik u met deze kaart te fpeehn ivaar zo meenig 
enhhoonen troef leid.
i(^et u’?/; ieder Kaart heeft zyn beduiiing op zyn Carac- 
if {ftands perfoon) of op zyn getal, gelyk de Heer, Vrouvj, 
_ Hecki, Worden verklaardnahaar ftaat en conditie : in de 
deb** Dmfpcehn <wy op elks hoeveelheid, by vuorbeeld in 
isfane I0’ °> A1- bouvj een, nul achter de een gefteld
en ** l0î ,n de harte <y,boevekloks uur 9 uuren 'savonds, 

veort, nu volgen de on\’vouwingen van elke kaart be~ 
ivelke van kaart tot kaart fis een aaneengefchakeh 

‘ r*den vervolgens geiezen te famen aan een hangen.Het 
rf h ook genoegzaam van zelf, dat men met deze Kaarten 
fia Cil ^aM ' voor flec ’Jis hezen konnen ; want, by elk
vor-1 Zyn Kaam » °f getD, ah Heer, Vrouw, Knecht, en 
j^rts de Nommers iO, ), 8, enz: betekenen , by voorbeeld, 

("f een andere) Heer, Vrouw, Knecht, Tien enz:, 
1, , 5r A as ftaat het woord Aas. JVy beginnen met Har-

HARTENHEER.
Law, heerfchappy gevocrd hebbende over 

de Harten der doorgaans onhartige Franfe,zict 
Ci"ihet gordyn, opfchuivcn , waar achter verbor- 

■p nwas,en hier ontdekc word de quafi-goudmyn- 
Aavery, verbeeld door bergwerkers aan een hooge 

v? V; °P ^clks top een Stecnbok, beduid trotfe ho- 
yen ftoutmoedigheid,tot hachlykeronderne- 

I ^en, oieop flank uitkome, Law vertreed zyn 
^rkraw van glori, houd inde {linker hanteen 
aai^°len, die flit ftaat, bctekend de flinkfe wind- 
fpc'j ^ndel,die nu mede ftil ftaat, en zyn rol uitge- 

" jj neeft; tot euvelsen hartvanginghartzeer van 
ten Vrouw. Vrouw (zac'nt wat ! ) Mevrouw

Er l °ntr°llende een papiere Actie-ketel, zinfpee- 
d0or^°Pde Alchimiftery, ofGoudftookers, die 
"Gq een ftuiver koften doen, om een duit te
(jen ‘Ln i AVaaghalfen, ontdekkers vannieuwe Lan- 
fe 4 r, .lerP^ec vergelcekemdit ziet meeropdc dwaa- 
fefo 'niftcn’ais°P P-'aw,dicdezelve,alseenval- 
0tïi Zo Cr ’ °°Ssn verblind, en hunne herftenen, 
çj\va°Ppi'eoken,ovcrgchaald heeft in de ketel der 
<Je ,lStlG’-d,hard aangeftookt door’t vuurderblin- 
\oq JP tncer heere, als Laws begeeriykheid. Dit 

Eg, artcJ,ykbekrachtigd, door( HarteKnecht) 
gen lcn Dnecbt ofMoef. Stcekt, met een pook , te- 
qt.a ,art aan , dat daar niet in kandringen ; als 

nard cn voor alle fcherp onquetsbaar ; ge-

îykenis genomen van zulke, die verdichteri, ziefe 
door konft tc konnen hard maaken ; zinfpeeld alhier 
op de hardnekkige, en onverzettelyke Adlie-drifc, 
als onquetsbaar door redelyke overtuigingen, en, 
zonder onderfeheid, goed of quaad onderncemen- 
de ; hy fpreekt van dehoogfie troef in ’'t/pel, datar 't al 
zwkht voor deboef, is ’t alfo genaamçl Scharwcnfel- 
en Gravias-fpel enz : maar paft Jtldchtig op ?t onei- 
gentlyk fpel van oneerlykeboeveftukken, daar eer- 
lyke voorzwichten , en waar door de vruchten van 
haar trouw behartigde vlyt verciddd worden ; dit 
word nader aangedrongen door een man, die een 
kind fchynt geworden te zyn in (Harte Tien,)

HartenTien. Blaafendc een waterbel, dic hier op 
nul uitkomt, en eindelyk inde luche verdvvynt : hy 
zcgt nulik houeen 5 dentil oneroid hemquanfuis van 
’c papier , daar de een op blyfc, zo heeft hy maar een 
tiende part van zyn gewaagd geld bchouvven : dit 
zinnebeeld pa ft ook op zulke Aétioniften, die in 
commiftie voor andere , in geval van wind, zulks 
voor haar houden ,en nul of niet, aan haar meefters 
overleeveren, of ook op andere, die te veel voor haar 
by (lot vanrekening behouden • eindiyk op ontrou- 
weDireóleurs, die loosen duifter allarm maaken, 
gelyk ( Harte 9. )

Harten Negen. De bdeve-klokcrckker,ren negen 
uuren’s avonds met al zyn mcde-boeven,fchachers, 
beginnende,en fchofts gewys, byna drie khofc aan- 
houdende ,de lyn, ( alhier het boevc kloktouw ge- 
naamd ) door haar geweldig dry ven ofdwingen aan 
ftukken trekken:de Adlien hangen aan het klokzeei, 
die zeevenwel daar aan niet wilden gehangen heb- 
ben. Hy valtopzyn gat, dit zegt men van bande- 
1 ingen die ten verderfof te met loopen. hMeefte

datis bank rot,
gat, is dierge!yke, of zwaare fchulden te maaken , 
voor eer ft onbetaalbaar, ten waare zy aantroften 
iemandals( Harte 8. )

Harten ylcht. Een Scharcher, of Snees, daarom 
alhier op zyn Sinees geklced , met ravensklaawen na 
zich haalendeacht ten honderd , op beleeniog van 
papiere foldertjes ( verftâ Actien) dubbele inter eft, 
waar door de Vos ofloosaard, met valle belofte, zyn 
geldkift verkracht ; door krachtige eedzwceringcn 
van eerlyk te vol doen > dus volgens’t oude zeggen, 
zo een loosaard heeft geen rood , die een gierigaard 
aantreft -, zyn aapgooit acht, met dobbelfteenen ; 
dat is, hy vlyt zig door zyn verkeerdc beeftachtigc 
gaauwhcid, dat het lot hem zulks toeleid ; doch zyn 
gifting maakc miffing : wie zou denken , zegt hy , 
dat men feha zou leiden aan ZuidZee-Aótics tegen 
400 tebelcenen, alsze 1000 waard zyn? lugtfcher- 
mery ! entrent gelyk ( Harte 7.)

Harden Zeven. De Starnar in zyn Aaperok tuft 
fen 8 en 6 , zyn twee confraters aapen, ziet by klaa- 
ren dag na dcZcvcnftar, om dietefchieten ; maar 
nice treffende en zyn ftar (als men zegt) verfehieten- 
de, loopthymetdeftar : de Zevenftar ( waar in is 
’tGeftamte de grooteBeer ) beduid hem en andere, 
hoe groote en plompe beeren al gc tui meld zyn j ja 
ook de wagen, die eigentlyk de Zevenftar in’t 
Noorden uitmaakt, is genoeg te verftaan, op het 
wagen der Windhandcl, by de noorder zon verhui- 
fen doendezodanige , diesis hafewinden, op haar 
lopren, alleen de lucht in de neus gekreegen door ft 
aanbrengen der brakken of beunhaafen en kakelaars, 
die luchtfchat, ofdroomrykdom mede voeren, en 
de eigentlyke haas, dat is haar gewoone goede ban- 
del van voordeel verzuimen ; te hoog opziende in 
groote verwaanheid en wat voor haar voeten , of 
genaakbaar is ,da;ìrt)ver ftruikelende, geen overflag 
of balans maakende, als ( Harte zes )

Harten Zes. Een gemeen mansperfoon, Vette- 
waarier, Commenyhouder of Drogaftery-man , af- 
komftig van de doorluchtige eerwaarde Vader Je- 
remias, uit de Servetileeg ; draagt ook zyn feiyet 
veur : nu deze quant met zyn onçerin de hand, ge- 
lykt wel een man vcrftand\maaktbalani van dekans, 
wcegende en overweegendc, wat zwaarder is de 
Goud-beursj of de Adite {chat, op een miljoen ten
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ïîiinften gefchat ; v ol gen s Com me n y - ge w ; ch t, v e r- 
ftâ Aétie Compagnie waavdy : ten aap houd de ba
lans,want alleswierd maar na-geaapt,zo als de fchy n- 
wyfe voor-aapten. Veele, zegt h y , zullen naar V

of Lucht-ftreek
faÿ’eeren,daar de Batavieâ-vaarders tvveemaal verby 
moeten , en ’er dikwtls ccn flag van krygen ; bovcn 
dszelve Linic gaat de Zon(voor die zulks niet wect, 
ja ook die ’t wect en bcvind)teo zes uuven op en on- 
derjaar in jaaruit -, waar uit men de beffe balans kan 
maaken, hoewel de Ooftindifê vaart haarc zeebe- 
ploegcrs zo wynig, als de Aébes-narren lcerd oa- 
Janceeren ? maar eer haar verltands kas van droogte 
doet fplvten ; en haar vyfzinnen aile drie laat hou- 
den nochtans oVertreffende( Hartevyf )

Harten Vyf. De man Van verfbmd, te wceten 
blcs,en van vyf zinnen uitverkoft.Hy voerd de vlag 
met de Griekfe A , (het teken van zeker vermaard 
Gekken-huis) en w y ft waar’t hem fcheeld,dan heeft 
h y noch eenigzins des zelfs ken n is behouden; dar is 
al een wyze geic,hy draagt deoogcn in of aan de hand 
enkykt door de gaten; nog heeft hy in zyn vyfhoek 
de Quinteflèncieder vy’f zinnen, als’coog, de neus, 
een oor, hand, en de mond,als de ultwendige zinnen 
tot een uithangbord; fchoon in zyn winkel wynigte 
koop is; die herflenen kan hy nietlaaten uitfchilde- 
ren ; want zy zyn vanhuis,hy heeft ze verkofe ,en 
veci papier gèld, en Aétie rykdom daar by overge- 
wonnen : en nu aan de grond geraakt, wenfcht hy 
zyn vyf zinnen weerom te roepen;d'och ze zy n doof; 
zo lang hy defpreekhoren vangeduld mift, en die 
gevonden hebbende , zal de reeden naar hem luifte- 
ren en zyn vyf zinnen weerom roepen, mits hy zich 
niet aanftelle zo )os als ’c volgendo (Harte vier)

Harten vìer. Gdukkigjongelingetje van Scheye- 
lingcn ;het geluktuakydzoniet,alsdiegeIukkige 
onwerwetfe gek, die zyn ring in ’t water wierp, 
welke hy zich halfkwyt achte ; en nochtans door 
een vis ingeflokt, hem in die zelve vis, onverwachr, 
weerop zyn tafel quam: zoonzekerwerptdezc zyn 
geld indeZuyd of Weft Zee-Aétie afgrond,en dob- 
beld tegen twaalf oogen ;op hoop dat hy een der 
beide dobbelfteenen in twee ftukken vallende, der- 
tien goojen zal, dit is een ftaalje, van één onder mil- 
lioenen, van een verfpil lende losbol: dit ziet ook op 
Aétioniften, die met geld by de vis fais men zeid) de 
Aétien koften en ontfingen enalfo vierkant uit de 
band weder met maatige winft verkoften ; zonder 
veci omftandigeliften: deefe waren noch dceerlyk- 
fte onder de hoop om malkander ftr.... voorbaa- 
kelaar te geeven,datgeleek nog naar een goed hart: 
maar zie nu cens metaandacht op (Harte Drie) 
Harten 3.Een gelukkigeVrek,niet goed rond goed 
Zeeuws, want hy durfc’ergeen glas wyn van nee- 
men, of’t moeft met lift gekaapt wefen: hy bezit, of 
Jiever hem bezit groote rykdom enhy isaltoos zo 
behoeftig, en gelykeendriehoekgeeri rondekring 
volmaakt, zo is hy noit voldaan , maar zyn begeerte 
doorfnyd zyn bolle darmen, om te herwinnen zo hy 
iets mogt vérlooren hebben, en vergiftigd zyn ver- 
ftand of deugd,even als de driehoekige,en nooit an- 
ders als driekantig verbryzelbaare vergiften, als rot- 
tek r tu t enz:, die het ingexvand met haar feherpe 
puntjes doorgrieven. Dezebol is nooit w/ofdron- 
ken , ten zy hem voor niet gefehonken werd vin 
donné, dit fehynt iets goeds ;doch fpruituitquaad, 
dat wel haaft boven komt,ingeval van mildefehen- 
kagie: maar wat doct hy by’t Aétie-fpei? gewis om 
eenkykje ,en uit winzucht; doch hy word door de 
vrees zo gepynigd, dat hy, zyn warnars pot begra- 
ven houdende , met zyn rechrer voet die pot nog 
meer toedekt, en met aarde aanftuuwd ; en zo is zyn 
waandeugd ook dubbelhartig daar in evenaarende 
met (Harte twee)

Harten Twee. De Bubbelhartige, dat is zyn hart 
op Bubbels ofwindhandel ftellende, is dubbelhar
tig , en die verdubbeling, tot in het oneindige ver- 
dubbeld : hy draagd met zyn rechterband vuur, 
koud vuur, dat is doodelyke harstogt (om by de 
harte te blyven) en aan zyn flinker, een brandem-

mertjemettwee hartenpn ’t water dry vende;datbe- 
duid "dubbelhartigheid : het woord bubbelskomt
uit Engeland , betekend gelyk men hier zou kun- 
nen letterkaauwen,bobbels,windgczwellen;blaa- 
ren hier mede niet ongelyk ; alfo moet menig Aétio- 
nift die zyn g... gebrand heefcopdeblaarenzitten- 
Het woord bobbels; nooit te voorenhierinzwang 
tegaan, pafteigentlyk op zulke wind of luche ban
de!, als bedreeven word in zaaken te verkoopen> 
die men nog niet in eigendom heeft, noch weet,te 
zullen konnen krygen; zo dubbelhartig, dat men 
koopt en verkoopt, dm de leus en boeve-jagt te 
maaken; gelyk de quakzal'vers, die loozc.klanten 
uitzendcn, om in fchyrl haar prullen te koopen» 
Mundus vult decipi fpeeìende; en ontfangen zo h»al 
ei'ge Iole aas: hier na fluiten wy k cerile quartier met 
(Harten Aas)

Harten Aas. Dit is ’t mooyfte, doch met-een b'Z 
veelé het onverftaanbaarfte itukje van de heele 
kaart, Zinfpeeld op zulke, die, alseenhengelaaf ? 
met een uitgerckt lcerelaps geduld , van de Oppcr' 
baafen dcr Aétie-compagnien of Direéteuren ulE 
vrindfchap Aétien zogten , tocn men ze nog met 
groote winft kon verplakken; maar abuis! daaf 
moeft Aas aliasduimkruid zyn, om ze alfo uit haaf 
handen te krygen : men lietfe infchryvenopeigctl 
naam ; mits de bewindsmannen, eer men zekretg 
de helftofmeer daar van op haar naamlatende tran»' 
porteeren ; die dit niet raaden kon, wierd Sireenen 
of meerminnen zarig voorgezongen, dat is poh11' 
que , om geen valle he lotte te zeggen, op de mou^ 
gebonden:zicdefiguur, hy zal de meer-minmetaas 
(een ftuk gcld) ophaalen enaanzynfnoerkryge0 ' 
zyn flang met de ftaart in de bek betekend, dat hct 
begin der Aétie-handel hetendopvrect,en onzrcht' 
baar zig zelf verteerd ; nader op teheldcren (al*0 
wy van de harten nu uitverkoftzyn) door (Ruima 
Heer)

R U IJ E N HEER.
Een grooter Ruiten-heeren, als Glaafen-ma%' 
kers baafèn,alfo die heerften over heele fcheeps 

ladingen van Ruiten. Zy fchutten, daar door - 
winden ; alfo ook defe Heer ; want gelyk oprecbm » 
en deftige luiden by een vierkant in den haak verge' 
leeken w'orden , zo voeren defe het zinnebeeld va^ 
een oprechte (ik durf hem om redenen van fh*a 
niet erger noemen) hebbende in zyn regter handin'0 
in alle geval rechts te fchynen, een mitigo già»0’1 
raam, zynde een vierkant uit den haak, waar mec ) 
fchutfgelyk ook met zyn kraarnfch'ut, mct gia 1L^ 
het geblaas van twe kinderen hoofden, die hier 
zuideen wefte winden betekenen ; hy befchutzm 
aldus wel tegen de windhandel-ftormen va» 
zuid en de weft ; maar’t is ink verdriet; want do» 
het glasloot fnuyft de wind been , en ft op: 
het gl ale geftcl met houteluiken , zobeneemd j 
zyn uitzicht naar hetdraajender winden : zo ware. 
de Aétioniften doorgaans gehouwen of geflagen^ 
Zyn fnydiamantzinfpeeld opdiegcenjdiekmce 
van’thunne verlooren hebbende, noch watge,e^ 
middelen beknopt konnen achterbaks, houden, 
blolc en byl behoudende,te zamen met zyn(mUl 
vrouw) , g

Ruiten Vrou. Aan den oven Giasblaafende, 
zyn vede vrouwen in de Aétie-handel,(als 
lyk akoos) aanblaafters gewceft van defe broim ® f 
délais nieuwsgierig naar ongehoorde geyallen» A 
hoop van winft in fteekt: het fyne glas is coiva _ 
genaam voor’tgezicht, men flypt’er fchynfth°°^^ 
Diamanten van, die by dekaarsen op deScho 
burg het gezicht byna zo wel ftreelen, alsdef) # 
maar de val fe zyn het barften der biaas-ovens on ^ 
wurpen: daar leid dandeheele fante-kraam , ^
maar een haartjc in de fmehkroes is : men ziet hie ,t 
oven barften, en glafe Aétien daar uitvliegl~n’ ^ 
fterk blafen, of fnoeven der Aétioniften hee 
meenigzoodanigeen pot te vuur, en der zelve1"'.1 
kers doen fpringen: defe vrouw hout een 
fpiegel, om ailes uit den haak te verbeelden, m ^ 
flinkerhand, als een flinkfe aétie betekenende-



volgente bootsje zal be't A&e-wCrk nadir toetlen, 
te vvceten (Ruite Knecht)

Ruiten knecht. Necmr de proef van debeftendig- 
hasd en glòrie der Actien , dooreen brandglas met 
y11 Ruitigomzetfel ; en gelyk men Papier aan de 
Aon. door mffenkomft van een brandglas, in brand 
(an ftceken; zo vcrganglyk is ook de AAic-bandel, 

. de toets van zuiverc itraalen van eerendeugd 
y kan uitftaan , of ook by ’t licht der natuuvlyke 
-,°nneftraalen ni et mogt te voorfehyn komen; waa- 
r°m defe bande! by nache bed reeven yvierd ; dir. zal 
een glafemakers kneebt zyn , een brakje met ban- 
gende ooren ; in weerwil van zo veci ftyloorige 
a®tiequanten, die, regen reden, defedollekoop- 
jpanfehapgoed kcurden. Defe mart, alsbeunhaa- 
sende in zyn ambacht, beck beeterzyn rekening by 
£8c,'inkelrooy inQuincampoix gevondemhy zeid, 
tot (pot der Actien , dat Law, ras beet, tot as in ge- 
'v°tden; te vveeten de bande! van Law, die in Neer- 
and eerft voorLaawgehouden wicrd,ras doordol- 
e drift beet, en iverig, of door lctrer-keer vierigge- 

^°rden , haaft ( gelyk vier ) tot as en tot niet is ver- 
d’feenen : ’t moefb noodwendig voigen - want 
( Ruiten io. )

Tre*. Zegt ons, dat van lomaal topas 
Ccn Actie compagnie zuiver behandeld is ; gelyk 
^ Zo veel eedle fteenen, of zelfonderzomeeni- 

gdleepen Diamantruitjes of hoekige figuuren, 
Ju%k één volkomen holder en zuiver is ; de trou
vé komt althans hier in den ontrouwen handel 
^ pas ; Mtf* iocpf, ZCgt by, gff* eeÆ ab
^ ^ dat is, men doet geenerly eedele en
Vivere koopmanfehap by de gis, of om elkander te 

teT a^'en’nOC^ tiacht, dat is, geen gat in de nache
.. lv°opmanfchappen, of ook niet zo bedekt, dat bet 

*ct voor den dag of openbaar zou duryen beftaan 
,l0gen derhalven is deA&ie handel ( als contraban- 
^eWaar ) by Plutôs lamp, of door belle uitvinding 
°drtgekomeu, nit bet bryn van zo een als te ken-

t en gegeeven word op de volgendo brief van f Rui
sti 9. )

h of
^ o-v. man Koning moeft zyn. Hier hebje tot de 
n^tlc Koning,de grootfte bedrieger en liftigfte by- 
^'gochelkunftenaar : daar over klaagd deft • maar 
ke^ • met ontrent 20 veel reden betichten de zul-
àls' ^ g mot Ite in macht cn rykdom van Actien,
^^ taven van onder een volilaagen magtig Ko- 
pM^dezdve ombelsdcn , om elkccnveeguitde 
and ^ : had nietalleen Law maar ook veele
nit w lang,en ook onraadlàam cm bier

J^^Klderen, in't begin gevallen, daar zouden 
klynedoordekecgelklotendestyds niet 

%an gefpeeld hebben ; maar't is 'er mee ge- 
d(k ]a^ daar de Koning Itruikeld, is vallen de mo- 
d l knevel Ichynt wat iwak van gewriebten 
/ ^ ^d noodig de lenden gelmecrd tc worden door

en De achtbaarbeid, een vermoogend
Aétie ïlen^yk Heer, contramineur van de nieuwe 
alle^^ti de welt ; en ook gevolglyk verlbeicnde 
Aaat.(p^ windbandet,die de achtbaarbeid in't licht 
breaks dat is ; die de groote perlbnagien zodanig 
lyk 1T11 ’ dat zy,als fehuu w,vôor den dag t reeden ;gc- 
byin Vrankryk,Engeland en elders heeft: 
de \yp T^d een vlederinuis, daar door verfbejende 
^ittkerb^^ A6tien de dnilternis ; heeft aan zyn 

twee geldltukken, làmen eenNom- 
eetto-rQ Verbeeldende ; ditzegt, dat bet geld wel 
bet de ^eun A voor de achtbaarbeid, maar dat 
toond ] ?Cr ^1and van de eer toekomt : daarom ver- 

totbclpotting zynrecbterband, dc 
Hoemo Qei a<£t"icii, die men anderlins raadielachtig

^^doetfRuitey.) 
recbte‘ A 7 •, De plancet Orakel : hotidende in zyn 

ceti planeetboek met de zeven Planeet- 
der verRc ' g^lyk voormaals de Orakels
drieg] , tnde heidenen waren d ubbclzinnige be- 

xe antwoorden, door gaauwe Helen vaardig

dît de mouw gefebud : waar uît de menlchenaltoos 
een verldaaring tot bun voordeel maakten, en die 
voor Godfpraak hidden:en volgens de geloofitel- 
ling van de ou de wyfze-winteravòndfe rederyk- 
konlt, was bet de duivel die antwoorde : in laatere 
tyden ( tot heden toe ) zoeken de bygeloovige uit 
de Planeeten voorzeggings waarbeden ; als ook uit 
A. Magino, Noltradamus en andere, zo Alcoran- 
fe als Talmudic oniylbaarheden : Apropo ! Planec- 
ten noemd men ( doch verkeerlvk ) dwaaliterren , 
li'brton elk zyn weeh wel weet, maar dwaaliterren 
zyn de windmondclaars { om niet handelaafs te zeg- 
gen ) die afd waalcn van de góedc koophandel; 
waar toe Mercurius, een der dwaaliterren haarde 
Weg nochtans, ( als men zegt ) moetwyfen ; gelyk 
voor delcn de paarden de weg der doolcndeRidders 
wclèn aan de volgende óngelukkigc gek, ( Rui- 
ten 6. )

Ruiten Zes, Die ( ô! wee ) ja driemaal wee 1 zyn 
rytuig door de malle aftien verlooron heeft: by had 
ze laaten uitfchilderen tòt een gedachtenis ; maar 
’t veroorzaakte hem ztilk een na-rouw ( want be- 
rouw lean men’t eigentlyk niet noemen , oPt moelt 
galgeberouw zyn ) dat by afbecldlel hier uit zyn lin
ker hand laat vallen, en uit zyn rech ter bet room en 
gebit, dat een verftandig man nobit behoord los te 
laaten ; want door bet toom moet men de toomloole 
uitfpoorigheden bcteugelen, zie bier van in de cò
medie van Qtiincampoix of windhandelaarS op de 
Schóubutg vertoont , pag • ( zo veel ) daar een koet- 
fier zyn heerfehaps paarden wil ; om dat zyn beer 
( zo by hem in zyn troni verwyt ) genodtzaakt is die 
te verkoopen ; zyn Ichat v-e-i-finccten hebbende iti 
ltromme cinquen,trader uytgedrukt by( Ruiteny. )

RiiiteVyf. Kromme Ctnquen , ( betekenende 
mar de Letter, kromme vyven , ) om dat de Nom
mer vyf de krom-haak-aehterfte cyferletter is : by 
haald met een Nommer y ( daar nodi een weerhaak- 
je daar onder aan is ) geld en Actien na zich, eh 
zulks met kromme cinquen, of valle pa lien,, al 
zou ik ( zeid by ) myn Faam a la mode verminken ,, 
men ziet vrouw Faam, in manne gewaad op kruk- 
ken in’t verfehiet : de modèle Faam toond zig ook 
man rnoedig, om met kromme cinquen, geen kruk- 
kendans te ontzien : zy is mans-gewys gekleet ; in 
plants datmen ze inhaar eenvoudige ftaat( byna als 
de waarheid doch niet volkomen ) naakt fchilderd ; 
maar haar naaktheid zou thans, cn vooral in’t Actie 
fpel, afzienlyk zyn, om haar groote vlekken, zwee- 
ren , rimpels, etterbuilen , karbonkeis, gezwel- 
len, p.......en 1........ ( dit laatfte laid te llordtg, daa
rom raadhet, leder)waar van de vaarends lieden 
haar voornaamlyk haarmoetenwachten ; ha! wel- 
kom uit, en vaar wel naa zee, belle maat ( Ruitc 4.)

Ruiten Vier. Met bet Compas in de rechterband, 
daar mede by voornaamlyk praald , ten opzichte 
van noprd en oolt ; luifter als een vinlc : hier vale 
my ietskluchtigs in ; by voerd de vlag over noord 
cn oolf, by -praoiWcr mee, als met de twee befiege ■ 
wefisn , óm dat in de Attica de Weft en de Zuid 
bet hebben verbruid ; daar ariders in tegendeel, zuid 
als de middagftreek , en weft als vari ouds Vunfits 
Favonius de gunftige wind genaamd, de voordee- 
ligfte voor kruiden en gewafl'en, en de aangenaam- 
fte zoomer-koelte aanbrertgende; by Salomon hoog 
geacht gewceft ; zo is’t nu in defen heel verkeerd ; 
de naamen van zuid en weft zyn met een zwarte 
lcool getekend, maar hier-en tegens praalen, kreefts- 
gewys die anderzins hooploofe w: ndkoopers, met 
noord alias de Noorder zon en ooft of Oofter eeu- 
wigheid,haar cenige uitvlugt,en ook veler tydelylce 
eeuwigheid; terwyl het’er nu zo niet opgefciieptig 
om’er met een klomp gond aïs je hoófd van daan te' 
komen,vooral, zo je niet wat ldynodien, of groot- 
waardige koftelykheden in commiffie mede krygt, 
daar je dan,om datze de gefteide prys niet kunneri 
opbrengen, in de naam van je principaalen, Fhaap 
aan blyft ; dan gelykt men wel in zyn zotte inbeel- 
ding een foort van een ( Ruiten 3. )

Ruiten Drie. Een Héraut, of Wap'en-kdtiitig,



VOefende drie wapen-fchilden, als van Amftcrdam, 
Haarlem , en Leiden ; de drie eenigfte voonmmc 
ft eeden,die geenAótie-compagnien toegeftaan heb
ben, al Ichoon’er noch maar al te veel van die con
trabande windhandel uit andere Iteeden is komcn 
overwaajen; dat raakt het wys beleid hunner ref- 
peótive Magiftraaten niet, die het gemeen belang 
daar in voor him eige betragt hebben; vry verder 
voor uit ziende, als him ftad groot is : want wat 
voordeel dele drie , en voornaamlyk de cerile (die 
zc alle wel zoude in de grand kunnen gcboord neb- 
ben zo ze haar glorie aan de andere leant niet ont- 
zien had) uit de compagnien zouden hebben konnen 
in haar eige zak fteeken, lean men uit de minder en 
overige plaatfen afmeten Men het hier Mercurius, 
dekoop-voogd, een Aótie fmaadlyk vertreeden, en 
de Zee-baas Neptunus een Aótie ziende,werpt ver- 
ftoord zyn Vork of Zeeitaf van commande uit zyn 
hand, betekenende, dat men nu op gecn kooplieden 
ter zee mag ftaat maaken,wyl die haar eige magten 
koophandels bewind, gelyk oolc te land als uit de 
hand werpen, en wel politique brillen mogtenzoe- 
ken, die haar worden aangeboden door (Ruiten z.)

RuitenTvcee, Een brilleman, die met een marsje 
met brillen en vergrootg!afen voor alle geziebten 
omwandeld; deuil en vleermuis betekenendenagt- 
handelaars en verbiinde. Dele fnaak gaat met brillen 
om , gelyk Diogenes eertyds met zyn lantaren ch 
kaars, op de middag menfehen zoekende : hy wil op 
gelyke wyfe maaraandepraatkotr.en , om het voik 
goede maniere en vernuft aan te preken, maar met 
demerite zal hyeveneensvaaren, als de brilleman , 
waar by eenboerquam, die, ondcr’tbeproeven, 
klaagde over de brillen; niet dat hy ’er niet door 
zien, maar niet door leezen kon,engevraagdofhy 
wel leefen geleerd had, antwoorde,neen! zo kunnen 
de meelte menfen ook wel goede middelen hebben ; 
maar of onbequaam of onwillig enteachtcloosen 
onopmerkende zyn, om die wel te gebruiken ; voor 
de onbequaame zullen alle middelen onnut zyn, 
maar voor de andere zyn geflecpe oogen raadfaam 
tekoopen ; dat is, fcherpzinnigeonderrcchtingen, 
?tzy mondeling,fchrifteIyk, of voornaamlyk met 
goede voorgang, dat belt onderwyft : degefleepe 
oogen zinfpeelen hier op dc Ruiten, die men in dia- 
manten dypt en ongdleepe brillen en vergrootgla- 
fen, die echter eenigzinsbedrieglyk, of raadfelach- 
tig zyn als (Ruiten Aas.)

Ruiten vias. Het Raadfel van Samfon:,, Aas, of 
„fpys ging uit van den eeter en zoetigheid van de 
iterke „ of na de letter van de grondtaal „eeten ging 
„uit van den eeter en zoet van denzuurenoffcher- 
pen„ dit was eendoode Leeuvv door Samfon lee vend 
verfeheurt als een Iterk en verflindend eeter, en de 
zoetigheid, uit de zelve voortkomende. waren byen, 
welker honing de fpys was, die van de honingbyen 
uit des Leeuvvenlyfvliegende,en dus van de Leeuxv 
voortquam. Dit raadfel konden de Philiftynen niet 
raden; maarzy perften Samfons vrou om’t hem afre 
vraagen cn het haar dan te verklaaren ; allo hadden 
fy’t voor Samfon quanfuis geraden, cn het wedden- 
fchap doch met Samfons verwyt gewonnen : dit 
palt aldusopde Aótien,datieder,in’tbegin,de Ae
rie-handed voor raadzcls wel heeftaangezien ; maar, 
dat elk oponfekeraas ofwinfthoopte, die allo ge- 
vallig was, als Samfons ontmoeting aan de jonge 
Leeuw, die hy met levens gevaar utterlykaangc- 
merkt, aangreep,en de mu il opfeheurde, en drie 
daagen daar na, de honingbyen op de Leeuw aafen- 
de, met honing die voor aas of fpys diende uit den 
bek of lyf des Leeu ws haalde; de ty d heeft het Aótie 
raadfel verklaard, ’t welk in geen zeven jaar zou ge- 
jbleeken hebben , niemant had zo fchielyk een om- 
wendig vanzaaken enzogroote onheilen, en noch 
meer verwacht wordendenaweenen vermoed , ge
lyk by voorbeeld ook niet, als dievan(K!averen 
fleer)

Rlaveren Heer. De Bewindhebbervannageluk 
druk, verbeeidende een ontrouw Direóteur(vrage 
of’er eenige trouwe geweelt zy n?)by voorbeeld Mr.

Knicht de Engel le Zuidzce Aótie-caffier, of bc- 
windsman: die heeft ’er wel veci by opgelloken, 
maar’tend quaadal quaad;men ziet hierQfirsgoud 
regenende.een aap,met de kop van een Engelfe dog, 
bond de trechter, daar door’t geld valt in een zak»
die order lek is ; en alfo’tgoudwederlooftin’t wa
ter, ofdezinnebeeldige Zuid Zee,dateenal verfli11' 
dende en gronde! ooze afgrond is. Mr. Knicht heert 
in zyn dinkerhand de Rekenfchap,volgens de rege‘ 
fallì, een regel by alle Aótionilten met fpreekende 
daaden geauthentifeerd. Het heeft ook eerltovd"3 
Aótiegoud geregend toen elk won,fchoon hy Ichetn 
goed geld naar quand geld in’t water te goojen,docl1 
defelekke zak betekend zodaanige winft,die under
hand weerwechgevloeid, en in fchaa veranderd is- 
om weertot Knicht te komen, Brabant is op h£!n 
goedertieren : zy bewyfenaldaaru.it een verichit11' 
meld ree ht, dat vluchtelingcn by haar niet wreder 
omroepelyk zyn, voornaamlyk als zy de hoorne11 
hunner altaaren in klinkklaar goud doen verande- 

en de boejens met goude deutels ontllmrenren
widen. Is ’t niet glorieus? dat een balüngin e£fl 
vreemd land zo welkomis? zo worden zyn Acbe0 
weerbloejende, nictongelyk (Klavcren VrouwJ 

Riaver en Vrouw. De Vrouw van geluk, praaleD" 
de met een Klavcrblad, het tek en van Fortuin ; 
heeft in of aan haar rechter hand, een fehildery yaI1 
Dedalus val,totfpiegel Iter roekeloleongelukkig6 
Aótie manner, die met gemaakte vlugels, als naar 
de zon des geluks vliegen willen,en, het wafcb v'arl 
haar zinnebeeldige vlcugels gefmolten zynde, ^ 
de Zee des verderfs vallen. In ’t verfehiet za3i 
Fortuin gelukkige ldaverbladen voor de Ladite0 
Engelle Mevrouwen. De bloejende Aôtien zinfp£' 
len op den aard der vrouwen , die in Engel*0 
voor Engelinnen gehouden worden, want zy ^ 
over al, zelf getroude,met andere mans onopfpr^* 
lyk vliegen, rennen en roll'en; ook zyn de vrouWefl 
in vele foorten van Aôtien gelukkiger als de m*llSj 
want zy hebben in kas van fehade altoos een 
terdeur, zo wel als een voordeur open ; zo zy

feen man geaffifteerd zyngeweeft,uitgezeidopei)' 
aare koopvrouwen ; order welke fonimigÇ 

haar handel de mans ook gelukkig maaken. Dp. 
verbeeld in ’t end en Ilot een gelukkige Ac 1 
vrouw gevolgd van ( Klaveren knecht )

Riaver en Rnecht. Een voorbeeld, en ook 
gefehiedenis van een of meer knegten , of gerlIly.. 
ambachts lieden, die heeren, of groote baalcn 
d’Aôtien geworden zyn : Hy trekt zyn livry 
waad uit, en heere-kleederen aan; treed de kettJ% 
van dienftbaarheid order de voet,zyng<?/#£ J £ 
ven zyn hoofd, als order een gelukkige p’a°e^ 
quanswys Sfbooxcn, fchoud niet naauw, ofkiel 
gaan recht, dat is, hy vind’er geen been in, 01 ■ 
met veele kromme gieren, of middelen , e 
Schip in zee laveerd, en of de wagen,als menzeg ’ 
recht of fcheef gaat ; of immers ( is’t wonder v 
een knecht ? ) hier in is hy de meelte VorlteO 
lyk , en alle hebzuchtige gieren. Blood ! wat hcC 
hy dan al makkers buiten de aótionilten , die m ^ 
maar in alle geval een quaade naam ( de t‘°nV? 
doi ) blindeling aanwryft; fpreckje voor dat v° ^ 
maar men moet’er ook nietachter fpreeken;ZeS»^ 
niet achter de rug maar voor de vuilt, edoch, , 
mocht je vuiltlook krygen : ita valt voor de v 
gende inhaalige knevel ( Klaveren i o. ) . nf

Riaver en i o. Een man, half na de mode, efl1 , 
op zyn Sinecs gekleed, met een halve Sineefe baa ’ 
hebbende in zyn Sineefe hand (daar aan de tec * 
naar arends klaauwen of linerie nagels veigee j 
heeft! een Obligatie, of Actiebeleenbrief, op P 
terminne (mag men ’t zo noemen) tegens tien I 
cent half frees, in de fehol en fchariekoopers a<^orj 
mie genaamd, daar 20 een frees heet,zo is het w 0 
frees bekend voor een fchraaper of fchachei'^.’ 
daar defneefen of Sineelen voor vermaard zVn ■ ^ 
is de reden van dele zyn kleding:de adelaar or at 
vogel des lichts, die de zonneltraalen, zo men 
in zyn oogen verduurd,defe pikt hem’t gc2*ic 1 tcr.



L VV

|^let, nood breekt wet 
hY Waagd ’er een boer aan ,

crwyl de raaf op zyn fchouders zulks meet dulden; 
j2 werken des lichts ofdeugds, overftreeven altoos 

roof gierige duifterc Acticn ; maar deft man is 
Jjoch de quaadfte nict; half fnees is nog geen heel, of 
dubbeld, en echter wierden de laatfte nog, als A àrie 
affiiradeurs.zondagfe naam,in de grond geboord,ten 
^Vare Zy’er loopjes op hadden; trots de (Klaveren 9.)

Klaveren 9. Man met een open Meulen met een 
g^wgaaw, bekend fpel achter bet dambord dikwils 
Sefteld, Negenftukkcn ofdeMolen genaamd; daar 
A1 lemand die een ope molen en gieuwgaaw heefc 
het fpel wis wint„N iet verlegen,, fomme kaartfpee- 
ers Waaghalien haar fpreekwoord is yste negen laat geen 

verlegen : defc heeft een a£te van Jan Credit^dat 
18 » hy weet met zyn kleed en gedrag crediet te 
rei'wekken: alfo misleiden ’er vede de fehranderfte 
o°°r uiterlyke fchyn : maar ik hoop van defe man 
“et belle: alleen, hy zoekt uitkomcn met Zyn ope 
^°len en gieuwgaaw,hoe hy ’er aankomt weet men 

of verltragtfe ten minften: 
aan , (te weeten een ander 

mtos goed) die %o eenvoudig is, van hem onbekend 
PP’t uiterlyk aânzien, geloof te verleenen ; hy wil 
°Gtalen als hy’t geltik heeft van te kunnen : dat is 
PJ'ft actioncercn ! ’t is of hy’t geleerd heeft van
klaveren 8.)

Klaveren Jcht. De achteloosheid, llaande geen 
op de zaken : zyn gefeheurde actic betekend 

pyn onopmerkendheid. De a£tie handel zy verge
teti by twee nullen of nieten, in een boomloos 

Inandje, welke nullen door kunften afgcricht,te fa- 
pien gefchakeld een No. 8. uitmaalten: zo krygtde 
chyn achting maar defe wil de nullen met een mes 

apatomifeeren, anatom ifeeren, of ontleeden, alfo 
Vllìd hy weer zyn cerile twee nullen of nieten : de 
Vent=zal ’er mee bedroogen zyn gelyk iemant die 
PUaad geld ontfangt (by voorbeeld een ftuiver met 
Cen feheur middel deurj en daar aan willende peute- 
entwee ftukkenvoor een houd, die hy, als fpiou- 

,er zynde, voor geen waardy lean verplakken ; of is 
v 'vat vies na zyn achteloosheid in’t aanneemen 

Xan vais geld, dat hy ten naauwften wil toetfen en 
. aar na niet weer durili voor zyn ontfange waarde 
, lt:geeven? Daar hebje nu een eerlyk aóhonift, of 
V gelykt het ten minften : want hy zift naauwer 

«laverai 7.)
. Klaveren Zeven. De man, bézig met zeven of 
^Ziften van de fyne uit de grove fpecien, zift du- 

^envan Ofirsgoud in’twater, en dobbelftee- 
to of beenen en papier geld, of geldwaardig ge- 

‘cnte Acticn op Aland, doch ailes onbedagt, en zo 
isH e'°°S a*s zynvoorganger klaverenacht ; de zin 

rat •> hoe naauwkeurig cie Actie kanllen uitgezift 
n lerden,’t was erger als dobbelfpel, daar Mr. Law 
°ch eenige kanllen op will te bepaalen ; maar gans 

°P A&ie dobbel : en alfchoon zy in de 
de vveft zee kanllen haar mislyk misrekend had- 
0 np noch bleef de drift tot dobbelen even ritzig; 
Vt tni, dat is buiten oog-fehynlyk gevaar ■ ge- 

1 men zeid , van die haar koetjes op droog heb- 
t ^offehynen te hebben: de Aftien vliegen daar 
n ’ als’t geld daar voor befteed is ; dit zegt, dat, 
gi a.1 vermallen van’t geld, de Aclien van directeurs 

to de wind geflagen wierden ; alfoA haar aan 
hehTft: ^tobrak om het beloofde te voldoen • dus 
t e.n 00k veel Actioni {ten het opbrengen der 
in P^^toen laaten vaaren ; zo dat’er de Directeurs 
Inde aar talitcit fchaap aan bleeven, dat was ( hinc 

' 0yer en weer bombario nader verklaard by

ftaataVeren Zes , De Uurwyzer, zeswyfende, 
rccht over end, zo recht ( doch vericheefbaar)

dr re.n ’ to veder oogen, dc Acticn, nict ongelyk 
toe n,<eJtoden, als gulligen onbefuisd na haar nee- 
too%^ ^gGenzy , met zo veel ichanden, dikwils 
oewten wcc*er overgeeven, als zy het onordentlyk 
dîe ^nnen hadden ; en gelyk het uurwerk geftaa- 

V?ortgaat, zonderdatmen het, met de fcherp- 
opgen kan zien beweegen, allo onna- 

r■ging het actie verderf onztehtbaar zyn

waereldfe gang ; ’t wellc verby zynde uurwylers- 
gewys eerft kon gemerkt worden ; cnZo Averlies 
tegrofging, quam , A nooitbyonsgehoorde, of 
geziene, monfter Bombarlo tuflehen beide ; bete» 
kenende, dat zy haar aan gegeven woord, trouw 
nog verbond hidden. Bombarlo is hier met een 
bult afgebeeld , zulk een fchepfel was te Parys id 
de Aétieftraat Quincampoix, die de Aétioniften 
met zyn berg-rug voor een lehryf lelfenaar diende, 
tel kens als’eveen party gefnooten was - zo lang’er 
geen andere, als in de open lugt, verhanli’eld wier
den. Bombarlo was dan een andere Covert met de 
bult, want hy regeerde’t A cticryk met ge weld ; 
zodat die met hem troeven wilden alle beeft raak- 
ten , als ( Klaveren vyf )

Klaveren vyf. De lanterlu-man, een van de ge- 
ringfte en ouwerwetsfte Kaartfpeelers, word im- 
mers by lets lichts en gerings vergeleeken, gelyk 
men zeid van een lient degentje en paruikje een 
lanterlu-degen , paruilt enz : , zo kunnen wy de 
Aétiehandel Lanterlu-koopmanfchap heeten : dit 
fpel is, inailezwierige gezelfchappen, thansvoor 
contrabande en wisjewasjes tydk orting verklaard ; 
en wat is’t Actie-fpcl anders ? ja vry erger ;’t is een 
blinde kaart, en hoe veel beter of erger als vais 
dobbelen ? dat men nog voor zyn oogen ziet, en 
op welke beide geen recht gedaan werd ; deze man 
heeft lanterlu van de vyfhoogfte troeven, en maakt 
ze alle beeft ; men zeid 00k ik ben de beeft, als men 
onbedacht en onverwaeht verlieft ; en gelyk zulk 
lanterlufpel van de hoogfte troeven meer geluk als 
wysheid is, voor ecu fpeelder, die de kaart niet 
verfehiet, alzo gevallig hebben de Aftioniften mee- 
rendeels haar confraters beeft gemaak t, en zyn 00 k 
op haar beurt beeft geworden, gelyk ons volgeri- 
de boertje ( Klaveren vier )

Klaveren vier. Een burger van’t voornaamfte 
dorp in' H.... d, of bouwer, dat Landbouwer 
betekend, kan men hem quaalyk noemen, ’t is 
een Koopman ; hy fchynt van het eften blompaps 
gevoelente zyn ; deze man uit zich zelf te eenvou
dig, om hem met zulke windkraam te bemoejen, 
was, gelyk onze oudvader Adam, verleybaar goed, 
naarverbode vruchten begeerig, hy fpeeld tegeet 
of te neem ; vcrfta van premie te geevenof te ont- 
fangen ( tot dit laatfte genoeg crediet hebbende ) 
om op tyd Adtien te ontfangen of te leveren ; datis 
dan met alle winden waajen, maar als molen-baas is 
A waajen altoos voor hem wife winft ; hy heeft de 
hooft winden hier in A oog,welke in de ActieKunft 
woorden zyn MiiTifippi, Zuidzee , Weft-Indiie 
NieweC. en de Steden 5 hy heeft in deze alle go 
handel d, en is even rond gefehooten ; al de nache 
gevochten en niemand gezien, A was 00k nacht- 
werkers handel, en die ft ink t ; doch dat daar van 
kout, is nog goed om lek k ernyen te miften en aan 
te fokken , en in plaats van hoofdwerk was dit maar 
nictig kaarswekk n.. .rswerk , (als de ambachts- 
knaapen zeggen ) of gebrek lyk en broddelwerk , 
nader uitgedrukt in ( Klaveren drie )

Klaveren Drie. Sublcriptie, dit waren Actien, 
die op riieuw boven A getal der bepâalde Aólien, 
onderdienaam , uitgcgccvcn wierden • ditnoemd 
de onde bol krukkendans, en als e klips,, ongetwy- 
feld in de maan ; wyl het alle in fchemerlicht of by 
nachtgefehiede; krukkendans eneklips betekenen 
alle beide gebrek , uitgebeeld met de regel van drie 
beenen : is A gebrek van oprechtheid of niet ? als 
men eerft Condition uitlchryft en bepaalt invoegen 
als bovengemeld is, en dan een kranke vrouw een 
ziek wyf noemd, als of die anders klinkende , doch 
dezelve wys deunende, benaaming de zaak anders 
maakte : maar wysneuien, denk ik ^ hoe hoi je zo , 
Wie kan de heele wâercld van naâiùr veranderen - 
op dc naam word immers maar gezien, al zou men 
er Pieter's Kerk te Romen ( als eertyds Dianaas 
Tcmpcl ) om in brand fteeken - en de fchyn, fchooh 
die bedriegd ) zy houu ons noch door fehaamte en 

j eerzucht in loom, deugd men niet, Abeloofd noch 
iets, dat men fchynen wil goed te zyn : maar afte

maar



mar alle gekkeil op deti ftqkje,lpiegdd u àan ( Kla- 
veren twee )

A/atierf » TiOff. Twee die getrou w handgemeeri 
%yn, ehin’tvcrfthiet, twee, inlieideontrouwe, 
hand-, ên degcn-gemeen : dcze man llaat de han- 
den van malkander, van ver wondering, ziende het 
zinnebeeld vantwcehanden, malkander helpen- 
dewalien, verlchrikt, wend hy zyn oqgenaf van 
de duelleurs of twee-vechters, hier inft verfchiet 
verbeeld,vvelkcmalkander actioncerctide ,vanon- 
trouw over de Adrien, met op ft mes , maaropde 
degen Ipreeken ; daar zy nochtans gcen deeg van 
hebben : die’t wint verlieft het, mitsdien zyn 
winft dikwils de wind of ziel nit zyn metgezels li- 
chaamjaagt. ft Is de menfchen in de mond beftur- 
ven, tezeggen, alsde cene hand de an dere waft, 
Worden ze beide fchoon, maar dcze willen’t zo ver- 
ftaan , datze haar handenin malkanders bloedwafi 
fen, en zo geen van beide by geluk fneuveld, en dat 
de moed van de een door des anders bloed echter ge- 
koeldis, walien zy’er dehandenvan af, te weeten 
van de queftie, door het afdrinken van dezelve ; 
( puik goed gemaakt ) om voortaan buiten rufie te 
leeven, gelyk haar voorwandelaar ( Klaveren Aas)

Kla-vsren Jas. Deze Heremiet, buiten alle was. 
reldfeÆie , ofhandel ,komthierby alsdeUil tufi, 
fen de bonté ICraajen ; hy dient tot Gardiaan, cens 
om’t hoekje kykende, hoe’t er al toe gaat by de 
Adtioniften ; hy zet zyn houte ryspaard pal ove- 
rend , £n zegt Baft a ; tot hier toe en hiet verder ; 
kcer ! ey keer-om , windbuil, van uw Hinkle weg, 
befchou de oefterfchulp aan myn hoed, tot een te - 
ken , dat gelyk defchulpvis over al zyn wooning 
met zich voerende, den mens aan w y ft, hoe beknopt 
men natuurlyker wys lean beftaan, en zyn woo
ning over al even na in ft heel-al behoord te kun- 
nen mede voeren , door wel vernoegd te zyn ; 
maar ik zie, je kruipt nu met vede van je makkers, 
dodi gedwongen, in je fchulp : ik heb des daags 
tot myn leidsman, voerman en opwekker het groo- 
te licht, en’s nachs in’t wandden, des zelfs fpeel- 
hooten de fterren, en de maan als de bruid daar die 
fpeelnooten alle om fchynen te danlfen ; maar ech
ter neem ik’s nachts en daags by beurten myn ruft, 
dat <je Actionift my niet kan na doen : altoos onrufi 
tig,: baft a ( hou op ! al lang genoeg ) zult gy tegen 
my zeggen ; maar je bent je gelukkige derae-waak 
in ft alomberfpel, ik meen dellelfs baft a al quyt, ik 
hebdat kunftwoord, lchoon ik zo eenfaam leef, al 
mede cens leerenkennen : ailes te weeten kan niet 
fehaden ,als men ft maar wel aan, toe, en open legt, 
bezonder wel fehynt aan gelegt te zyn het graafi 
xverk van( Schoppen Heer )

Schoppe Heer. Dde heer der fehoppen, om de Ac
tie vaart te graaven, als de eerfte weder-opgraaver 
van een oud wichtig voorneemen, is pryswaardig; 
eerftelyk volgens de fpreuk, door zekere fehrande- 
reSchouwburgiften overgenomen, In magnis va- 
Îuijje J at eft „ In groote zaaken moct het willen Ge
noeg zyn, en ft leid geen bedillen „ de contramineu- 
ren zeggen, dat deze redit uitgraaver nodi niet veel 
uitrecht, h y weegt een fehop en actie tegens een 
goud beurs, die de balans voorhem overhaald ; dat 
alleen is genoeg: hy is een overhaalder, uithaalder, 
ja inhaalder, toonende een flinkfe vaartgraaver als 
een uithaalder enz: menmagvry fmaalen en herhaa- 
len, dat van ouds het doorgraaven van (ft Ifthmus) 
de Land - engte by Corinthus, op ft byna Eiland 
Morea, het Iftmus van Mexico, om America aan 
twee Eilanden te doorgraaven, het brok lands tufi 
fchen de Roode en Middelandfe Zee, om die twee 
in een te doen loopen,en meet andere Land-en Zee- 
grond graveryen, zelf in Nederland, millukt zyn, 
dat haperde mogelyk ilechts aan ftoutmoedigheid; 
wy wyzen u naar de Beemfter, welks droogmaa- 
ling en tot een vruchtbaar Land vergraaving tot 
tweemaal is mislukt, en de derde maal houd kabel 
is dit graafwerk in ft Jaar 1669. en nu on!ans Ao. 
1720. blyven fteeken; al met ’er tyd quam Barmen 
in’twambus; ailes komt om de zeeven jaaren te pas;

zo zal de ongraaflykheid noch wel tot een ftaatfieu- 
fe Graaflykheid begraaven, of hergraaven worden, 
eer men noch fpa fteekt als (Schoppe Vrouw) 

friww. Madame Quincampoix: ik 
niet hoc belt dele Dame tebeichryven : haar eer is 
teer, zy fteekt fpa, en zegt met het weeh werpen van 
6 lanterlu-kaarten, dat de kaart vergeeve'n is, zf 
ilaclit de Kamelion, aanneemende aller! ye coleuren, 
fpeeld de rol van vede perfonagien: haar titel Ma- 
dame Quincampoix heeftzy Madame Law ontlut' 
fcld, en verweit haar van ft fpa fteeken of abandon' 
neeren der Action, dan trekt zy ecus de perfoon aal| 
van de Vrou we-Adtie-vaart Graafiinne, 00k wc 
cens van Hofmeeftereflë der Levanfe, Sineèfe en 
Spaanfe Liqueurs; weetend e haar alleili ns holly kCu 
gedraagen tegens Jan en alle man u itgezondert h:Ul1 
pater-familias, (zo zommige haar fteekelig na geC' 
ven) met wien zy 00k fpa d’Amour conthoral zoU 
geftoken hebben, dodi ik wil er of weefen- 
eindclyk gelyk dele dame allerly perfona gienaan- 
trekt, zofehud zy ze weder alle nit, enblyft, a‘s 
zy was, een façocnlyke Dame : men kan het’ft 
00k wel aanzicn;zy is ruiin zo befcheiden en niet hai 
zo bars als haar (Schoppe Knecht)

Schoppe Knecht. Zo bars als Mars, hy draagt een 
rouwband van Adrien, ilaat (links de Chamade 0 
aftogt der Adtie-Rotgczellen,en zelf eenige offici’ * 
ofBelhame!s,naar Vianen, een vrypiaats in ft ftic,1“ 
Utrecht en befchermvlek der bevlekte en aldaar oS 
adtionabcl AdtionarhTen : hy zegt te welen cn>d 
Fredrik Hendrik befcheiden: F red ri k Hendrik,e^n 
deraloude Stadhouders van Holland, heefceerty^ 
door feker placaat tegen de windhandel de bï\h 
reeds gelent voor de tegemvoordi se Wind-AG10" 
niften, 0111 droogsvoets door de zuid cn weft zee ^ 
komen, dat is om fchaadeloos doch niett’e \ntr~Q 
fchandeloos haar Wind-Aerie fchuld eyllets 
potaard te goojen : noch cens; onder Free." k ? ■ ft 
drik befcheiden, ditzietop de roeptrant,als eie ft ftft 
boers de Schutters de wacht met trommel!lag ft 
kend maalcen ; roepende Horifooy alle ichcftersd . 
befcheiden zyn onder de E. Hr. Capityn N: N: 
hy is knecht der Adtie compagnie , cn draagt 
met een witte rouwband, in plaats van zwart 00 
vreemdheid van de moetwillige en onbelaagbj? ^ 
verfturve fortuins boodinnen-rouw veder Acri 
niften: maar de volgendo fnaak fpreekt van dc eigcft 
lyke Aótie capityn, hem noemende wind prins, ^ 
(Schoppen 10) Schoppen lien, Een La^
looper, of goed-geluk fegger met een ge^rfl " 
penning in Zyn hand; dit zoort van volle bedeld 
meenlyk om een ftuiver, en qualifiais zo een, u“ 
een kruis opftaat, om de naam van heidenen nie 
willen gedoogen : dit is de fortuna van haar reng* 
zo is 00k het uiterl'yk tel ; en en dc heel e inhoud va 
geloof van de windprins L.... die van ft eene op t 
der fpringt: hier ziet men zyn doodlyke ruft PlaG. 
op voorraad , onder de Gridale n : maar men 'ft' 
zien wie het zeid, ft is een Landlooper: zo ^cl<rC,
I> , zulk een quaaddoendcr was als doorgaa!lS
loofJ word , hoe ware het mogelyk > dat een I ) . 
Regent hem zo gcëerd en be mind zou hebben, 
zo zachjes de hast van een woedendc gemeent^ 
ten ontfnappen; daar hy hem,zo veegalseen
een kam, zou hebben konnen matfen ; hoe ou'

in’t bereik van een grooten kerk Phoenix 
konnen vyligzyn; cn00k vanzckeren purpetc^

ooày 
gat;

der, voornaamlyk by uitneemendheid als nOy 
mind , hy kreeg ( in plaats van 10 ) 100 > 1 
10000, 100000, icooooo fehoppen in zy11 
wierd met de ban geftraft, en voor cewig 
terd : maarondertuflen v ree ft elk, dat ’er ^a*cfl'-’njcnl 
knikker is,welke noch door kunft ooit zal gcie’ J|S 
worden, al was ft dat hyzig waarlyk bekeet 
( Schoppen 9 ) ' en

Schoppen Negen. Defe ftaat als tu Hen narJy, jield, 
wurgen, hy bekend zyn voorige Adriedwnas 
daarom alhiergczotkapr,enzynkleed voi nm c 
zaaid ,alstekenen zyns nietigen handels ’-v.oC 0iet, 
we it hem, nu aanft bekeeren.zyn voorige a|s



*Is Zynde zulks grooter dwaashcid, die echter alge- 
tneenis in de waereld: hy beeftzich gclpiegcld, in 
Gen fpiegcl als een fthop van f içoen, waar na hy zyn 
getnelde zotheid de fthop gceft, by bad gcdreigd de 

fg al bier vcrbeeld door de Parnaf-
ftsberg mctde ^Zang-godinncn ,dekunften bete- 
kenendc; we Ike fchildery hy quanfuis, toreen teken 
Y@n de becekende zaak, mec de daarby gehouden 
fthop wil begraaven: hy treed midleiwylopeen 
flang(tekender voorzichtigheid) die hem inde hid 
dreigi te byten, waar door hygewaarfthoud word 
^rinkeer,omdea&ic-bandcl tc verlaatcn alsft bc- 
dcrf dcr waare koopmanfthap, die de voedfterling 
d(rkunften is, om cinddyk (fthoon fpa of laat) 
'^eh weerinachtingtc geraalren als (Schoppen %) 

Een Inaak, die met een ftonsje 
^ckt naar een witre valk, die by dag quaalyk aan tc 
^eAcn is; maar hylpceltdcbouibn, nuhybinncn 
belt is ; een lettcrkaauwer , zinfpeelende met zyn 
^Gcd,metNommers8geAikt,opicmand,al wasby
^Zelf, die wcl ccr maager nu omzyngeld-winlt 
SGacbccn ecccrd word;cn dat wcl, zinfpeelende al 
'vfcrop de fthop van ouds, of nog fpa geheeten, 
*1*blyktinft(pa(tecken, hiervoorengemeid: een 

valk te vangen is een gemeene (preek wysvoor 
jets ongemcens, Ills witte valken zyn aan te treffen: 
^'s betcr ce laat als nooit.en ft komt al dat ten laat (ten 
<<*nt.onverwachtcnonbedacht: voorziebtigis by,,onver----------
"'Gzoecn fthielyke winft niet door eendolle drift 
^Ger vermorft, danis ft zo^ewonnen, zo geronnen, 
^*1' ik beb goc moed op zyn hand, hy zal ft veld wel 
bouwen al zo wel als (Schoppen 7 )

^(hopper, Zeven. Ouater trois, alias (vier cn drie) 
zeven , met twee dobbelbeenen gewurpen, 

^ord Kramers ka ns geheeten,als men om de hoogft 
^°ogen gooit,of wel raadelingsbovenofonderde 

, 'Ms de middclbaare gooy, om dat op ieder 
iwee dobbeldecnen twee kanftenboven de vier 

^\entwceonderdedrie; quater trois betaald in 
^bncampoix) om dat van ouds gczegt is , fix cinq 
^ gceft niet, deux aasenbeeftniee, quater trois 
^°Gt het al geeven; cinq,ver Aa vyf en zes, de hoogC 
^coogen; daar door worden beduid de vermo- 
S^dAe, dìe de beele waercld door, naar haar ver- 
lilogen, niet gee v en ; en deux aas of twee en een, de 
SGringftc ^ nicts bebbende, volge noodzaaklyk, daç 
Sauter trois of vieren drie,de middelbaare in macht, 

moeten goed maaken : zo is 't ookontrent in 
^nzampoiif Windhandel gegaan : deze man is 
\ ftaal tjc van ; hy zegr betaat of d waa b dat is, zo
^^Gtwiirbetaalen. moctjc voortuitdepoort; en 
cbooii jc al door je afgcrecbte kunsjes kond bly:

echter dwaal jebuitenk park cn fpoor vanecr 
^ ; als de onbefthaamde ( Schoppen zes)

. Deze vcrklaard maar al tc veci
?!^clf, ft is al dingtaal wac de man fprcckc. &«- 
'***% Zoywfgr rarwf/gx: bypraald om zynhoofd 

^ GtLAWrier, te weeten de glorie van Mr. LAW, 
/^ecitroo,betaald metbedftro; nocbzcgcnpraald 

in zyn rechtcrhand met een zesjeof fthc!bng,om 
^ ^ehreenkoddige byna eens-luidende uitfpraak 

k Woord Ceibe of Ces doen, dat te hard luid, cn 
^rder flaat deze Johannes dulcis, of Jan treêzacht, 

§eiQaklykftc we g in ; zeggende,, Mvn bank is 
j J’ neem ’t woordje, is, weeh zo blyfc 'er dat haate- 
]V"Genaan&ootlyke woord, over, Hguurlykver- 
ç door de achter hem (brande geldelooze bank 

de rotten^ in enuit dekiir de papieren omhaalen- 
\v b^'HHebeeld dcr defolate boedels van die geene, 
ç ,K,ebaar zaaken verwaarloozende, haarboeken 

Jieven ,en zulks haar balans, voor dc rotten en 
% '^Cn ; broodrotten ; en uitzuipers, en vreemde 
J,, redder s overlaaten, cn ten btften gee ve n;
' G dit op vede A&ionilfcn pair, is maar al te Wac-
NdkUndig; doch deze koophandel-breuk is ten
^Gffcndeele^

pGrbeeldinevan ( Schoppen vyf) 
0 ch- -- - - -

dc : geneczcn en herftek doordevoigen-

gcr (fk/- -'•“.r “ --------—£>
an Amfterdam, door de faam met laurreren gc- 

^('nd,vrymoed!g, Gioch met veci befebeid

Vi Een eerlyk ,zedig,endefeigbur-

idicid

de roem van zyn geboortefkd ultfpreekende;bond) 
in zyn rechter hand, een band daar aan de nommer 
v yf, en aan de zelve’t wapen van Amfterdam,flechs 
ongekroond, om dat zy de glorie niet door haar ky- 
zerlyke kroon, maar die kroon, voor haar glorieufe 
daaden tot cen befolding verkrcegeri heeft: de Nom
mer y wyft u kaartelyk op fchoppevyf, en ouder- 
doms-gewys beduid diedatzy de vyfde van de Hol
land fe fteden is, en quinteftentieel zinfpeeld dc vyf 
op ft woord quinveflentie, dat letterlyk, vyfde we- 
fentlykheid , doch zinnelyk de uiterfte kracht be
duid : men zou ft woord Qiiinteffcntie konnen t’ 
huisbrengen, often minften voor een nagtjeofvyf 
doen logeeren, by de overhaal leunft, die met haar 
betel door vy firmi bczonderîyk de kracht puuren- 
fte uit vafte of vloeibaare Iighamen, een fuperfyne 
gee ft daar uit getrokken kan Irebbe n. Defe man ver- 
ichopt met zyn (linker voet de ft inkle A6tie-projec- 
tcn,gelykdie t’Amfterdam voornaamlyk zulks .ve
der vare n is : zie hier van vender, tu (Ten beiden, rui- 
ten 3, maar ga ftraks weer voort tot de volgende 
Afticn befpotter( Schoppen vier )

Schoppen Vier. Sommige zou den defe man voor 
kat-en-hond uitfchelden , een fpotnaam van ziel- 
verkoopers metgezellen,en ftis.zo wonder vreemd 
niet ; om dat dit zinnebeeld daar been fchynt te 
willen ; en nog, om dat de meefte fi ótioniften de 
zieìverkoopers nog tot eerlyke luiden maken , in ’£ 
geval van fpoorloofe winft-begeerte , maar defe 
man zouden wy alhiergeen plaats verleenen, zo wy 
hem daar voor wilden aunzien : hy is die geen, wel- 
ke merde nieuwe zieìverkoopers de fpot dryff. hy 
noemd zynkatMadame la Petite , dar is Juffrouw 
de klyne.een naam door zekere Engel fe Direfteurs 
vrouw gebmiktinft intekeneninde Zuidzct Aóti- 
en op de naam van haar kat alio gcheeten : defe 
man zeid dat zyn kat zelden maauwd en altyd op 
vier pooten valt, gemeene fpreekwoorden , muisd 
maar maawd niet ; die zwygt, verkrygt, en de kat 
valt op zyn pooten, als ietsgevaarlyks wcl uit gè- 
valico is, de koe zegt men ook valt op zyn rechter 
zy : eindelyk zegt defe man de blaffer zuidzee ziek, 
tuimelen als klooten , blaffers die ft in de mond gè- 
flaagen is ; blaffers, ofhonden ; en doggen ; eigenf- 
lyk zinnebeeld om Engelfe te betekenen ; defe dan 
om haar blaffen en te grooten ophef-maaken zyn 
zeeziek geworden met haar Zuidzee Adrien, door 
haar gettadig laveeren , om goe wind te vangen ; 
eindelyk de blaffers zyn getuimeld als klooten,naa- 
mclykdoorft daalen der Adrien : ook is ft de natuur 
dcr honden zo niet als der katten, dat ze neerge- 
fmeeten op haar pooten zouden weèten te valico, 
daarom word hct hondje trouwìyk vìift gehouden 
en van vallea bewaard door Juffr. Zuidzee, in ft 
zinnebeel van ( Schoppen 3. )

Schoppen Drie. Drie juffers, verbeeldende de 
drie voornaamfte Adie compagnie», Miffìfipi, de 
Zuidzee en de nieuwe ophef in de Weft-lndiie 
Compagnie, wy noemen haarNimfen, dat isbrui- 
den, daar ft al om danfte : zommige verlclaaren 
Nimico door vrouwen van Goden en gemeene 
manicheo za men getecld, en aldus halve G od in- 
nen, men heeft ook afgodery genoeg met haar ge- 
pleead ; Nimpha beduid ook cene, dieop nieuw 
verfchynt, zo waren mede defe halve zotinnen of 
godinnen ; zy zittenop één fchop met him drien ; 
zy hebben om zo te fpreeken te gelyk, de fchop ge- 
kreegen : zy zittenop een fchop ; als iemand die 
een cenzydigvcrbond met een ander toc geftemd 9 
waar by by van zyn kant als los en onzeker is , en 
dus zo men zegt op een fchopzit, zo bebbende 
Actioniften meerendeels op een fchop gezeten ; en 
zyn daar van afgevaìlcn. Juffr. Miffìfipi zit met 
haar taankolcur hier in ft midden , een Vogel (In
dili- rave ) in de ìucht aan een touwetje bebbende 
die haar als voor roervink gediend heeft : Juffer 
Zuidzee aan de hooger hand met een fteendog- 
getje op haar fchoot, ( van de doogen is gemeid m 
fchoppen 4 ) cn juffer Weft voerde de flanpbolien 
cen teken van ft weften met haar ; doch heeft zo



goefthartig over gegceven aan juffcrzuicl, omdat 
dcfielfs troetel-kinderen die belt zullen te pas ho
me n onder welke de grootfte raafcrny ( immers 
grooter aìs dc haare , ) gevvoed heeft, zo zullen zy 
door gemaakte raft , by gebrek een natuurlyke , 
belt toe bedaaren geraaken ;’t weik de tyd moet lee- 
ren, ftrakszieje hem by( Schoppen x. )
, Schoppen 1hvee.Dc tyd zegt Hier,, dat was en is zvn 
beide mis, wacht u voor zo’n derde gis „ raa, raa, 
wat is dat} Het voorleedene van de A.ótien dat was, 
en(daarhy inktegenwoordige fpreèkt) dat is, wil 
hy zeggen zyn beide in haar meaning gemift ; en hy 
waarlchoud elk in’t tdekomende zigtc wachten 
voor een derde verkcevde gifting, hy verbrand de 
Franfe bankbrietjesende Adtien, en het overige 
quaad Aétie vuur dat door blaafen, wil hy zeggen, 
levendig gehoudèn wierd , wil hy in zyn doofpot 
jteeken : hy vertreed deblaasbalg,dat hybarft : de 
tytdraagt hiergeen feifien, om dat hy geen wind 
lioch vuurkon maajen, en in dit gezelfchap was’er 
niets wefentlyks, daar hyandere werktuigen, als 
de doofpot, toe van nooden had om te vermetigen, 
cn ’t geen hy daar in voor eerft niet bergen lean , of 
te veel meeileepens is, geeft hy over ain ( Schoppen 
A as)

Schoppen Jas. Opkorter of vullisvat ruimer,dit 
is geen nachtwerker, want ook mogt hy dan met de 
Adtioniften pootaan pootgaan ; daar toe is hy veel 
te gering; echter is een leerkind of na-aaper van Di
ogenes of Crates met de bult ; in ft midden van zyn 
werkverzind hy adtieufe zinfpreuken, zeggen de 
voor eerft „ met eén fehop kort ik ailes op,, daar- 
om is hy ook fchoppe een ofaas, en ftaat hier, cn 
by alle verftandige in een goedblaadje, alie vullis 
opkortende en wechkruyende , daar onder veele 
Adtien , die nu maar onder de vullis en kladpapier 
gerekend wosden, hyfehoffeid ze in ft water met 
een vrye paspoort, fommige naar de zuidzee en an
dare naar de Miflifipi- rivier elk na zyn oorfprong: 
dezuidzee heeft byna gemeenfehap met die rivier, 
als men ftechts doorgraaft de Land-hals van Pana
ma ; dan komje aanftonds in de Golf van Mixico, 
en in dele ontlaft zich de rivier Miflifipi; datis 
znaar om een halve graad graavens tedoen , een ba- 
gatel, in de tyd als de graafkunft op de hoogfte top 
is : dit moeft de eenigfte uitkomft zyn om de A6tie 
breuk te geneefen : anders moeft dele man met zyn 
fehop die befmetlyke handel ,om voortfmetting te 
beletten ,begraaven : dat is mêeheel goed ; enmet 
defebegraving als ft end aller A&ien, van ft begin 
des waerelds af neemd on(e Papegaay zyn affeheid 
van de Liefhebbers, en maakt van zyn A&ie kaart- 
klap een end ; en laat de Titel als iets extra, aan zyn 
meefters Exter, zynconfrater, over.

TZTEZ, ft iww
'door de Exterklap , tot verpoofingvàn de afgezverkte Papegaay.

Tft E na'am van April kaartgéeft zyn geboortt tnaand te tenne», f?î
wf der som ft ouwerwetfe . ofwiltekeurig zeggen „ ’tit Apr?' 

ik jeheer deGekmet wie ik wil,,en daarom noemen uiyhet ookkaai 
[pel van Momus de befehimper der Aloude Afgoden , als verreejet- 
naar de nieuwe ASlie mode : men z let hem hier met een zotskap< 
by feiht Law de guich na, die hem toelaeht, bet Abile vuur 
blaafen de , om met dat zeive vuur ds papier Eevj en haar gedafht^ 
his , is ft mogelyk , te vermetigen : zie , boven aan , de Goudi l.eu-p 
alt uh de lucht weer gevallen. en , daar tegens o ver , de wind, tees’ 
ke papier voorgoud mtldtlyk uitftrooid; als zynde dit pap ter uyt tei» 
geboren ( om naar de fiyl van Nafo te fpreeken ) men z’.et in t tnl‘, 
den een ntt-neef van Fredrik Hendrik ( by fchoppeknecht veik.ov' 
boùderide voor zyn lyfdc uitgefprtide dekmantel van Law waar U'e^

des plaçants van Fredrik Hendrik ; T*aw is ft hoofdendeflaart.j!

ftaartman betekend ten Scbotsman gelyk hy is , ook zyn de dutvf ~ 
met faarîen afgebeeld : hy heeft ook een duivclfe vondbedacht. t 
delyk addreffeerd ik, Klap ex ter , u tot het addres en unhangs1 
van defe haart, verbeeld door de nagenoemde Haan,

.fDDRPg AtoMtts gptr/iz jw-aar
Ilf Xhangen de Haan uit, als een teken der Tran fen , ( doth, °*
' ' defelve , albier fechts bekenende de malle AÉlionifien . en °p ^ ^ 

die mag Honing Itraajen boven aile de voorige zogenaamàe Kotaaf 
kaarten ; en ook totgerief zyn van de Uitrethtfe Her. , op haar Stet 
haarten omgevouwen j deze Haan heeft. m zyn fl.:art, root-t*1 ^ 
zinfpeelendeop Kngeland , en d'tjielett, paffetide op SchotUnd 
Law van daanis : de F.enboorn , op 't papier in de Haan zyn 
is mede Schot land , welke vroet in de Droomgoud Mynen vati M^ 
Jffippi : hy meef vypen ( dat de tekenaar verfloft heeft ) om de tvif 
handel cf 't naarswerk te betekenen. Schot hanenburg ntttntn ^ 
de plants daar deze Kaarten gemaakt warden : ntt kan de Let•iff

ditdeze naam licht t’huis brengen, gelyk ook die van de Authcur 
by quaadaardige verdaebt wordgehouden M»Cnraen iæfæ 
flatis, cum noüræ, tum alienae , bepaan te hebben f t welkit 
verklaaringwtl duidelyk by protefi tegenfpreekt ,en ft geen zy & ■' 
dehaarenna toe fleepen. u

Nu zullen onsveele befchuldigen , dat onze Papegaay 
gezel, veele dingenomtoodigverklaard heeft , en dat wy met ^ 
Brabants fchilder daar by g/zet hebben, dit is de bond en dì !S ^ 
haas ; de redenis, dat wy voor aile menfden fehryv en oj'klaffj 
( daar vergat ik fchier dat ik een exter ben V en bevonden hebben > f 
de ongefleepenheid der muggezifiers ( hot held laid te haatelykij 
lufteloosheid , om daar ever cens met opmerk'mg te denken ; en ze 
na andere hunne meening hier nog te duifler zyngeweeft ; laatV'1 
liefhebbers malkander wyzer maaken ; dan hebben zy wat iyrf ,, 
dryf, en dan zullen zy'er meer uit vinden , als myn meeJUrff 
gedacht heeft, gelyk hy in ft begin ock zo rylt-denkens niet geweefif’ 
als ik in ft Happen van deze verklaaring : myn baas hoopt met’et t!J ’ 
meer diergeltjke fnakeryen ( deck buiten ft J.the-werk ) voor den 
te brengen , gemerkt dit werk de liefbebbers niet onbehaaglyks is 
■weefl. Vaart wel.

Krans voor de Hecr JAN LAW, Hopman van deze 
LAW heeft meer uitgerecht als eertyds Heroftraat,
Die Vrouw Dianas Kerkheeft in debrand geiloken ;
Want niemandnog verbied , dat van hem word gelproken : 
Hy vent zyn eer voor goud, kieft waerelds goed voor qu»8 ' 
Dat de armoe meefleept ; en, voor al by die van ftaat 
Verergerd zyn , als hy , en nu weer opgelooken.
Men vraagd geen Myn Graaf, die gelukkig heeft geftoken 
Hoe hy het goud vend ? want naauxv vraagen maakt maar h8 
Men vraag niet hoe Heer Law aan’t geld weer is gekemet1’ 
Men kan de rr.iddlen , hoeelkgeld wint, naawlyksdroom ' 
Enofmendobbeid , fpeeld , of rekend valso! fyn,
Geld financierd voorzich, of andre : ‘t moet’er wezen,
’t Redit word,van die geen kans tot lift heeft, meeftgepr 
Doth voor-en tegen-wi»<imoet elk voorzichtig zyn.
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voor dozen, -B uBbeiyldgt de etc tie zc itetieen iSater

5K},zFF^2)au/:

•aatztl

A *■< Wi

^Kawi

qedaUti /
’eel Inaili Hit trits der steden Baud de JC, 

in zirii stand t 
Omh eIsd JVèi’âutti
lend Diade/-landr

AooyS / 'ilien year de Blindg eh u 1 Lie 

de ulle r lug t linage Id en

dlbg BlindeMyn koets en 
den wind ontg 
Teror i'l de te tu 
hand.otits hot K

uuirden zyti daar Ik ran défiches,ads Ik dc Dc'ze niox’c Wtndiaarten worden ge * 
ma ilk t en o'er ko at it Mullens tien, hr 
Zautjc yanScheften in den geld, "

oojrgoiZe trotti me Cinguen, 
durf- yertt'ottryen, 
The Z alien, yrees Ik 
ttoa cens bcroujven ,

din poo rIt een 
tdtieyz inn ig raadzel ran tien daj.

I ctio/i is/et iIla iste
stnt betDoor schrasty-en oyoek. k bet eittd de tri i ettid'ziyt retbruid. tel 00 kria ; ZO trim 

:s preterì. , kyyistori Samson ssheen zoekenden Maàn

WL#mi'ûûrh jf he wm&mw:

Mol _Tkartt s , eti -Flicton , fi 
J si der i dil t/u ti , g##

itia/i zyt islâiezoth rË X^p

Heel-

Imi
.Ait dru kk <iarFbcstsUt s/ayci ’/ii

\deelFc
Motto

ti ist j oeb

syel

WW!#L
yalssemirn'ci! 'kJteb huit erbe, inaa r oj? een 

wirsgekregen r ,
Dog > hoe 7neii t heeftrqfniet, daai'S 
niet 7 -4/

iS8 k door i Mctiespel r air z i/tecu Iniit;dat IsgewiS, 
i s - , r ___7. Z

\~Ze'kde S door midden snÿ, Zo boit 
\lk ttiaar bve nation ,
\Dze. net zo aoed zi/n , als F Wind
i------------

ycorf

jyz/lfh

[ÿn Molle stur bsejir ‘inJnectotie 7riaaktekDenDt) Schoon t lot y an Fka, 
yah- tot een dee l , 
JCk boa. nog 7710et/ , 
de klayeis sped,

moat totsete u j 'yeore es t, ■S 7721/i schooti't pras een, S7iodc yojid , 
Maeli'tgeld b 7 it id door, de zee/- } 
terens naar- den grand , -

kjdeb dorstnoarMctidiank , 771 aar 
---* -"7/1 7Il07ldjuistr mis ’

bai re Sr.■rnaakF,knegt tot Weer 
Sonoon n 
beed Ten

itii ’n o7t, 

niip met.
aan geleg,/mtr doo/' tot~ mAu 7naak.tr my de Mdetaar Blind,op door de Zak Ik met giet mg/

aakt- en yol ran y tees ’e-Ze/t n eg oft es p.is gei

Kjieg-lrVrou'

Wdir

FisJjlke
\tinit's, 7taar yia/ten/gkloor 'ttnale 7i 

ALoetik t baton .

2>e diraasheid dogt de kunst- teui donne moiuri sou , Zo zu. 
ans tonds aaai schouiven 
’atgrafstee, dat de tyd yoor 
rchep7'ins zat houtren ,

Ik slap vins Fredriks mars, am 7net
aide Sc tie gel ken
dis wind zoldaten , naar Pianen toe 
te trekken ■

ibigpapicr inde Men zetde schop pry ncêr, ons
speleti is yerbruid ,

Pc blinde razei'ny raniluimgiiainpezx

hetgraf,deh / lege handen, kaal ran beurs. Ik ZoektJVaaidsterk daar ieder. kDagt .lette jyinst- een —-----naar rraarheidt en naar wyc
heid,- rnaar, hetaas /
Waar dat ik kom , ik rind Je wereld 
cren dzuaas,

Fan,deor ae br^terss/toop, een 
aeud bears ore^qen.

Poor z g tigli eut keerdMcuir p’t'cuiralle Tuinden îyk h e id te ko pi
rarripeii g/’JH aar, ac h dfee/t rtienig detteland, gf zydoen tri tendmy opmenig t aapi

doen y inde n drte Beenen lojpi bloed beroq/d,.

J)c07‘7Tjj/jyC7'l\

Jim aide Co 
paaiiieii t. 1

rjtieh

-lien nniakt Zìi, / h:
lït stinlt ze/fJiun- fiel l.-nl/hic en !■ u 

Betoit/dalfti. -Fascju-iiis

INDKAA1

wc

IHDXEG^oTl

JPrins Fr'edi'iks mantel is yoor 
de lau ws-gezindeiL ,
Aitile een fge schuilplaats om hui 
le Ma held te yinden ■

Weg met dit klad.IpapieitgiIk ben t die t al cndekt 
papier rerbratid , 
jie yonkeii doqf, en helu 
7/tan preer tri Stand,

Jdee scbrccuirddi. Z>uid ze-doi 
schrikk lyk, daa7 t,lJ/J,^i. t ”

■JVaqu.

Zie hoc de Zutd, en West, en 
sippi ziycren , ,
Op eene s chop , wyl xy rari li 
en yinden ter en ,

issiDiogenes lantaarri he b ik by%
ran noden , ^
'k Tcug de agtings Witte bulk die 
and 7~eti is ontyloden ,

- llyn rotte hist do et my thons met
sesje pronkerr,

kletwuii’ hetgeld?yel, niaat' inibìe 
eer, die is renzonkeri.

-Zie hoe dc ryfde shad nut Mol
de Mettesplet,
OPaaroni een laurret kratis ni.

diede een en tire , en onry en Z es 
qaa n yry, triant- aeh /
De dric en y ter be tant d 1/1 Çttimgnetti

Op straat
le thés

Je tinter wW.ej, 'thocfdÿi
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tET2*zZ hem met-Pluto <el klaam&83^
2D at hyyeZy/c JCat z,

Vont eertyels ryh nuy ceil
che do od.

door den,h Zìi. . -held cuitùj
aits ~t h ondi on

dab iL ailes lei
ik, Jiet litter schempen, toreri

dit Canaille dtb a ribbandonbbuuL, - . 0
draefheid vindpbtnqMllydsdap
: a eld ontnonien
V 7. _ .. /---------

77tt Wind,
^culC dot ik, aan de lost Ian home^v

ry de ZDuiveL Pjumyueriyoix

■haaiv IJaar t G-eld hulalsJdoe lujt hern, een, Zuidze - or
- */ T> L L

■aand to t oo. dn ejenen. dele diend vertreuwd 
Want ’t is een voael, die zyn veret

Wic dot dn me door wether ztuqt^eeb'even,.
Odets cm, zyn naam. ncq eer v/ilqeven t Is iraardiq dus ten toon, te staanZal 'taller
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Here .may the liamlriruj Kye. ?j,z/;'7yleafitre See 
Boti Knaves and Ko oil s in hoimow f shapes y ree ; 
JCnv Lords and Kadies wave their wontedpride , 
-dnd wall well Jilts and Bullies . side hy side- - 
Here , the life-Atheist, to the Jibills smyr-tse , 
CPzz# zvz zZ ^ ^z^yzzz^^ ,

zZzzzZ ZkÆ ^zz/zz^ ,
-dnd JVeds his Clitre at some Jar'rite IDame . 
The Statesman that Commands /us Princes Cm

-Lui. the 'atdCel?7i lie shares the yflujlrty /Rule , 

Jar -Casauerade sadmits to jday tie -Cecil'. 
Here Lords itv Too tinen 'S Jdr’nes meettheKair, 

-AndShow us what their real Kaether s we/e , 
Zzzzzr^ _^zz^z^ zr^z^yz; ^y^z7«z^,

Can che w coarse /Diet y the Sause h 
Here Lender Beauty Wedded to an 
/Decrepit Kunder ,Jor the Sale of Gold

•ous, %zzzf/ ^ ^Co th ’ Cavern tempts some t’up 
/Displar’s her damns in Slopes to steal an Jnl! ’ 
Here City Wives , disauis’d in Widows 5 
Jim oh out Jo r Spoils to -Hendthew sev’ ral hrecit 
Cl ese no advantaye oj theirJavours malt i 

Sin not Jor Gold hut Llifs for Cjsinys Da iC - 
Here, Hr ury IP unies Jor Æaiden Ladies f7f~ 

Jnd drejs’ dlihe Nymphs, decoy the jlmlrcus 
fCe styles out his doe She y rants the JPnse > 
-And with venereal ITrophies crowns his Jcit^ 
Thus, all the World Jor JatreC.Love arTc al 
Conceal themselves and in difriuse appeiLL

' tewi t JVieuws
f hleyn hey rip van s'waerelds nwm.rne.reyen.

scjiery coy metCufi en ruymte weyen,

Wand’len, iScbellemen, 1'ermomd in. rVarrenfcbyr. 
et diarrea, die Zoo vaak van bun hedrooyen. zyn

y Zut men de adel van lun achthaarlyÜ verlaaten 
et loer, en jdoerenwaard, Vermemd, oemeenZaam praaten. ■ 

Godver zaaker die van Schrft, noy 7Ve tien weetr , 
lien zyn vuylen aard in f heyly Id is cloys Heed. 

'Han nan Stoat, die Zeffs Zyn ' 7 ' ’st Sclent te leleeren.,

&

Zyn Tallaart her ont .Irlequinoos Heel"en , 
i‘y Cychied des .Lands als met zyn JCcniny deeld, 

<U ly yus j,ernWmd de Grooje Gek. vcrlceld■ 
Jonte,-s ui-Livrey ,om duyd-lyh te verhlaaren, , 
Got irz de JVatuur hurt recite leaders waarert,

G die Ju/fers die het aonyenaam y err y , 
yn dnt’ te beheuyen van ecu minnoar m Liny . 

Joovc oTji'nc spys yeen ondejeheydiny maaken,
'noar eenCef-Lre faus de Lost boar heldoedyrnoaken.

Sertjorute. Jhoonheid aim eenyryzaardfinal en cud , 
Geenzins ut/t Ltfde, moan om sciai en yeldyetrouwd, 
Hrackt lien een feiy diy beer , bet wynbttys in te trekken , 
Om Jteelsyewts boar man . een. £rve te, verivekken •
Gen ryke Caehters ~Hyf-yedost in Heemvs yewaad - 
jCaaht na een Grfaenaamyeteeld uyt hooyer Jaat~; 
-Die rummaols ont zyn Geest enyaaven boy yeyreesen , 
ID en I often Steunyylaar des buysyezms may woe sett ,
Zy sondiyd onta een Good, zy t-uyltyeen Geld :
Shy rnimuyaaven, maai- deeld ZiufVcr Jcunst ont dunstr 
Lier ti’acbt

ontyeen h-oud > Zy ruyltyeen Geld voor Guiist~ 
-jyeeld Zuyver JCunst om. 

een vuyle beer een Jieyne macyd te we fen 
Gedost ut zuyver wit als Jisiaas rey voor dees en, 
in dus ontsteekt zy fbart enf fetydy heote -Bleed 
Gens yoiyen Gzels die vast IBalkt van. minneylced,
Lot dat zy om zyn Gunst en mildbeid te betaalen, 
JCem, met t'veryj les met voit vuyle minne kwattle n . 
.Ildus wil elk. door vreez, voordeel, Jminnepyn,
Op s’ Woe re Ids Sobouwtooneel een .Caskerade Zyn .
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De ftervende BUBBEL-HEER in den fchoot
van Madame COMPAGNIE.

A Ch help î Ha by î ila by ! ila by !
De Wind-Negotie is aan ’t dalen , 

Want Moniìeur Bubbels roept: ach my !
Ik kan niet langer adem hâîen ;

Want de armen haïs , dieisinnood,
En leid op 't uitterile om te ilerven 

In jufvrouw Compagnie haar fchoot,
’t Geen wis den handel moet bederven , 

Terwylde Rotten met elkaâr
Vail deftig in hot geld rumoeren,

En het Papier, die duure waar,
Reeds plukken > plund’ren, en vervoeren j 

En fchoon Madame Compagnie
Haar Bubbel-Heernog trooftwil géven, 

Daar hy zyn hoofd leid op haar knie,
Hy fchynt al râzende te fnéven.

Geen Medicyn komt hem te baat,
Nog jufvrouw Compagnie haar dranken5 

Uit Kool en Horens Wortelzaad
Gebrouwen, tot verderfder kranken j 

En fchoon een Miifiiippi-Non
Hem wil doen aan den wind gedenken » 

Befchénen door een Franile Zon ,
Hy fchynt zyn afkeer haar tefchenken 3 

Haar Pater N oiler t’zaam gefnoerd 
Uit Mifliiipfe Wind-korâlen,

Schynt dat zyn hart niet eensberoerd,
Daar al zyn welvaard is aan ’t dalen. 

Terwylde Zuidzé meê bedroefd
In ’t Weduwenhulzel fchynt te klagen s 

Geen wonder, zy lieeft ’t 00k beproeft,
Hoe dat de Hoop haar is ontdragen.

Een Smous meê diep geintreileerd 
In Moniteur Bubbels rekeningen ,

Dog die zyn Waan meê vint verkeerd,
En nu moet van Vianen zingen ,

Voeld met zyn Paauw- en Slangenilaf, 
DieHoogmoed en Bedrog kwam fmêden^ 

Of’t hart haail fcheid van ’t lêven af $
Terwyl hy door behoeftigheden 

VaitMoniieur Bubbels fchatten kraakt, 
Engrétigmet zyn rappeving’ren,

Het geld, dat hy is kwyt geraakt,
Tragt weder in zyn beurs te fling’ren, 

Oints huild een droeve Projecteur,

/iJaë * V/IL Jri i, JCélTraiÿè Inerels '
aatupedaœtv,

y Stt eater unit met rtw
niettjaan.
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DieNulheeftop’t Project gekrégen ; 
Benevens een Kontramineur,

Die meê niet weinig is verlégen ;
Dog fchoon dat de cene fchrikk’lyk huild,

En de and're ilaatbenauwd te kyken,
En om ’t miilukte Geld geprùild,

Zy zullen zig nu niet verryken,
Wyldaar eenPopjevan plyfier,

Dat, op het loff’lyk aifuréren 
Praald met een wydile pragt en zwier ;

Zo wel in tooizel als in kl cren,
Schrikt op het difperaat gelaat

Van’tNaberouw, datinhetmifzeri 
Van zyn verdwénen fchat en ilaat,

Met bei zyn handen , voile klifzeii 
Van haer rukt uit het breinloos hoofd , 

Terwyl zy tyding aan komt drâgen ,
Hoe de Âôtiehandel is beroofd,

En door den wind ter neêr geflagen ;
Geen een berooiden ACtieheer 
Zyn kop doet dors vol rimpels trekken, 

De Hoop, die ilreeld hem nugeenmeêr, 
Maar Wanhoop voerd hem by de gekken ; 

Waar op dat de Armoê zig ontdekt,
Die op zyn hoofd-doek heeft te lêzen. 

Het eind der A cties , ’t fchynt hy ilrekt 
Een voorwerp , dat zy allen vrézen ,

Daar hy het naakte lyf naâuw kan 
Met lappen , en verilete flukken, 

Bedekken. Zie, zie hoe die man
Hier om fpringt op zyn houte krukkeri > 

By t ilerven van den Bubbel-Heer ;
Wiens dood de Koopmanfchap doet lêven,’ 

Die op het loffelykil’ dan weêr
Zal op haar fcheepstroon zyn verhéven, 

Beveiligd door het wysbeleid.
Van Amilels gròte Burger-Héren,

Die ilaâg door hun voorzigtigheid,
Die Burgerplaag grootmoedig wêren.

IVter 'voorzorg wj uerf :huldigd blyven,
74 <de de Faam baaft afgemat,

Uw N dam met goude flan en fchryven

ZoJcbendgeentjd mve EER nog DEUG B1,

n
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r- j ■ ir z. , t l-Iaair île, 'WcreU aaa iomi /léAc

2%/xJ%dbagpu^-Zd%&ûzaf âzp%y2d%%sw%, .fa%dcd&&,jda%Br.9%k2arYk6f
Æ%,/yjw a* ^ z& Zaaf *%)&*%,

fSa jaa&r &, ]%r%gasn>;
&<%% TMsaâSsr, T*ea &%g-, Zwa

AOaar Jeer de Ærelcl raaJt za Granir;

Jlerxyt dea . DlAAer zya eAAeidreer , 
léa dzezzzt van zya yetreuwe vrinde. 

e\7et zzilnder znede LS ire Je,- zveer,
OraJLûs7iards ecaerv Te verîlindere,

/érv%d daù Je Eap zya zzzllea pTuAtr 
em zeeùes 'tyeld daar zut te_gluizei 

£/v Zû die aanstay Azera mzs/uAt,

DEH D r ommee

ADaor* Au/ 7wt areeT ye/ei/cAiap vtzzd,

JDaar *J/eld Armé
Jlôfsteê yzzat AedeAAe.

JBeanyzü, JBétetamerd, ea ABedaytz,

fa oordeeld eg zya Azizi/t'cn /liera van eZAcznd rea mec

Des rend- Azy ey> Zya diedra, vena
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. r/erz, /, /// " // Z/Z -•' 

de Zud.
liions '. •/'^ffi/ippt ■ 

Dons T fa, Car-odte . 
7TTonsr. leVeout. 
/dents T fa,leerprarors ■ 
TTZorts r. Demlat-io . 

Tifane T ^z. Verdette . 
liions r l'eau ofa Vie- 
TTfarts '■ faPzjze, et, fU/. 

mens f fa Hague, de 

Salle/.
TTlons ’, Crave ur dit 

Chemtn..
; TTLcns7 lirntez de hci-s 
Dons " Ve lo urs . 

T7llons fPatiere^.
:_Qùe les autres /Amis 
. liuventfa TTZort erte

• de.aeer / >jpsi/prjn <
I el CU . Tl ’crtel'. 
d’jl!Xahi/is :

d'Jf‘. Damiamo ■ 
Ufi -Ëmjîet'. 
d’JC', detterai'.

. d'jCTdirandeifUj'n : 
oL JJ'.' H’uuïlrull'. 

i’JfiDyp en. Soon..
! dJCl Zandf/laat~r

! .1.Jft'Jhznharing ■
\d Jf' IVepZprayer. 

\d’Jf? ÎSpmneweb ■ 
\d'Ji 'DecA uitr,
\1 Si Xocl/tronl.
II 'jCTdidppe/1
jdemordere Ifaenden,
I g eleven hetCul z.v een 
I uùcdeeietJé te volgen, .
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Des idôtrrelszjz, die CoolHerluur 
Door JCind-Tleootie' Aeefipedritpen,, 

Doit Dal fas hier ter feeder tur 
idem weir ran thoéfd, na de tmzveérs - 

i ’a/L oie, /ictie/ierinea zyn, l'erpaotsi, 
Htyl hy de Xocpfaç, die hem fmelen/, 

liter ernfhp r aozol ter Clears daziari., 
£. ti neemt de Xi/ulrea Tot con tele/i/, 

Dat /iet cene 7'eyelc/c m de lonzo 
- ^ee/ • zs, dan, zes die hene ' l/eaen , 

Dadr //1 hot midden, ran i qehouzr,

Stoat, met: tyn Wape/t ,z zi/e zz/.n/t .
T Is/.azzn’.die met:zyne n/Zi/ei,iz, i 'zz zz

llei’iiyl uy g fats een/Stdziy zienroeren 
dp n’ûlle/l door' 7zet rztozir' Xanaad,

Waar try de J/iheellizzo reets aan l lozeoen
SdytJCuis lyJCuis ,-yclj?r(uylrenjzt'izaZ ;

Datu" .1 andretfacfd. wtl horon houtren, 
Oy btezen,, daar Ttr Zaçt cy dry/î: :

Ci/tts tz’ayt Treêreett vamTe eTctze jCCt-en, 
DoorXoorts enXez~i/ty /ia,y t czzt/zy/ .

dotzynyezondheid Z Z /Z' te l, v z vz 
Dcc>' Czelmne meli/, maar tio/i.

SCy roeltzynXoruf ,’zz /,! /// /,' /i/u zid,'zz . 
Dies ziet hy Tzaa/l zyn. laa/te.zz. daa , 

fir tryl ny naDarys ans irenden/. 
Doar i Irteli yanXoetS enCPaarden,, cm. 

Die etz'ez' t rerloop ran /. fe/ze /z.zzzdelezz, 
dot yeld te/ motion,, ifaar een, oirorn,

Dan, Windz'zçt’ dette notrren ezz/zzi, ■/y/ 
Daar neren, wort op i hoop I eroi/

DanCFf-ies lands road die Wind rertréolen

TTle/z zoy de ralsliezd liant- to wef 

~ lls fa fan tries ran Do/l z/zds Steden,, 
Dercemd oleor i V, ActS/nia/-, e/iDozt,,

Die cm, deez alor/e, Cczzmp lere/zz 
Xerwyl die, jCazzolzdaozr rotpi'n./,

Cclaton word cm. licet toyerezv,
Daar pints oTeXnez/t zyn. CCeer razziale, 

Cnzeldhy is metthuis to vindenr, 
dirt olathy aan zyn, deedperaalt.

Door tpi’cctrerhes tier ronde rrinden/, 
Dials word de, toe/iel aan zzelraz/tr, 

ûm hem met stade te, lepraren-, 
DaarXauw zìe rlaep het veiltpste. cup•r.

Zte hoe-de drapers mcedip draz’en, ■ 
Wat Tanyer/Ieep rclpt cip ter i fai i 

dot dot zy eindlyl iprafpenalenr.

fait hz\ dC/y 'cz zpne /leae Zz/le/e,

Stott alt Zip „lafUi aJ ecor ennaar

Dte JL ri,/ Lzree Dotte, Ir adite ‘, 
trioni t ~uTzjf/ /pdzz.n. l zzzez-l Iwt zll,

TDat wyhetti Bens zyn, O-rafscTwift nmnTse -

jSer kid falenheer de Dullelaeiz-, 

pions Wop op pind, was wral, en 
Poor op fa- aitaeteeriC en zizzaz-, 

dllee/t-Xor y *fap,pe/terren is .

:e/i/nus ,

' ' oce* yt*tzC-.7 pr t * <

blé dej/ezrze et X dzeuletn ■. Xàun Vttlet 
dit opte t'en TTTaitt'e n ’oftjzeis au -foais i

de sen a ryenf, 7ny erte Ta ine, .Sun cett^ ^e i-neux, ar^czru
near elle Z cm,/è_prsipari? à Z’enfe-ve-,
Tirpezzi y, zz/enz, zzt datis 1 z'?z,//\-J eu 
d, anzi'pipe, pue fa retraite/ e/t la, 
plus sure, l'oyez le eezzzzz,/,, .creo le 
pzzel d, e/tjrorieppir les CntenreW'S,
et voyez la/uits-, dont tl est accotn -- 
papne jus pues au tombeau . fa, at
tendant un Cardon pour donner a. 
amneitre,pue les /Actions entrave 
2a, vie à ou.s- défunt, repa r, p Jg,Jon, 
panier dzt'Iezhac, des Dtp es et des

ponde, un Cranci Piatitene une tête de. 
Veau, dtzDarcT et des queues de 
Cochon avec des narrarne , des Choux, 

v fa p rande ptoan
tité de vieux, arands Xats, mais 
oz cette, heure iCJera, teins , à ce/ 
pue-j’ aprons de, Itu/ÿaire, un éjn, =

y-y ' y

lupit dljon/leiu* hobbelaar 
Dont l /speranze, de potin, eft Up ta. 
zSurpuoy étant confit tn é unipuemen, 
11 eft mort par fa Vent.

/dfzres jtze fa ts/zipète, des /lotions faCff/ü. 
Dzzifas Ote X bonne heure, it Her cure le 
cap olepvZ.jue s. Zy/ eu avaitpertépur /h 
tote oTura/it ce zzzpoco? ve/tteux., et cens edle 
serteu/ement Tes - Tlarchauds puoi'ado-- 
rent, d '/ZZ v • de nouveau à Ta feizi 'i. 
embrop/ant les Cnfnns pour en, oTonnet- 
a connoitre,, ,/zz on ci/pau.. // cape- est 
meilleur' pue Six .jut s 'en. volent, /lu, 
7niheu X l edifice il y a le pom-trait de 
l Inventeur de ces me/ponpes areejes 
armes . C’eftlauzvpur tire- apfa seule 
pûffjirr de I 'eanp/ar /es Tzamee;cns . 
Cependant un. Vouffeauya/fè, su- des unes 

pou' le nouveau, Coûtai, auprès dupuel 
[u fazztasic bâtit oies maifens ires map -, 
nzftzjues, et une autre. Der/omne t'eut

oîreffer sa, tctepzar debits lesjoues'., Ou 
elle fierté doucement, dei tache un- Icti 
emisteprespue merrtpar Ta.pîyre etpou' 
tu phti/io: ote recouvrer Ta. santé, en fe/ 
seryemt du Tait d’/lneffe ; mais ilifeut 
intérieurement ble/fe/.fcn/ poumon, et 
sa bcmrfe/. /dfafï il voit bien, gu. ils ’apro, 
che, de fa mort, pondouitgue rions nous 
tournons vers lar'Ls ,orv il finit' mille des 
Caros tes et des Chevaux, zìe ceux puipar 
tuv/orpe des / lettons rentea/cs s’y en, ' 
veni J /ollemcizt promener pour Tes veu 
tire. outre cela, ce yeut est findé aux, 

pies par cz zh -, du Ccm/eil des états rie 
bri/e., ou Iz'riL/i. r'it fap iras tote, de mime 
pue dans les ari ti 'es vides res renom - 
mees par ledi/, par le dp as', et par le
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WAt ziet men nu ds A Aies ryfèn,
WylIdeine, groote, groene, gryfen, 

Gelyk een dwafe Faeton,
Zig zelfs verheugen aan de Zon.

Nu hoorje niet by heele Troepen,
Van winft, van winft, en Voordeel roepen, 
Geen wonder want de Wint is uyt,
En’t Spel geheel en al verbruyt.

Eerft was’t wat heb ik DukatonnenJ 
Met d’AAies-Handel al gewonnen :
Maar nu tegens wil en lceurs,
’t Beroyt Ho oft, en een leege Beurs.'

Nu WOUW men wcl dat Afl-ies waren ]
Voor al de Drommels been gevaren,
En dac men ras ( fchoon droef te moe,) 
Geraakte na Jan Stinje toe.

Hierom is’t dat Bombario even,'
En Harlekeintje wel bedreven,
Elkaar als trouwe Maats getrouw,
Hier toonen Statiglyk de Rouw.

Nu hoeft men niet op Kas te fchryven,
En ’t weêr in Banko af te dryven,
Wyl d’AAies blyven fonder tal,
Een Worm die eeuwig knagen zal.

Bombario met al zyn Snoeven,
Trekt uu dikwerf verkeerde Troeve,
En wat by trekt, of wat by Speelt,
Hy ziet zig altyd mis gedeelt.

ir.irLk, ZBcrmiano in den Jtoini ’

:

Zy beeven als zy van hem hooren 
En fchrikken voor zyn wreede toren,
Zy blyven zinneloos en Horn,
Op’t melden van zyn magt alom.

Om laag zoo zie je van die Lieden,
Die Dire&euren ons bedieden,
Die trots en deftig op gekleed,
Vaft Leven van een Aarsmans fweed.

Het Vis Wyf wouw wel mee wat zeggen, 
Maar Ootjes die in’t Cyber leggen,
Wat geven die? wat doen die uyt?
Wat zynze waard ? niet eenen Duyt.

Weg met dat wen ben , en dat woegen,
En met dat Eeuwig ongenoegen,
3k Heb niet genoeg; Ik wouw wel meer, 
Al is het juyft niet met veel eer.

Foey dat het Goud den Mens doet blind zyn, 
En’t blinde Geld hem doet een Kind zyn, 
Foey dat hy dit niet cens bedenkt,
’t Geen eeuwig Ziel en Lichaem krenkt.

Uyt niet, zyn d’Aéties bout begonnen, 
Met niet is ’t ook weêr afgefponnen,
3t Is watje ziet, of niet en ziet, 
d’Adie-kraam is enkel niet.

Zie daar voor’t left, ô A Aie-Mann en,
Die tot verdriet zyn aangefpannen,
Zie daar is’t al, en, hem byloo,
Niet meer voor uw Bombario.

Ja, Harlekeintjes, Potzereyen,’
Die houden op, en zyn vericheyen, 
Gelyk een Blaas, die met een gat, 
Heeft ook in, niet als Wind omvat.'

Voorheên was 3t voi op met de Baafen, 
Maar nu zyn’t omgekeerde Glafen,
Die als men ’t naauw en wel bekruypt, 
Als Snot door al de Viagers druypt,

De Aótie-Pot wort aangeftooken,
Maar als hy 3t vuur maar heeft gerooken 
Dan Vliegt hy over, en men vint 
Al wat hy ltookt dat is maar wint.

3t Bedrog met al hun Momme G reinfen, 
En al die Liften, en’t oud Veynfen, 
Heeft nu gedaan, terwyl Zy prykt,
En als een Uyl in Doodts-nood kykt.

De Blaasbalk met hun fnor en raafên,
Is lek, isleeg, en uytgeblaafen,
Men kan niet, ’t zy dan bly of bang,
De Blaasbalk kreigen aan de gang. °

Jan Lift die Afties hadt Verfonnen,
En ligt wel duyfenden Gewonnen,
Die Huyit, en zegt 3t is nu gedaan, 
Wie zou dan weêr na Aóties ftaan.

Merkurius begint t’Ontwaaken,
Terwyl het Monfter fchynt te kraaken, 
En toondt als men voor onregt Pleyt, 
Hoe ’t Schimmen zyn en Ydelheyt.
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De S P IEG E L der Sorgelooze en Armoedige

iV uTtp^,mcr Argus, Oûgcn ,

hir£rotj d« Zcylfteen 't Yzerdoet,
S jde M1r!lchen wetde. Vickicn ,

I «ndeVtekkenwetden Goct- 
ti»gom hier nie, lang te twiften , 
^laat u Oogepop decs Prini,

■ Paar gy veel A&ioniften 
Wakker san het kyven vind ;
Det den TafefMaar vcrbeelen ,
Hoe veel Menfchen hier op Aard 
Hunne Schatten iigt vetfpeelen 
Met de Dobbel-Steene en Kaart,
"£ Welk klaar is af re maalcn 
By de A6.ics vini gekenrt,
Die nu ryze en dan weér daalen, 
Ü* w® %e«I«a bevrt era insert „

1 V

•Weeide, zit by Sargelcesheyd ,
Pronker, midde in d.e Zaa! ,
Maar de Ara A volgt de bcosheyd, 
Want 'Hecr paver , Alias , }\eol, 
.«orar heel fchielylc aaa geloopen 
Roept het weik dar is verbruyd , 
Wat helpt al ons ^ARin koopen ,
Op de Ifïft cn op de Zuyd;
Ag! myn Here Jufftouw melile», 
Die met my in .^nincamffaay 1 
Onlangs nog zo tuftig fpeelden,
Nu ftaan onze zaaken mooy ;
*Atmoe vali hem in de reeden , 
Roept, ô-A&ie Fed/ ô klap/
Die myn fchieïvk na beneeden 
Sloeg van Ctelu.i Goude trap; 
t Hart dat werd my toe geneepen , 
k Wenfch de geen die ztiîk een fpéi 

In zyn Hatfens heeft begreepen 
Ey de Nikkers in de Mei ;
Ja ik wenfch hem Midas oeten, 
Want dat Dobb’len heeft ecmaakt 
Dat ik mooytjea ben gefehooren, 
®o io ’t Armen Gild geraakt ;

^ îe zal nu mÿn droefheyd fl el pen y 
Ach/ myn fmeften zyn te groot, 
Dit vérités dat zal myn hetpen 
Van de Wal of in de îloor :
Heer &ema\ die hoord hem klaagen, 
En had deernis met zyn Ronw, 
Daar mtê teeg by aan het vraagen 
Hoc véci geeft men op Tergouxo y 
Kan Schiedam we boven ha ,lea y 
Hoe is het met rmmerent ?
Zyn de ^iElies meè san t daalen , 
èie g my cog hoe veci Percent 
Dat ons tryeefp met al haat Zwyneo 
Geeft, ikhebdaarrykelyfcin? 
cArrml Roept de Silver mynen 
Die vmndcren al in tin ,
Zlullen ook nogfiegrer werden ,
Wcrd dtt Vuur met uytgedooSt,
Die in t ^4Hie Spcl volherden 
Schynen van t verftaud beroofi $
’k Heb het aan mynzelf bevonden, 
Veel Verioor ik in Pane,
Riadcrhand de reft tot 'lende»,
"k Word van dilpetsasje grys i

ligt Fcrtuyr, wier fange deegen
Praald gelyk ten Oorlogs Man ,
He eft al mede een klap gekregen ,
Spreckt Heer Sorgetesi hey t an ,
Roept, ik ben heel fyn bedtooger,
’k Kogt veel fifties, en myn,Geld 
Is haafl op , on al vervloogcn ,
*t Staat met my heel fiegt gefteld i 
Ron ik nu myn zelf vetkoopen 
Dan waar ik een Man in Staat,
'k Mag nu op den ;Boer g aaa loopen 
Als een Arreme Zoldaat ;
Joey dat ik myn zo vergiften ,
En myn Voegde by het Schuym 
Der ontaatde ,
Zt hebbend" liegen op haarduym;
Smanfen , leaden , MaafeUaren ,
Elk die vlamdc op de kltiyt,
En die fnoode Kaakelaren 
Stryken met de befle buyt ;
Sargeloesheyd heord zyn r eden ,
Roept wat fchtettiwd gyhier , ÿat bcâa» 
Hefct gy zo veed fehaâ gelceden,
Enoopt net meieen aso a been

Ee alsik ; mya befle Plaaaen 
Zyn al meede op zulk een Voet 
Vo. it ; maar 'i kanons wynig bastali 
Of men daar veel weer om doer,
'k Vv ill het Zargeltes te klaaren ,
Maar Vromv VF~eelite zlet zo boos 
Dat k ligt in t kou zal vaaren 
Na Ooft-Injenyoor Matrons :
*k Wenfch de v^tTzec fzonder liegen) 
Met de geen die zulks bedagt, '
Zaam voor duyztnd Duyvels V li egea , 
*t Heeft myn ip de Iv gebtagt,
East een ydet\ Affureeten 
Met deharzees op de loop,
A! wou ymand nog zo zweeren,
’k Wed ik geen meet ^4BUs koopj 
t Is om ailes te b.derven,
Zo die zaken vordcr gaan ,
Menig zal van harzeer fterven,
Dat he; domfte Menfch kan rain s 
Hier mec fchyde deze Vrirdeo.
En zy zwoeren dar die Pelt
Noryt hast Oogen mter zoo blindésa
■t Geen ik Ooijeei iflet btijv

7729863^534630
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H
oort Stélui', Burgers, Boeren, hoort ! 

’k Heb Aôfcien van aile zoort, 
regimenten, en by hoopen $

^ >er goedtkoop Adies koopen?
lter hebje Dort, als de eerfte Stadt : 

v 5> Die Adies dorren dac je ’t vat.
ìiotierdam, dac ’s niet te fpotten / 

ty3: Die Adien zyn al aen ’t rotten.
^ ou ScWdm, wat is dac waerc ? 

ken borrel of een varkendaert, 
r s iVoerden met liaer Tichelfteenen :

Die Adien zyn om te weenen.
^eHefshaven laem met Delft ï 
^c*a! die zyn minder als de bel ft.

Ou’c vermaeklyk s Gravenhaegen t 
Vh ^ wie ze koopt zal 't zich bcklaegen. 

kTytrecht met zyn nieuwe Vaert ?
Die zyn geen fleutel-draegen waert.

C ud, wat biedt je dan voor Hooren ?
Oql Die voilen Hooren loopt verlooren.

" Oiet Edam of Purmerendt ?
Prullen hebben 3c voor hun krent. 

O ddedenblik dan , of Enkhuyfen i 
Wçf Bretlgt vry die A dies by haer buizen. 

^aerdïngen of Maeslandjïuys?
3> Die txettenbreijers zyn niet pluis.

«a^be»

«iK3«*

•es»®»•s^x»

«OÇ-XS»

•as»*»
*6KA-e»«as»®*

•at;»®*

Nu Monne'kendam, dat ’s wat te zeggen.
„ Die bubbelftorm is ook gaan leggen.

Wel nu zie daar, dat *s Allekmaer?
3> Voor zee-negotie veci te naer.

Wel, ja op Afri» dan? ofNserden?
Die fchaem’le bloedts zyn niets van waerden, 

Korn neem op IPezop, heel goedt koop ?
„ Weg met die varkensbubbels! loop'

Wel nu TergoUj met Vlas en Pypen ?
„ Die leggen gaepcnde al op ’t gypen.

Nu Hafjelt, Eri», Steenvjyk, Syoli 
„ Die zyn noch erger, ben je vol?

Wel koopt dan in de Zeeuwfche fteeden ?
,, In oorlog goedt, maer niet in vreederu 

Wel is *er niemant die wat biedt i 
Zoo geef ik al den brui voor niet • -
Doch met Conditie, niet te maeien,
Jy de eerften Iniaeg zult betaelen,
Zie daer, ik geef ze door elk aer.
Hoe ! noch niet ? dat is duivels raer ;
Niet cene doer zyn bachuis oopen !
Biedt maer verlies : Hoe ! noch niet koopen ? 
Daer leidt te grabbel al den bras.
»k Neem Fredrik Hendriks harranas,
Om voor myn Schuld’naers my te dekken,
Of naer Vi an en gaâ ik trekken.
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dmroe-
b
°epende om de Bedroefde, Be-

actio-
c

SCHE
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droogene, ea Bedarveo

N 1ST EN.
Us-trok enlangs op rys d’Omroeper van Fi an en, 

|En zogt fchicr Over-Al na veele kortezaanen 5 
|Of Gekken, die door \ Spel der Adies, alias, Wind 
"Bedioogen Waaren, en al zaam voor Dol en Blind

------- Het deeplyk ongevai van hunne Lot beklaagden „
Waar over deze Man zyn rys vrymoedig waagden ;
«y nam zyn Bekken, en een Stok knaphandig meê,
Barys waar *t cerile daar de Man veci Vrugten deê;
En mask ten dat 'er fleets veti Volk by een vergaarden 
Welk hy op deze wys zyn verra komft verklaarden. ’
Fe hoop, te hoop, te hoop, hoert , hoort myn Hecren, hoard 
,e tene zyt het dog weér nan de and're voort;

Koom uyt Vian en hier aan y der te ontdekken,
^aï daar de Brandklok Luyd om alle Adie Gekken 
îOntfangen , en ikgeef aan elk een vrye pas,
~*y Zisi zo welkom zyn of hy 'er Burger was. 
ÿraks kreeg de goede Vrind veti Fransjes om de Ooren, 
éy drongen hem, elk Het zyn jamm’re kl agi en hooren, 
yc0 een die riep Pardie, Mafoy, waar lyd Fiaan,
~f w,‘l warafi zo haut» hum kan aan ’t kuy’ren kagn; 
a Omroeper die gaf elk een pas, en fprak Goê Frinden 
îfl zult het Zo gelyk ik a gezegt heb vinden ,
Pe een die kuften hem de hanrien , die zyn voet,
Een ander riep ze bin nu meê een armen tiloed, 

bin door’t Adie Spel de duuvele haal bcdrooken, 
î?Us ging d’Omroeper daar de ganfche St ad door fpooken, 

daar op trok hy tads na ’t magtig Albion,
Uàat ky tot Londrn we’er op deze wys begun 
,‘harm , allarm , tree by, en neider zander twiften,

Heb hier een Boodfchap aan bedrooge Adionijlen, 
at elk mag koornen ah hy wil in 't vry gebiet, *

Meen tot) Fianen daar de droes geen Starren fchiet, ;
Zynze nog zo kaal zy znllen welkom weezen, ’

us kom, gy hoeft daar voor geen klap aan 't oer te vreezen ■ 
u Manne» denk dan om het geen ik u verhaal, 

r S Zulter welkom zyn al waerje nog zo kaal : 
r,e Man wierd op die plaats byna fchier plat gedrongen 
Txet Kvvana daar al te hoop van Ouden en van jongen,
^aar was ’er een die vroeg hoe kom ik op die plaats, 
jjUmroeper fprak te Paart, langs Strand bedroefde niaats,
]ken Goder fprak dat *s braaf, heb ik qiyn Geld verlooren,
L tr4el.daar hcen> cn hat my. hier ni et Ringel Ooten,
j.e Atiies hebben my zo miffelyk gemaakt,
pat Eas, en KiA, en Bents aan '1 Spugen is geraakt,

2yn nu leedig; ach ! Flatten, goede zaaken ,
, ï zulien onze Rys ten cerile vaardig maaken :
^-•rezus Heyligdom / ô Heerelyke Schat 1

at heeft hcf Atiie-Spel my by de Neus gehad;
■er n)eg zo is Moniteur d'Omroeper been gevaaren 

w a Zeeland , om daar me zyn zaak te openbaaren t 
oor écrit tot Middelburg, daar riep hy overluyt,

», ci*0Kiften die u Schyven hebt verbruyt,
Ah 'jyn ?aU fianen om u zamen te vehnden,
M dat 'er goet Logys voor zulke werd gevondese,

1 G\7 d°or de ïutd ; of Weft zo kaal zyn als een Luys\ 
jj\Znlter welkom zyn al hebje Munt mg Kruysi 
•j»'er °P begonnen ltrak een halkf honderd Seeuwen,
Q en *y dit hoorden al met luyder Stem te fchreeuwen, 
w‘et oaasje, goet, heel gnet, dat kotnt bezonder wti,
Tot 17^ b^droogen door dat vake Aétie Spel :
Tr daar riep d'Omroeper deeze reeden,

y, tree by, die na Fianen tee wil tree den, 
gJ,a, zyn Schyven in de Adies heeft verdaan, 

tk een pas, hy kan daar aanftonds bene gaan, 
bat €en yder daar zo minnelyk ontfant en,
J?n ft’ternand wsder Zal na Flifftngen verlangen: 
ft Pl*ar Van daan zo trok de Kneve! na ter Veer,
W 0ernekshart ! daar kwam veti Volkje in de weer,
Jyienl daar zo riep de Man;, waar zyn d'Adionitien,
Trel U°r ^ * dobbelen al haar Geld, en Goet verquiften ■
£n , na Ftanen op een Ezel, of Cammed,
Men‘at Eryken op de Inoode Adie veel, 
bic ^ een Tder na zyn rang daar wti onthaaleu,
G, trft va* rept hoeh nog geen Tol Geld re betaalen.
Ih tn/nePer eefv> Gl had gy zuiks niet eerjs gezyt,
Toen°-,er»*leen’ want ben al myr. lapis kwyt ; 
t)aar JS d'Omroeper na ’t Noord Holland btên getrokken, 

de Adie Handelaars zo bars als Nocrdlche Bokken
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Hem kwatnen op het Lyf, tot Hooren riep de Man$
Fiva Fiva, Fiva.Fiva, Loop an, Loop an, Loop In 
Die tot Fianen zig in 't kart wil adrejfeeren,
Komt met 'er haaft, hem zal geen Spys nog Drank ontbeeren 
Al waarje nog zo kaal, gy zulter welkom zyn,
Ferlaat de Adies, 0^ gy voelt nog greater Pyn.
De goede Vrind die kreeg niet veti gehoor te Hooren 
Als van een Boer die al tyn Geldje had verlooren 
Die riep ik zweerje by een Varken zonder Spek,
Dat ik op Morgen vroeg al na Piatte» trek ;
Toen trok d'Omroeper na Enkhuyzen daar zyn fnater 
Vaft ging gelyk het Gat van een bevroore faster ;
Hyriep Iriomph, Triumph, gy Adìoniften Al,
Leend u gehoor en hear wat ik u zeggen zal,
Ik maak al hier bekent aan alle: Adie Gekken .
Dat elk zo gaauw hy wil kan na Fianen trekken,
J?rtP°l‘ ?» °f Mai, afWys, of eigen wys,
iUk Bankrotier vind daar een Heemels Parredys :
Maar zo als hy dat zy, kreeg hy een Party Stecnen 
Van veele na zyn Kop, hy r^pten by zyn Beeoen,
E" trok na Alkmaar daar hy al zo deerlyk zag 
yelylr een Water Bond die aan de fluypen lag,
Ln riep die al zyn Geld in d'Adies ging verhand'len 
Mag nu op Muyltjes na Fianen toe gaan wttnd'lea '
Daar rieper een wat zyt die onbedagte Vent,
Dus vlugten hy, en nam zyn Rys na Pucmerent;
Dog dorft zyn Bekken, nog zyn Mond daar geenztns roeren. 
Door dien hy vreesden voor een party dronke Boeren,
Trok na Zuit-Holland, en keek als een Stier zo grato. 
Hoewel tot Dordregt hy het aldereerfte kwa® 5 
En riep op deze Wys, gy die zo menigtnaletg 
Mo eft op de ILuid, tn Weft, veel Premie betalen.
En zit nu krek gelyk een Kalis al den hr tty,
Trek na Fianen daar gy als roemrugte Luy 
Onthaalt zal werden ; ja al waard gy elk een Konink,
De plaats is grout genoeg, daar is nog meenig Woninki 
Mit zweeg hy, en hy trok na Rotterdam, en Delft,
En. wierd byna Zo plat gedrongen als een Elft.
Mits hy niet arid et s riep dan dwaze Dobbelaaren,
Die al bun Schyven zien als na de Hel gevaaren ,
En tyken zo benaauwd of y der dak ken wil, 
dk maak bekend trek na Fianen op den tril,
Dmàt zult gy zyn ge eerdgelyk als Banjer Heeren ,
En hier op ging de Man ftrak s na Schiedam toe keeree, 
gn riep het zelfde, trok van daar weer na Tergou 
En keek zo bars als of hy Beulinge vreete lou ;
Tot Schravenbagen riep hy met veti fyne Uteeken,
Op Adionitien, op , de kans diend niet verkeeken,
Al wie zyn Geldje met de Adies heeft verdaan,
Die kan maar Koegel wys nu na Fianen gaan ;
Van daar zo was zyn Koers na Weefp, Muyden en Nsarden 
Daar hy zyn reede weér op deze Wys verklaarden; f
In 't rond, in 't rond, in 't rond, Monfieuren fa ge 
Negotie minden, en nog hedendaags bemind, _
Ik maak bekend al wie door groot ver lies de fiuypen 
Gekregen hebben, wi!t h zelven niet verzuypen, 
lk zeg u Hoeft voor Hooft, die na Fianen gaat,
Werd ligt in korten tyd een Man van gieote Staat;
J a gy moogt daar UvgsStraat by dag ennagt gaa„ zwieren 
Men zal u eeren als een party Éankrottieren\ *
Fan daar zo trok de Man na Overyffel tee,
En wierd tot Haffet , nog tôt Swol in 't minft w',et moe
o;y.

So kaal geworden zyn gelyk een maagere L uys, *
Hou evenwel goê moet, verlaat u Stad en Buys 
En kom maar fpoedig tot Fianen met elkander , '
Wat legt gy hier en kykt den eene op den ander,
Wilt doer quaataardighèyt n zelven niet verdoen,
Maar wilt u met *er haaft nuna Fianen fpoen : ’
Wat zegje rieper een, zal ik daar weder krygen
Het geer, ik hier verloor. ’k loot Wind, of Paarde vveen
En mit zomeende hy d’Omroeper braaf te fiaan,
Maar die was hem te gassw, en is rads doorgegaan 
En zest zyn Vaderland het geen hy Vrolyk agten ;
Hy had ri at werkje wel berigt na zyn gedagten ;
Dus kon her w;eze dat Piane» tiering kreeg,
En dat men in bet kurt wel van de Afties zweeg.
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KUYLENBURG en VÎANEN, Belegerd door de Banqueroutiers en

A C T I O N ï S T E N.
Myn Zangrter Diaatt een /orlogs toon,

? 7 En voî>d de dolle Adioniftenj
Die als navolgers van Belloôn
Om Plaats, maar niet om Lauw’ren twiften :
Help Clio dat myn S tramine Veêr 
Niet werd verplet door hun geweer.

At komt de Aloutheyt ons weel Helden af te maalen, «OdâM** En die het Vaandel zwaayd die gn'enikt als de honden,
Die nimmer vreesden daar Gradivus Sabel bîonk, Het is een Waal zyn hoed, die ftaat hem als Klaaskltmp,

Hy roept ik waag myn kop, en lach wat met de romp,
«SêS®» Hy tierd, en raaft, en vloekt fleets op Parys, en Lande»,

En dan op Medenblik, en dan weer op Schiedam,
Hy *s maar vergiftig kwaat, en fpuuwt fehier vuur en vlara.

W7
YY En daar het Oorlogs Vunr een Æmaas Berg Spilonk 

Vertoonden, of het al zou na den afgrond daalen, 
En daar*t Metaal Kanon ’t geluyt zo pragtig floeg,
Als of den Oonderaar de Reuzen weêr verjoeg.
?o tag men Scipio in ’t blanke Hamas bl inken,
Pft praalden Hannibal op cene Oliphant,
$o (treed Darius voor zyn regi, en Vaderland,

greep Pompejus *t Zwaard, en liet de moet niet zimken, 
ftond Achilles pal gelyk een Koop’re Muur, 
zweefde Diomeed door *t fchit'Vend Ootlogs Vuur.
Won des Waerelds Vorft den Grooten Alexander 

pel Steeden, waar van hy de Groene Latiw’ren droeg, 
ÿ tiles wat hy tag veroverde of verjoeg,
£° roemde Crœzus op zyn Veld Rannier en Stender,
^0 heeft ook Tammerlaan den Grooten Bajazet 
yevangen s en ftraks in een Yz’re Kooy geiet. 
jzpar rra* ô wonderheên beleeft men and’re tydeo,
Ejtis zwyg vry van’t Gevegt van David en de Reut, 
t4âlicn;/}ep, ja met Brillen op de Neus, 
gü Jopgcns zonder Baard, die willen aan het ftrydec, 

tiekken zamen na Vianen op de Rys, 
ir°ts Urfton, Valentyn, en Ridder Mallegs s. 
j een wil Herkules aan duyzend rtukken kappen,
P'l'en men hem niet tot Vianen binnen laat, 
r-en snder blnft hy is een moedige Zoldaat, i 

tVe/l, en Suyt doet baar als zinnelooze fnappeo, 
p? hebben met elkaâr een Leger uytgemaakt, 
rJ1 lyn als gckken na Vianen toe geraakt. 
jse R. apiteyn dai is een Vent met gtoote ooren, 
jjaar bÿ een piatte Neus, als meedeeen ronde Rug,
Pn Kiet îo vinnig trots een uytgebanne plug, 

heeft het meefte door het Aftie-Spel verlooren; 
g Y Wil met kragt en met geweld Vianen in, 
jj vloekt dat hem geftaag de kwyl loopt langs de kin, 
^Luytenand die draagd een Pruyk met Donderflagco,

?'et to moedig als een Kat die U yen vteet, 
tv ki ecD Mof tet Stormcn wel gereed,

(fois Faeton , op Feins "Zanne Wagen,
W s toeer dan vyf Mïljoens door d’Aâies kwyt geraakt, 
pj 3ar°m hy door de fpyt fehier Gai en Long uytbraakt.

Surrejand dat is een Vend als Klaas van Este»,
Het ■ïle^ Keen klyntje met de Wind verlooren heeft,
I» ,s al levendig wat aan het Gekjs leeft, 
fjç.^ovpt niet anders als van gooijeu en van fmyten,

% ,ychceld de Kncvel meefl daar men de Ofîen dold, 
et in '( habit, en fcbynd geheel vcrzold.

De Trommel/lasger, om dat hy nooyt heeft gewonnen,
Slaat fleets als raazeode alarm, ten flryd, ten ftrydv 
Wat zou hy anders doen? hy is zyn Schyven kwyt,
En roept al meenigmaal wat hebben wy begonnen,
Ons bande! was maar Wind, en baard nu groote pyn,
Vianen zal hier door wel hsaft veroverd zyn;
Het ganfefre Leger dat een hoopenin ’t getal is,
Zyn aile Knevdsdoor de Wind in ly geraakt i 
Het is meefl «olkje daar een eerlyk Mens van braakt ;
Zy flaati tmn Tenien neêr, elk tierd als ofhy mal is,
Dus Kuylenburg, en dan Viaanen fta maar pal ; _
*k Vrets dat men haaft geen buys meer ledig vinden lais 
De Zwaarden zyn gemaakt van A3ien, op Muydtn,
’t Kanon i< anders nier als ASien op Zwo),
Hun keppen op de loop, de zinnen op de hol,
De Brandkhk die is tot Vianen al aan ’t luyden;
De A<3ies daalen op het yfTelyk gerugt» 
ô ! Windverkoopers het is waarlyk graaBWe Lugt.
Nu meenen zy de Stad met lift te overromp’len ?
Dan ftaanze wederom te kyken als Pietfnot,
Dan is weér elk zo bats als Godlands Wtapen Gfid,
En willen die, en die, voorl in het Blocd doen domp*lt»; 
No zynze droevig, dan maakt elk een groot geluyt, 
Vervloeken nu de Weft, dan weder om de "Zuyd,
Dan wilmen met een Storm, en dan met zagtheyt winnea; 
Maar ach! de Stad is vol, de huyzen zyn verzien,
En kunnen zulken troep de puni van ’t lemtper bien;
Dus komen zy zo gaauw die plaatzen niet ligt binnen,
Dies raad ik yder die zyn Gold verlooren heeft,
Dat hy het Leeger laat, en zig na buys begeeft.
Of meend een Bankrottier wanneec hy te Vianen
Een goede Schuylplaats heeft, dat zulkx zyn fehande dekti
ô N een! ô neen / hy werd nog eens zo veci begekt,
Dus raad ik elk nog eens verlaat dees Oorlogs vaanen,
Of *t heel* Leeger dat geraakt nog Man voor Man 
Tot Ftikkedellen, of als Yjeren in de Pan:
De toe voer zal u ook in kortentyd ontbreeken,,
Wie zal u helpen ? want al u krediet is uyt ;
Raasbollcn zoek te zaam na *t onbekendc Zuyd,
Om weer een Kompagnie te zaamen aan te kweeken, 
Want weet Vianen is van u gebroet al vol,
Al wierd ev hoofd, vont hoofd, van difperaatie dol.
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Oi^aryen, svierden, doy ten lojtren der Geme ente ,
Die door decz ' laniere, als de pesi, tot oj> 'tyeleente 
&estroojrt ts ere yei ’ild , wyl dlis stappi s naam 
De dotte &eldzyyt deed vermeerd rem, aïs de^/nam, 

Crewocn eeti Ale ine Zaal ten Ireedstem a^ te nuzlen, 
ddet alette voordeel eli op 't s ciao uste lwa.ni. ieri ale n, 
móen merest di 'hjssleid Trop •• de Dwaasleid lield laarplaaZZ 

^ydyzletsdreeuwcn 7 -an reel winderiy e _ Hants ,

K

M
t ii

■tfildol ^ wereld. met deeZ’ dolliplieid ont/telerz, ; 

anlrc 'Zotieni word ly de'ze veryelelenr

_________________ BESPIEGELING VO OR DE GELD ZUGTIGE dMjljXlN T ELGIN OR ES ONDERGANG VAN DEN AC TIE HANDEL .
ddzt Aetlloos ^oitd, 'van, elk dieizfejylecttuf atzru/eleden 
UBedorf- reeds eeuwen lanÿ tie deiujden ; eer en zeden,

£n strette een, Ireiuuir tvan eerv reeks V’asiÿruweHaan, , 
dHaar drwoit jyierd t mens s1 U'k 7?rein, > vervuld met winden yvaan 

%eer lets veri aerar Hen, kltznk der Zil^'re sclyven,
«its dfoerL, ~toen He «detie/terrnv Aw am van de- Seine dry ven ?
SElie %ty verdelende m een irellelocs yetdl 
^anJBidleljslayen 7 door'' de djyaafhezd oi’erdl

£11 iUlie.iis dieid: IDeeZ’ veild laar monade m, lut ,

------ndelye^t

met een leer zyn lediye mtren spilal ,
&in^ yd de. Jdoafdnar ran let Doctorale yttd 
J)it dnj>r0mûfa, lead door ’t rlcheyeld verlryem 
Oj dn ^'yaor’yert -Brail-, door liaydmenom den Zeaen

Dus was t le of in, ver zeli van voordeel. waist en eer , 
Dinar zie let uiteind ly letyrootychd van Iranien, 
Die doorpuryeeren.of- door laten, o/~ door dranlen , 
ilerwyl 't ver lies -partyeld enyoed let ntytn 'rend loofd: 
Scloon t de Dettes rut vervloelt, leeji. van ieyiandlet’cyd, 

dCiai uxtyescludde leurs weérpoyen te lerstetten,
b j/kryp/L

aZ? Zzcr ,
Versinlen zander ea-, o£ roem in 1 eer does yrad '

yÿrtonderete vont Iwaadzy tot noy eryer Aerem ,
Ht dat zy eimdelyA ,door Irais Zen, zwaai'den, 1er en 
diet loonyenieten vzn lim G-eUznyt • die, adeen.
De snode aeudcweelcster is van aileyruuiv’l'llcen. , 
dn door wie t^lctie spel voi t ser/l ts nitr^yevo*idem ,
Om.inde- loymumsclap de ziel desducats te woriden , 
Dey deze waidytomi ts door s leniels yunst vetyaan , 
Die meerder Iwaad le^t l?i ein enlcel Jaa,r yedaan, , 
Don. de oorloy, peft en twist m veci verldpe J Iran ,
De Jdetnel wil ans weer voor Zull een divasyleid sparen

w

K

dFÿÿÿïÿ dé ^Zyd_ zlç dm, 'G^zü^]!0d^deyen1 Daar lyorddeDeuytyfitrywy yijdiyten_uy£_tyyrdréyerL
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Vader van Klance,

HERS.

4
s<

4hce, Dogter van Wingaren.
%ng, Minnaar van Klarice. - 

Médeminnaar van E deling , 
, Makelaar.
Vrind van Edèling.

Ì

en AEH-onifL

j>Twee Smouiïen.J,

oopryk.

^flgraag. I Actior.iften,
j aagbals. jH '

een Duitfler
ytïyn, Meid van Wingaren,
M, i
^4, I koeren.
^her, Knegt van Quinquenpoix.

^et eevftê eh laafte Bedryf fpeeld voor 1 Huis van Wingaren, 
en het tweede in Quinquenpoix.

E E R S t E BEDRYF:

E E R S TE TONEEL.

ï ^ ............ ” T , , • . - -T ~ - ■ - :

Enkhtiyzen, Horen, weg, ze komcn nier ntofrenE 
De Zmdzee Compagnie, wie durftons hierbeloven 
Ora Salomons Orphier van al zyn gond te entroven?
Want fehoon dat land voor lang verloren wierd geagc:
Hcc word door de Engclzen nu weer in ’t lige gebragt. 
Wac dunkt u, als wy eens zo’n twee drie honderd ichepen, 
Prop vol van gond gelaan zien, in de havens flepen,
Wac intreft dac ons geld zal geven ? op het minft 
Voor elk pond Aerei ings een honderd ponden win A.
Vraag my nict wac ik heb verlooren, maar zal vvinnen 
Want fpreekje ft woord verlies nog eens, het zal myn zinnen 
Haaft krenken^dac ik u nog zo onnofel vint,
Dac g y vraagt wat ik heb verloren, daar elk wint. 

Schoonpi'aat. Behalven die daar by verliezen.
Wingaren.. , j ... . v v’c Kan niet wezen,

Of’t moeten Efels zyn, als gy.zÿt, die door ’t vrefen 
Hunnc A Aies ruukeloos verkopen, maar dat is 
Tot daar toe,- ik voor my ik houw de winft gewis. 

Schoonpraat, Myn Heer ik gun ’t u 5 maar wilt gy me uwe Acties 
j Tot zeyen en drie kwart, zo zal ik die ontfangen. (langea

, Neen zeg ik nog cens, . .
Schoonpraat. ’k Ben dan uw Dienaar Heer,

TWEDE TONEEL.

WAt is dat fmagtftig volk geweldig in de weer,"
Om my myne Afties tôt een beufelmg te ontwringen, 

Maar ik meen die Moniteurs .vel anders haaft te dwingen;
Zy fullen blyd fyn , om van feven en drie kwart 
Nog cens tot twintig toc te komen, v ant ik tare

^Een zeg ik u nog eens, wil my de kop niet bréken;

Schoonpraat. Maar Heer! . . ,
;. “Wingaren. Maar ’t is vergeefs , hier baat geen tegenfpréken.

Verkoop myn Acties tot dien prys nict, neen, ô neen,
% moet op Horcn nu al vry wat meêr beftcên 
sis zeevên en drie kwart, neen, zeker’t zal niet luklten. 

na dagt jei me een veer hier uit de ftaart te plukken ?
Schoonpraat, praat jei 00k zo fehoon gelyk je wilt, t 

Jot zeven en drie kwart is hier je tyd verfpild. ( dalen. 
*3oonpraai. Maar Heer, bedenkteénsregt, hoeligtdiekunnen 
^ngaren. Wat dalen? ’k meen daar nog een plokjen uit te halen, 
Jeti minften van een twé drie Ton nego ud lien, maar 
ij^oonpraat, om dat je my hebt dienti gedaanj zie daar, 
n Z,al ze u tot negen en cen vfcrde nog verkopen.
\f‘0-onpraat. Myn Heer, dat is te veci, ikdurf niet hooger loopen 
ft's’t geen ik heb-gezeid. JVindgaaren. Ga dan maar aanftonds heen 
ou Zul je ze in ’t geheel met hebben, want ik meen 
l dienti te doen, maar nu zal ik ze zelver houwen. 
yhoônpraat. ’k Verzeker u myn Heer het zal u noch berouwen. 

nu op Muiden ? .,, , . .. ,
Wingaren. *k Wcct niet waar gy mÿ na'ar vraagt,D|y4r ik nog zelf niet weet, hoe veel de zom bedraagt, 

’k in deez’ Compagnie zal op myn rcek’ning krygen , 
y ;Cs moogt gy voor deez’ tyd nog wel van Muiden zwygen. 

‘ praat. Wel nu uwe Abties op de Zuidzé?
Zagt, zwyg tiil !

Ar// ‘1e in ’t minft5 niet Van; die Acties horen wil. 
tf^fypiraat. Hoe dat myn Heer ? hebt gy zo veel daar by verloren ? 
Sn[—ren. Verloren? opdat woord (top ik terftont mynooren ; 
qV e^k my van geen verlies, neen , ’k meen daar by een (chat 
\y- W"'nen, groter als een Koning ooit bezat, 
f)jent Compagnie is ’t roompje van al de and’ren, 

Compagnies van Holland met elkand’rcn j 
‘8 Dordregt, Alkmaar, Delft, Haag, Edam, Purmerent,

Al de Adionitien met myn Adies tiyf te houwen. ?

DERDE TONEEL.

ITT Indvang. Myn Heer ! ter goeder uur dat ik u mag aanfebou- 
V> ’k Waarzo van meningom naar u went toc tegaan, (wen! 

Want fehoon ik grote winft met de A dies heb gedaan,
En denk nog meet te doen vind ik my heel verlegen, 
Want uwe Dogter ftaat uw ,keur, myn hefde tegen.
Het fehynt zy hceft haar kart aan iemant reeds verpand.
En wyft myn trouwe min afkerig van de hand;
Dit is de reden . daar ik u af dagt te fpreken,

I Wyl hare afkerigheid aan my te klaar gebleken I Myn zinnen fo ontfteld, dat’k niet weet waar of hoe 
' My heen te wendén, en nog minder wat ik doe,
Zo dat ik waar’lyit vrees, dat ik my fai verkniefçn,
En door dofgeeftigbeid, in plaats van winft, verliefen ,
’t Geen reeds al is gefehied ; want gift’ren avond kwam 
Ik van uw Dogter, en ging aanftonds naar den dam,
Daar ik gevraagt wierd door een van de Aétioniften,
Hoe veel op Utrecht? ik die toen my zelf vergiften,
Wyl my K larices min zo vati lag in het hoofd,
Heb die hem, in den dut, tot tien percent geloofd. : y 
’t Was aanftonds : houw uw woord ; ’k ga een Notaris halen ^ 
En wil u daad’lyk in geveede munt betalen. 
lk, die hier op als uit een droom ontwaakte, Icreeg 
De koorts haaft op het lyf, te meer, toen ik ter deeg 
Bedagt, hoe ik de winft, die ?k reeds had in myn handen,
Zo onbedagr, helaas ! en ruuk’loos bragt te ichanden ;
Foci ! dat ik daar zo onvoorfigtig ben geweeft,
‘c Herdenken doet de fpyt weer leven in myn geeft,'
Want die van Utrecht zyn tot veertig reeds gerefen,
Dies naar myn rekening fai myn verlies nu wefen 
Drie honderd guldens, op elke Aótie, en dat is 
Op zeven Aciics mira twe duifend gulden; ’k mis 
Myn zinnen, wyl ik nu nog ft fchernpen toc moet horen,'
Daar ’k door uw Dogter, heb myn (elione geld verloren. ...t 
Wingaren. Datis my iced ; maar ik beloof u, dat voortaan 
Uw min veel beter en voordeliger zal gaan, ■
Wyl ik dçcz mìddag haar nog heb op’t ftrengft’ geboden,
Dat zy u, die haar lcomt tot wederliefde noden,
Zal minfaam en beleefd ontfangen, gants geen fchyn
Van tegen zin aan u doen blyken. Windvang. ft Kan wel zyn
Dat gy ft haar hebt belati, maar dog ben ik voi vrefen,

Æ Dac



'Dat zy in dir gebod za! ongehoorzaam wezem 
Vooral, spzeEyieling, die ftaàg u\v huis bcfpied,
Het al de fm irrite woord kan fpreken ; ja rnaar zier.
Want naarik daag’lyks hoor van ieder een getuigeri,
Z.d zy haar hart nooit tot gene and’re liefde buigeri,
Zo rang zy inde geheim elkandéren ver Asari,
En ik zie my vaft dag op dag van haar vçrfmaân,
Waar door ik zelf nadirw weet wat ik moct dpen of laten';
Dies zo gy wilt dat zy my voortaan niet zal hateri,
Maak dat zy Edeling, of hy haar nimraer ziet,
Want buiten dat. ik zie myn min eer lang tot niet,
En tevens met uvv laft tnòetwiljjglyk Vertreden. ,

Wingaren. Wel, om u te voldoen, en om u alle federi 
Van klagten te gelyk te onmemen : pa ter zy,
W vi ik xlarice zal doen komen trier by my ,
Dm z nit gy ho ren hoe ik haar zal overhalen ,
Wvl’t haar misHaagd uw min met veêrmin te betalen ;

Zìi. haar verbieden, om haar Mirinaar nooit tezien,
- ri zo zulks mòg ter Hulk en heimelyk gefehièn,
E dat i zelfs maar eens het kan te weten komen,
D it zy myne ongena'de ais Vader heefc te fchromen’j 
En als ik haar verlaat men cep verftoord gemoed,
Maak dat gy haar dan met eerbiedigheid beg root.
G :lyk een Minnaar paft. Gy zult door uw gebeden,
Daar zy myn vvil nu kent, haar ligtlyk overreden,
Om u met wedermin te onifangen.

’kBentevreên.l "
Wingaren ’t Is wel, vertrek , en laat my hier by haaraileen.

V I E R D E T O N E E L.

'1X7Ingaren. Katvyn. Katryn. Myn Heer.
* * Wingaren. Doe hier terftorit myn Dochterkoraen.
Katryn- ’t Is wel myn Heer.
Win area. ;-i Ik moet dat kleutertje cens betoffien.

In’t oozet van haar min, wat of zy ook wel denkt,
Daar zy een eerlyk man niets dan hare afkeer ichcnkt,
Om ai haar zinnen op dat Jonkertje te leggeri.

VYFDE TONEEL.

Hy tragt vergeefs^ wil hy me op dele wy% bclelen, 
fcn fo hy nog den pligt der minnery nier weet,
Hy leerd dien dan van my : het.is ten juffer Iced 
Als ly haar tyd moet met zo’n Hegt di (cours pafferen,
Voor ai, als lemanu wil dat wy hem admireren 
Als Minnaar, neen dan paft een and’rezamenfpraak.
Een Minnaar tragt alleen zyn blydfehap en vermaak,
Voor’t by iyn van die geen, die hy bemind, te tonen,
Hy fmeeke en vieid en bid dat fy hem vvil belonen 
Metwcérgunft, wyl fyn hart haaraanbied, en alleen 
Hàar de ottèrhande doet van fyn genegenheên ;
Maar Windvang. \ dien gy my ftTvaak hebtvoorgedrag^' 
Waand, naar ik merit, my door fyn A cries te behagen, 
Dog de ingebeelde fchat,".dicn hern fyn hoop beloofd 
Raakt my met eens aan’t'hait, maar ftoot hem voor het h°° 

Ikhoormyftomen doof>hqe kunje’tzovefZ^ 
Neen, gy moct Édeìingf dat Jonkertje beminnen,
Dat Popje vau’t Zal let, die al zyn fchonen tyd 
Met Amourettes, en galanterie verflÿt,
Die’t dwaasheid noemd fyn hoofd met ICoopmanfchap tebre 
Dog ik gebiede u hem ,voortaan nice meet te fpreken ,
Het is een Lanternine, een Weetniet, die in ft minft’
V an d’Àótichandel weet, of tragt om door de wind,
Die zrilk een ICoopmanfchap voor zekerlyk moet geven,
Le fyn in top van ftaat, enfehat, en eer verheven.
Maak door geen tegenfpraak te ter gen myngeduld,
Wyl gy Heer Windvang tot uw Man ontfangen fuit.
Gy ziet hoe ver ik voor u welfyn ben genegen,
En gy fyt in dit punt u eigen felve tegen.
Klarice Papa, dewyl gy my myn vryë keur ontfeid,

Ten mi often, dwing my niet in myn genegenheid ;
Heer Windvang zal my tog oneindiglj k mishagen ;
Dat hy zyn min vry aan een Juffer op gaat dragen ,
Die hem om de A clics kan beminnen , ik voor my 
Kan niet befluiten tot die blinde flaverny,
Om in dit wigtig punt gehoprzamheid te tonen 
Papa fai foik hoop myn vry gefprek verfehonen.
. Wingaren Maar dat gefprek dunk in y al vry wit vry, mai* 
Dataluwe uitvlugt hier maar vingt loos is befteet,
Dewyl ik wil,dat gy fuit met Heer Windvang tvouwen. 
En Edeling op myn gebod nooit weêr aanfehouwen.

Wingaren, Klarice. Z E S DE TONEEL.

1£* Larice. Watis’er van uw dienft, Papa? - 
Aik, Wingaren. Ik zal ’tuzeggen.
Gy weet, hoe ’ku voorlang , het huuw’lyk voordroeg van 
H.er Windvang, die zyn trouw u aanbict; ’c is een man 
Die Krezus (chat e rlang door zynen Actiehandel 
Bezitten zal, en gy kune geenzincs aan zyn wandcl ,
Of leven, of gedrag u ftoren ; wyl elk een 
Hem agt, als ik, hier in ver bo-ven het gem een,
En nogtans naar het fchynt kan hy u niet behagen,

Klarice Met reden, wyl ik my moet over hem beklagen, 
DathygeftadigvanzynAflichandellpreç.t,
En my het hoofd vermoeid, en zelfs de harzens breekt,
Met uit te pluizen waar hy intreft by kan vinden.
Dan is’t, in Zwol, daar heb ik ongemene vrinden ;
’k. Hoop door hun gun ft de helft van deze Compagnie 
Voor my te hebben, cn dan weet ik wis,, ja’k zie 
Alreids een Kapitaal op’t Kapitaal gewonnen ,
Dies fai ik als een Prins u maintineren konnen :
’k Kogt gift’rcn avond nog tien Aflies op Edam,
En fonder dat ik ’t minfte kwartje hoger kwam 
Als een percent, daar ik geruftelyk durf hopen,
Dat in twe vveken, die tot twintig fullen lopen ;
Dan win ik kofteloos zo’n negentien percent,
Gecn Afbiehand’laar komt in gaauwhcid my omirent.
’£ Is of hy God Merkuur zyn vleugels heeft bekomen,
Of voor Poftloper van Jupyn is aangenomen,
Zq Zvverfd zyn woeft gefprek van de een naar de and’re ftad , 
Nu is hy hier, dan daar, dan ginter weêr, zo dat 
,Hy zelfs op eenen tyd fchynt over al te wezen;

Klarice, alleen.

LTElaas! myn waarde Lief! myn Edeling! moet ik 
Uw by zyn vlugten, om diengeen, daarik voor fchrik 

Gelyk myn Egtgenoot te ontfangen? wrede Vader!
Maar’k zie Heer Windvang kornt, om my te pi a gen,
Nu wagtik weêr een ftorm van A flies, met veel mccr 
Geta!, als ooit het nat des regens vie! ter neêr.

ZEVENDE TONEEL.

Windvang, Klarice.

Windvang.

Ejuffer, is ’t my vry dat ik u mag genaken,
Om u de grootheid van de min, die my doet blateri 

Te ontdçkken.? Ach ! die min, die reeds van nu af aan, 
Door haar verterénd vuurmy komtzo duur te ftaan!
Wyl my d ie liefdc reets twe duizend gulden kofte.
Klance, Dan was het tyd myn Heer dat gy u eens verlofff 

Van zulk een koft’lyk yiiur, ’t geen zelfs uw geld verteeN» 
Dog waar toe is dat in uw liefde gefpendeerd ?
Of legt gy toe om my met gifren’t hart te raken ?
Zo zuit gy zekerlyk uw reek’ningkwalyk ma ken ;
Want giften van een hand te ontfangen , daar voor af 
Het geld reeds word beklaagd, dat is my veel te laf.
Ook buiten dit, lean my uw geven niet behagen.

Windvang. M e-Juffer gyhebt nog geen reden om te kb» 
Gy vreefi vergeefs dat ik dat geld heb aangeleid ,

geo ?
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2m k )
^ een prczent myn ziels gcnegcnheid 

. tonen, zuik verlies zou my her hart bekoren, '*
t,lar’t geen my fpyt. Ik heb’t uyt Creveceur verloren.

\y y ce- Dan is hetbeft myn I leer, dat gy de min vevlaat. 
y7 ^ die, door’c Creveceur, is ftrydig met den ftaat 

3i) d’AÉhrehandel, en gy fuit my feerbehagen,
An gy afiaat met uw min my mcêr-te plagen 

jj 'vdvang. Hejaas ! word dan myn min fo trouw, fo tier , veragt! 
Q3ai’ ik tot uw geluk, oaar uw bezitting t-ragt -,
^’■ult, indien gy wilt, myn trou we minontfangen ,
^ 2eif, en my metu , doen’t grQotft geluk erlangen;

Rykdoin-, ftâat, en eeral’tJufferfchap
H'o-. n . r iy bo yen ftreven, eiVgefeten op den trap 
yab weeldeen overvlocd * al watu luft, genieten ,
^ c zal my, mag ik u bezitten , nooit verdrieten,

halve Kapitaal, ’tgeenmy myn hoopvoorfpeld, t. 
d5 te off’rcn tot uwvreugd , want de overvloed van geld 
à aakt ftaig verndeging in twe jeugdige Egrgenoten. 
k Poogdgy myngeluk.allenigom te ftoten, 
p°°v my u wedermin te weigh t-n , en uw haat 
^efchenken? want fchoon ik een Koninglyken ftaat 
,j^or d’Actiehandeling,, gelyk ik hoop, Icon winnen , 
c^ou’tailes zonder a veragten, nietbemirtnen.

^larice. W.el, wyl gy uw geluk in myn bezitting ftèld „ 
ydoogdan dat ikook, geboeid door’t zoetgcweld 
n3’1 cen opregte min, u mag myn hart ontdekken ; ,
\rie bet ailes my tot droefheid moot ver'ftrekken, 

my van Edelingcn van zyn liefidc ftheid,
^ntmijnevreugd alleen iszijn gehegenheid. ,
ndvang. Maar uw Papa is van heel andere gedagten,

Qlewil datgy. uw pligt als Dogter fuit betragten,
51 my als bruidegom te ontfangen

\^arice. t : *k Weet zyn wil ;• i :■
ÿar’k weet ook, dat ik nooit in lulk ecn groot verfehil 

tuft enblydfehap aan zyn oordeel op zal dragen ;.
^Zuk gy wel doen my nook mcêr uw min te klagen.
O^en, ear dat gy weer. uw geld door my verlieft, 
k °ek een Jufvrodwdie u omuw fchat verkieft 
Ve gy nog winnen zuk j ’k ben met myn ftaat tevrederk 
^ ^ensniet andere dan ink huuwelyk te treden „
^Edeling,-diemy gelyk zyn Bruid aanfchouwd.
^ftdvang. Maar ’k heb uw Vaders woord., « - - • 1
\^:rice. : Dat hy zyn woord danhouwd,
m.ctzekeru, gy fuithetmijnenimmerkrijgen.
^izdvang. ’k Zal uiteerbiedigheid vooru me Jufvrouw, zwijgen, 
kl^cgter weet, fchoon gy mijn liefde durit verfmaân ,

"" ^aderis mijn Borg, waar op ik aan zal gaan.

A G T S T E T O N E E L.

. Albnhf, Æafry».

Gy zijtdaneind’lyk van dicn ICwelgeeft eensontftagenl 
A/«r. Ach ! was fulks waar Katrijn ! nooit lag i k van mijn dageri 

M J1 liever dagy als dat Heer Windvang, dic zyn naam 
My ?J.Vnedadcrinaard, my cens verliet, ik fchaam

wanneer ik moctzijn fpoot’looshcden horen „ 
tht ,°Srans kanhy’t hart van Vader fo bekóren j 
\ l^ijn woord alreedsqan hem gegeven hfeeft,

tnijn gemoed voorzulk een haatt’lyk huuw’lykbeefr. 
Zoud gy dw. Edelingom zulkeen gck verlaten?

^etrern > die eeuwig van zyn A Sties leid te praten 
>Mo°vWen i been . Jufvrouw dat fou iktegenftaan,

']C’n bend door dwangio n huuw’lyk aan moeft gaan „
My j 1 ^ vvel zweren, dat, ver van hem te beminnen 
k.lar °r een AStiezou twee Horens over winnen. 

peejj\Ce- 'Zwyg onbedagte! cnfpreekmet meêrbezadigtheid;
Ja Z(:]^U^‘cr moet om’t een oft under onbeicheid, 

z0j,°tTl lyfen goed, geenzints hare eer bevlckken,
°°it door dwang dat huuw’lyk moet volcrddketi, 

vpyri J?um,!1aten ■> en, dog met een kuis gemoed,
^iln t0£ ebng alleen beftralen met een glocd ■

§enegentheid, maar Hemel ! lean’egefehieden,

Laat my het zielsverdriet van fulk een Egt ontvlieden !
Katryn. ’t Schynt dat de Hemel reeds uw beê met gunft bekroond- 

Dewyl zig in onz’iugt een held’re Wolk vertoond,
Die haaft uwdroefheid voorde blydfehap zal doen zwigten,
En door het by zyn uw bezwaard gemoed vcrligten.
Klar. Waar fpreektgy van?
Katryn. - ■ i ■ Waar van ? van Edeling, die daar

Eerbiedig U genaakt. Klarice. Nu minderd het gevaar.

NEGENDE TON EEL.

. Wat damp van zwarigheid, myn Schone, komt de ftraletl 
Dcr Tweling Zonnen van uw liefgezigt bcpalen 1 

W at droef heid treft uw hart, die zig óp uw gelaat 
Zo blykelyk ventoond ,.’k dagt indehdagenraad 
Van uw aanlokk’lyk oog myn lÿden teverzagten,
Mijn lief! war deerd u, mag ik van uw gunft verwagten 
Datgy den dorfprong Van u w droef heid my ontdekt?
Wyl uwerouw myn zieléen dubb’len rouw verftrekt.
Klarice. Myn lief, zodraik u voormyn gezigt fag icomen, 

Wierd-ftrak s de plants van fbrgdoor blydfehap ingenotnen -,
Maar’t fchyiìt, de rouw, die ray denboelem heett bewoond, 
Hecftzigop myn gelaat voor uw gezigt vertoond.

Edeling. Myn Waarde! mag aan my dat groot geluk gebeuren, 
Dat ik de reden weet, waarom gy fchynt te treuren ?

Kla. Alleen om u ; Edeling. Om my Ì
Klarice. ' , i Ja Edeling omu.
Edeling. Helaas i wat wréde flag treft dezen bdefem nu !

Gafiku inrimer reenorn over my te klagen Ì 
Klarice. Ncen Edeling, uw min kon myaltdosbehagen,

Maar datik treür om u , is , dat hét onbeicheid 
Myns Vaders my verbied uw tegenwoordigheid r 
Wyl hy tot voordeel van Heer Windvang ingenotnen, 
Mydwingen wil, zyn wil en opzet naartekomen ;
Ja hy heeft reeds zyo Woord gegeven tot onz’Trouw,
En mygeboden, datik nu nog nimmer zou 
Uw tegenwoordigheid voormyn gezigtgedogen ;
Ik zie u door den flag niet min dan my bewogen,
Edeling. ’t k waar, dit treft my tot in’t binnenft’vah’t gemoed, 

Dog ik hoop door.de lift in zo veel tegenfpoed ,.
Nog eens de LauWerkfoon van onze min te ftryken;
Myn Vrind , Heer Trouwhart, gafmy dikmaalsklare blyken 
Van zijn opregt gemoed, ?t geen zorg voorVrinden draagt,
Dies heb ik , fteunende op zijn gunft, het wcêr gewaagd 
Om in deez’noodaan hem een toeverlaat te vinden.
Ik weet uw Vader laat zig in’t geheel verblinden 
Tot Windvangsvoordeel, om zyn AStiehandei, dies 
Zal ik deez’avond nog, en fonder tydverlies,
Op Qiiinquenpoix my aan uw Vaders zy begeven,
Om, dat hy’t hoordenziet ,metTrouwhart, diebeneven 
My daar als handelaar verfehynen zal, doghy 
Gelyk Verkoper, ik als Koper, de een’party 
Naarde andere te doen, en dus hem diets te maken,
Dat ik me als principaal verftaa op deze zaken.
Myn Vrind, Heer Hoopryk, heeft my ook zyn hulp be!oofd$
Dies hoop ik door de lift, dat onweêr van onshoofd 
Te wenden, en tedoen op Windvang nederftorten.
Ook weet ick, ’t geen’ hem wis de vlerken braafzal korten s 
Dat Dordregt, daar hy heel veel A Sties heeft gehad,
De Hour heeft opgezeid, eh die door lugte Stad
Het Graaf’lyk Arnhem, daar hy braaf heeft ingefehrevenv
Heeft aan haar Compagnie alreeds den (chop gegeven.
Myn Schone ! fehep dan moed .. de Hemel zal ohz’min 
tiekronen met zyn gunft, en. wyonseind’lyk in 
Het waardigEgtverbond vevheugenen verblijden.

Klarice. Ei vlei u niet teligt, mijn Vader te misflyden;
Hy laat zig door den fchynnietligt verblinden, nog 
Vcrvoercn door de lift of ftreken van’t bedrog. ”

Edeling. Verban uw vrees, myn lief 1 hetmoetons we! gelukken 
Daar w y niets tragten dan de min den dwang t’ontmkken,

Die



TXe'haatftyk by haar is, wyl zy hct mecft van al 
Een vrye Keur waardeerd ; die droevig ongeval,
\ Geeri ons nu dreigd, zal haaft onz’tegenttreven tergen,
Zo ik fleer Trouwhart maar durf zo veel moeite vergen.

Trouwhart. Zover myn Ideine mage u kan behulpzaam zyn, 
Durf ik u van myn dienft verZeek’ren : ’k zoü in fchyn |
Uw Vriend dan weZen, zo ’k u ft minile dórft bntzeggen^ , 
Te meer, daar gy u hart voor my komt open legged.
Ik reken’t my tot eer , zo ik u dienft lean doen.

Kan ik myh leven, ù die heusheid wel vergoen I 
Daar ik my vind zb diep in awe gunft verbonden,
-k Heb vaak uw dienft beproeft, dog nimriier onderwonden 
Die, by gebrek van magt, te lôrien naar waardy..
Die vriendfehap die my ftaag. % . Trouwhart. Ik bid U laten w'y
Die komplimenten, als onnodigheden (taken,
ft Zal tyd zijn dar wy voOrt, naar Quinquenpoix ^crafen ^
Om met meer zekerheid te vorderen ons werk.

Vaar weldanïchode Zón! vaa'rwelmyn lief! eifterk 
U in uw dbefheid, met de hoop van ha d'cez’ vlagen,
Die ons, mi de avend fchenkt, de bl yd (chap te zien dagen ,
Als weer het morgen ligt uit de Oofter kimnien ftraald,
Ën onze min, door lift, regtvaardigzegepraald.

Klarice. Vaar wel mijn lief ! ik hoop de Hemel zal ons geven, 
Dat wy vereenigd naar onz’ Wens eens mogen leven :
Wees tog vodrzigtig in uw wandcl en gedrag,
Want zo myn Vader maàr het minfte ftraaltje zag 
Van lift, of van bedrog , was al myn hoop verloren;
En ik zag mets dan zorg en Iced voor ons befehoren , 

Trouwhart. Me Juffrouw j onze lift is al te wel beleid ;
Om ooit ontdekt te zyn door iemants fchranderheid.

Klarice. ’k Hoop dat het zo mag zyn tot onze min haar voordeel ; 
Edeling. Vaar wel , myn Engeling! verlàatu op ons oordeel ; 

ft Geen met omzigtigheid gepaard, eer lang de min 
Zal ftellen op ’t altaar, daar wÿ Vereend van zin 
En hart, voor eeuwiglyk door zuiv’re liefde paren,
In fpyt en weer wil van alle Aétie handelaren.

Die handeling maakt alle onfe agterftallen goed.
Maar welk een Compagnie (bua gy de bette houwen? &

Wing, ’le Kan daar myn fentiment nier droogmonds afontrouv 
Geef eerft een pyp toebalc met een kop Koffi. Pieter .Goed 
Myn fleer. WingarendSHeX fo ik u myn mening feggen moet’ 
’kZoù onder alle die van Utrechtft beften agten. .

Snoever. Dan ftryd uw fentiment heel ver met myn gedagt6 ' 
Maar reden van uw faak. , Wingaren. De reden waarom 
Ik Utrecht boven al de anaci c Steden (chat,
Is wel voornaam’lyk om fyn fchone fituatie’.
En fo wy door den tyd eens fien die operatic ,
Die ons’t Project belooft, (al Àmftcrdam voortaan» 
flaaft ili de fchaduuw van ’t (lorercnd Utrecht ftaan.
Hoe fai het ad’lyk Stigt hct. hoot'd dan boven ftelten, 
Wanneer fyn vloot fai door net vaile land heen breken,
Wyl de uitgegvave Vaart haar vrye pas verleend,
Tot daar de Zuider zee fig met den Èems vereend.
Wat faift vermaak’lyk fyn ora van de groene zomen 
Des buiten wals', de vloot onft kabb’len van de ftromen,
Te zien , heel fwaar gelaân, aankomçn naar de (tad ;
Dan fie ik Am Herd am wel haaft beroofd van (chat,
Van Zeevaart, en al ’t geen het nu beroemd kan maken,
Wat fai’t daar mafck’lyk fyn orb in het zout te raken

Einde vein ft
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B È D R Y 

TONEEL.

F.

Edeling , Trouwhart, Hoopryk.

ft Schynt hier hog vroeg te fyn in Qüinquenpoix. 
ZfwpryU ..... Dat'dwaar;

Dog ik verzeker u vertoef een weimg maar,
Dat het haaft naar uw zin u voi genoeg zal wefen.

Javobronsoogmcrkligt maar alte voi,zou 'k vrbzen. 
f Hoopryk. Dat heeft geen nood ,fo wy maar letten op ons werlt, 
Hoe voider dat het is, hoe dat hÿ minder merle 
Kan ne men op ons doen ; maar laat voor al niet blyken.
Indien gy toclcgt om hem liftig hit te ftryken;
Dat wy elkanderen bekent fyn, als alleen
Door d'Aaichandeling ; (b "heeft hy minder reên
Om wantrouw in fyn hart te voeden , dat onz’hande!
Alleen in lift beftaat; en gy fleer Trouwhart, wandel 
Zo lang nu hier dan daar, om Wildvang te befpién,
En fyn verlies of wind naauwkeurig naar te fien,’
1 k fai my onderwyl by Edeling vervoegen,
En om Wingaren tot fyn voordeel té vernoegen ,
Myn Acnes hem goed koc'p verkopen, fo kan hÿ 
Niet denken, dat hy word door onz’ bedriegerÿ 
Bedrogen, en als ik van Ed’ling ben gefcheiden,
Voeg u dan aan fyn zy, dan moet gy met u beidén 
Hetoverig van ft (pel voitooijen , maar ga heen,
Daar komt Wingaren, met fleer Snoever, herwaarts treên;

T W E D E TONE E L.

Snoever, Wingaren, Trouwhart, Hoopryk, Pieter.

çyNoever. Ma foi het is fo, ’k heb net honderd duifend gulden 
oOp Rotterdam alleen gewonnen. Wingaren. Zonder fchulden? 
Wat fchuldcn ? wie heeft fchuld die,maar in Adies doer ?

Van ft binnelàhdfe rheir, om regel regt , regt aan,
Met een zuid oo(ten wind voort Texet uit te gaan ;
Geen Pampus fai ons daar verhtnd’fen of beletten,
Pe voorgenome reis niet aanftonds voort te zetten,
Door ft laag verloop van’t Ty; neen ft fai daar anders gaan,
Daar zal men leder uür de. vloten vol gelaân
Met d’aldereerfteh (chat van ft ooften en van ft weften,
Hun kabels vaft fien (laan aan de over Quwde veften 
Der Bidchoppftyke (tad , daar is geen Compagnie,
Daar ’k fo veel fekerheid als wel in dele zie j 
Nu weet gy myn befiüit. Wat fyn nu uw gedagten, 

i En welk een (tad (bud gy nog boven Utrecht agten ? 
Snoever. Ik? Rotterdam, dat blykt ook dat beter is 

AlsUtrecht, Wing. En waaroth? Snoev. Daar isdeZevaaft'* 
Daar hcefd ni eh eerft geen vaart te graven, om de fchepen, 
Riiiiri (even meilen ver dwars door het land te (lepen, 
Want ft is vier uureh eer men tot den Eetfls geraakt,
En dan nog drie, eer men de Zuiderzee genaakt.
Daar moet men aan den Eems nog eerft een haven maken. 
De kuft verdiepen, en meêr diergelyke zaken ;
Daar die van Rotterdam hoe fwaar, hoe voi gelaan, 
Terftont fyn uit de Maas tot in den Oceaan ;
Dies fo ons Àmftcrdam ooit voor een (tad fai wyken,
Het fai voor Rotterdam alleen fyn vlaggen ftryken.
ft Is vry wat vejliger het geen men reeds befit,
Als dat men hcbben fai ; Ja Utrecht kan fyn wit 
Niet treffen, want die vaart en haven, met elkand’ren, .
Zal ft Fonds der Compagnie haaft doen in Nul verand’refl=. . 

Hoopryk. Gÿ twift wie ft beften is of Rotterdam, of ft 
En ikagt Wefep ft belt. Snoever■ Die Acties fyn tc ligt- 
ft Zyn Varkens Abties, laat die Compagnie tog wandTen, 
Àîv/aar me alleen in draf en zwynen denkt tc hand’len. 

Hoopryk. Endaarom zou ik die verkiefen. Wing. En wat F 
Hoopryk. Die Aftiehandcl is voor Chriftenen alleen, 

Geen Smous of Jood zal daar de hand aàn durveh ftekeO-
Snoever. Dat’s mis getaft
Wingaren.... Voor my, ftc zoùdat ook tegeu-r
Hoopryk. Dan zoud gy denken dat een Jood, die AétlS 

Zou durven hand’len , dat geloof ik niet. Wingareh. r 
Wis zal een Smous zo wel als gy die durven kopen,
Èn ligtelyk nog eer. Hoopryk. Dat zou ik geenzints h°r 
Want in die Compagnie zie 5k myn fortuin gemàakt. A<y° 

Trouwhart. Of met zo menig een ligt op den dylc gel
D E R D E TONEEL. ^

Edeling, Wingaren, Trouwhart, Snoever, Ploofj ’ 
i Waaghah, Pieter.

Uw Dienaar Heeren,
tegen Snoever. Wat komt Edeling ll,e 

Snoever. Zaagt gy hier hem nooit nicer ? v ype
Wingaren.

Wingaren,

ô Neen! want al zyfl



‘:n 'chempen was voor hcen op d’Aób'chandcl, ik
my zulks gictverft&an. Hei vie op Mcdenblilt?

y1,never. WatMcdenblikr' dat hevfc deftuipcn reeds gek regen. 
."‘^aghals. Dat zy dan zo, daar leid my gants niet aan geltgen, 

n^en gy nogmaar wat part yen hebt. Snoever. Ik niet.
Ik al, En tot hoe veci ? ^

j^°opryk. Tot twé percent. ìVaqghaals. Vcruriet. ;
twé Percent \ daar ik die voor ccn kwart kon krygen.

VlER.DE TONEEL.

NWfryf. Wie op tergouw, ,
* Doe veci ? maar maàk mcclang tcdreigen.
{oopryk. Tottwemaal zes Perccnp.

’tlswel* ik neemdieaan.
06 veci Partyen? Hoopryk. Tien. Edel. Pieci wel, het isgedlaan, 

tt'ingaren, tegen Snoever. De duivel dat ’seen koop,
Soever. Dat’s zonder kng beraden. ,
Üdngaren. Geen Aéfcionift zou zo’n Partytje ook ligt veritraden.

Op Horen ? Horen,wie? Wat geefjeop Horen?
Agt.

n°erver. Èn nog drie kwart, Schoonp. En één,; .; . .
Én half. . Al lagtjens, wage,

IN u van deez’Partyzoaanftondsuitflag geven. 
p°uwbart. Wie doctop Utrecht ? Edeling. Ik. ;

rr.........J.. ... J.. k.t «5t Schynt dat hy al zyn Icven
S' Aétiehanddaargewçeft heeft. IVindvang. Datis waar. 
fueling, Tegen Trouwhart.. Hod veel op Utrecht? Spreek. ,

Tot Tyftig. Dat’s re zwaar
r°uwhart. Tot Vyfenveertig. Edeling , Neen. 

y°uvohart. Wel nu tot veertig effen.
pSl Tot Vyfendertig. Trouwh. Ja dat kuntge ook wel befeffen, 
pdeling. En nog een kwart. Trouwhart. En Drie. 
peeling. Neen, als ik heb gezeid.

^0urivhart. Nu nog een kwart. Edeling. Ochnf.
Q r°uwbart. ’kHebzeu tog toegeleid ; :
•^y Utilize Bebben. Edel.ltLn Hoe veci Partyen $ Trouwhart. Net 
y.°t Vyfentwintigtoe. Edeling, Ik ben te vreden met 
yom-d, . , , , n -,
yjni- tegen Snoev. Daar heeft hy weêr een fchonen flag geflagen, 

°°.pryk. Wiedurftop Aikmaar nu nog twé Percenrjes wagen?

VIÈRDE TONEEL.
^°onpràat, Èdeling, Wingaren, Trouwhart, Snoevéfy, /Toopryh, 

Haaghals, IVindvang5 Twiflgraag, Levi, Joseph, Pieter.

gy u hog bedogt, S'noever. Daar’s geen bedenken aan.
^ Gcef cens een pypTocbak.
/ ffnpraqt. ’t Is wel dan,’t is gedaàn.

Wiezal Projeóten koof?
^<txper ’ Tegen Edeling. Myn Heer, gy hebt daar even 
live c^-one proeven van uw.Koopmanfchap gegeven,

Partyen fo van Utrecht, als Ter Gouw,,
^ietîy Hu ftameens een Partytjefloten, ’t zou 
^dValyk wefen. Watdurflt gy voor.Naarden bieden.? -

• y°°r Naarden?Niet een kwart ,’t zal daar met op gefehieden 
SnfVer- Wel nu voorMuiden? Edel. En voor Muiden alzo min. 
^'WclnuvoorZwoP ,
Ik’k Heb in die Compagnies.geen fin.
Opy hiet deEngelzen dan nog veci meerder houwen 

Tr Jlden, °f °p Kool een Compagnie tebouvyen. , , ,,
y ?hth V’ Compagnie van Kool, die heeft zyn regten naam, 
Cjorj et is ailes Kool, die reeds de fnelle Faam 
Levi \tfJer grootfte Kool gaar door de wereld blazen.

Tjviji? VV*C zal Projeéten koof ?
^yn fc'i Wat leid die Smous te razen.
tov- gorgèl maakt my bei myneooren doof.

VVt-r vvolder Brief kens, hei 1 wiezal Projeéten koof?

Wel nu den Haag, of Dort? 
D_n Haag, daar moet il wezen.

E^c/. Hoc veci d n Haag? Die is tot vyftien reeds gerezen.
En Dort? j'vwfvgr. Tot vierper cent.

. Tot vierper cent? voor my. 
Sneever Tot vier per cent voor u ? geluk met de Party 
IVindv, Wel welk een win ft komt my van zelfs hiertcgen.fi romeni 

Den Haag tot Vi r percent / . Snoever. Zagt Heer, wit u betomen; 
Wy fpraken daar van Dort. IVindvang. Van Dort ? dan fia ik af. 

Snoever. Geenzints, wyl gy van zelfs my daar uw woord op gat, 
W-'indvan'g. Maar ik meende op den Haag. ,
S wever. Daar’s my niet aan gelcge l

W at dat gy meend of niet, gy hebt’er gants niets niet tegen j 
Om Veertig Aéties aan tenemen tot dienPrys.
Wtndvang. Op Dort ? het zal niet zyn ; ’k ben,daar toe wel te wys. 
Snoever. Gy zultze hebben. IVindvang. Ik zal niet.
Snoever.. Heel wel te weten.

O file zal met deez’ftok u braaf de Tender meten.
IVindvang. Begin eens, hebje’chart Snoever. Zie daar.

. Zie daar weéromi
Snoever. En ik heet u op zulk een loupe wellekom. zy vegten. _ 
IVaagh.Wût geld dieAdie? TwiJlg.iSicts daneen’ge rotting Hagen. 
Schoonp, Die winft kan aan geen Boer, laat ftaan een mens behagen. 
5 rouvubart : Maar fchei hen van elkaâr. 
iVingaren. Zagt Keren, houd uw ru ft.
Snoever. Ik wil niet, wantikben nouduivels veci belufi;

Een Aóìfie met de vuift tefluiten, Troimhart. Wat zou ’t bat en,
’t Is beter door goeliiî uw zaak te feheiden laten.

Snoever. Dar zal niet zyn, hy zal my tot een duit voldoem 
IVindvang. Ik zal waaragtig met, ’t is tegen het fatzoen 

Dat gy my dus bedriegt. Snoever. Ik heb u niet bedrogen. 
IVindvang. Dat hebt gy als een fchehn d wars door ü w liais gelogeni 
Snoever. Gelogen, al Ion t’fa 1 morbleu, kom voor’t rapier. 
IVindvang. Ik kom hier om geen ftaal te handler, maar Papier»

En zal by d’Officier voort over u gaan klagen.
Snoever. Ja voervry ailes uit wat dat u kanbehagen,

Maar egter die party zal blyven tot uw laft.
IVindvang. ’k Zag 1 iever u de keel toe nvpen met een baft,
Snoever. Ja vlugt vvy, want gy vreesd een degeh te zien blinkèni 

Hei ! een kop Koffi ! ’It moet eens dp die Aétiedrinken.

V Ÿ P D Ë TONEEL.
-̂ - ' ' '

Edeling , IVingaren , Trouwhart, Snoever , Hoopryk , Waaghals 9 
Twijlgraag, Hans, Levi, Joseph, Pieter, Schoonpraat.

Joseph, tegen Hans.

MEn Her, hebt jer ook ietste handzelen ? Hans. Woorvan?
Schoonpraat. Wie doet op Monkendam ? Jofeph. Van Actics. 

Hans. . . % Was? ich kan
Dasdaubelsting nicht, moeft men’tetszen, oder zocilcn? ( fen? 

Hoopr. Wie doet op Muiden? wie.? Ham. Mar zeg was wol das roef- 
Schoon' tZyn Aétien, mijn Heer, HanslDic zunt mich nicht bekent, 

Was is das voor Kompoft ? indien hetexelent 
U nt legker is, ich loot mich daadel yk was fchaffen. ( rnaffei|
Pieter. Hei ! brand je daar niet! bei ! Hans. Hold man mich voor e in 

Üntkalenbloed j das man mich nicht zoe woord wol Itoon.
Man brer.gt mieli dood’lyk eins ein fchotel Aéties oon.
Twiftg .’k Vevzekerumyn Heer, dan zultgy duurkoop fmullen.' 
Hans. Laats ich voor ein Dukoor al eins main daj men vullen.

Was lege door zo veil oon! Twiflgraag. Spreektgy van een dukaat, 
Ik bid u dat je van tienTonnegoudfien praat. . ..

Hans. Ten dunder.' was is dasPdoe fchold mich hooft verfehrikken. 
TienTonnegoldfen : moor ein fchotel aus foehklcen. 
Waskoftdas? want ich was op’t aldcrhoogfi bedroefr,
Wcn ’k nicht in Amftcrdam had dein Kompoft geprocfc.

Tvoijlraag. ’tls niet te proeven. Hans. Unt was dan ?
‘Ivuifigraag. Alleente aanlchouweni
Hans. Ei! laat man dan eins zein! • 4

i Zjwiftgraag. Zie daar, maar niet te houweri
Hans. Was duibel 1 dat’s papier, datkutnt her wundevfchoon, 

Doe Hazekofl doe hebt mich das gedaan foe hoòn,
Ich kon voor geindukoot her man genoegen etszen.

‘Maar ich moeft aan papier tien Tonnegolds vervretszen ; s ,
B Dog



(6)
•Dog doe fcliok door ein aâr nicht meer met potfen, daar

Tvoistgr. Wat Duivel,mof! fcheurjei myn A clic van elkaâr, 
Bans. Da«r is jo ganrs nicht aan dat ftuk papier bedreven. 
fhvistgraag. Nicrs, als dat g y my zultdrie hondert guldens geven, 
Harts. Ich wo I ten dunderdocn, Tvoijlg Dan eis.ik maarft percent 

^ tians. Van ailes was doc fnakt is my jo nicht bekent, 
ich wil zo’n brok papier doe in dc plaats wel langen.

Tkmstg. Dat za I nict gaan,ik meen myn geld daar voor te ont Amgen. 
Hans ’k Ben doe nicht fchuldig, en doe habit mich gefexccrd, 

Das op ein andermool doe Hazekof geleerd ! 
it.in eerlig man, als ich, behoor’lvk ccr te geben.

T'wiftg. Blvf ftaan zeg ik.
Hans. Doe Nar! was fpeld doe mit doe lebeti !

„ Tzvistg. Kunt g y dit ongelijk verdragen Heren ; daar.
Zeîfs de eer van Quinquenpoix mee raakt in’t grootftgeyaar, 
Wyl een verdoemde Mot hier durit mijn AéHe fcheuren ?
Hans Ichzweerdich, wen doe nicht icr dwaasheid wilt betreuren, 

Pats doe dem "fnavel ‘bold, unt magt maar ge in mcer praats. 
icuim opf ! heraus ! ruim opf ! unt make in ich aanftonds plaats.

Lwiftgraag Verdoemde Mot ! ik zweer ik zal je dat hetalen-,
En de intret! en de zonr nog van je baldi in s halen.

Waaghals. Wat zwarigheyd ! want eer een jaar is gcpaszeerd , 
Gaanze ai te zaam’ dien gang Twiftg. Maar ’kben geaflfronteerd; 
Dat wil ik w re ke n. Waaghals. Wel, loop ga den mof dan zoeken , 

Tzsiftgraag. Ik Zou dien Mof, en u, haaft alle bei vervloeken. 
Waagh. V lock zoje wilt : maar zagt, ’k hebdaar wat irift verfehier.

far.
Jou valszc Schaggeraar, Jozeph.\Ve\ bift toe ? ’k kcn doe niet. 
Waagb. Wel ncen, jekent my niet; 'k with dat wel van te voren, 

Maar dat ik u ken, zal ik aanftonds u doen horen.:
Jet heb eergifteren tien Àétics op Edam,
Tot d rie percent van my gekogt. Jofeph. Was ich ? ich kwam 
Jo gift’ren eerft in ftad, das vryëiich de waarheid.

Waaghals Ik weet wel beter, en ik heb wel and’re ldaarheid. 
Alien ! fchaf aanftonds geld. Jozeph Das wol nicht zyn, ik loof 
Joe harszenzunt op hoi. Lew. Wie zal Projectcn koof? 

Wmgaren. Ereng een kop KofE hier. Hoopryk Een pyp ToeBak. 
Pieter. WelHeeren.

L’zvistgraag Hier zal zig de Actie nu van mynaar Waaghals keren. 
Die Aéties brengen al veci wondere Aéties voort,
Waarom reeds menig rok met flagen is geboort.

Jofeph, tegen Waaghals. Was fcherft doe? laaft mier los.
14 aaghals. Jc moet my eerft beta!eri.
Jozeph. Das ich nich heb gelcofc? Waagh. DeDuivelzal je halen, 

Ontlcen je dat nog Smous? Jozeph. Das regt, das hoord ookzo. 
‘Iwiftgraag. Jaag zulk een Leugenaar terftont uit Quinquenpoix 
U aaghals: Dat is myn menig ook, allon don, votirt Kanaalje 
Jozeph. Das kragt oder geweld !
Waaghals. Wy hebben zulk Rapaalje.

Hier niet van noden; voort of ’k breckje hais en been,

In’t Actiegekkenhuis zal tot Vijanen welch.
Prouzahart. Wel dat is goed , dan blijft hy in hetgrotC grid# 

En buiten zorg, dat hy op nieuws zijn geld verfpild.

ZESDE T O N N E E L.
'hfilh

Heb jei die A Aies niet van my gekogt ? Jozeph. Necn, ncen.
L aaghals. Ontkenje’t nog? ’t is wel, daar is niet aanbedreven, 

Tene ! daar is 't Percent dat ik u dan zal geven.
Jozeph.' Och je S mam Aches ! och main kof ! main Aches ! och 

Main be in ! myn A dries!
14 aaghals. Daar dat is voor u bedrog. Hy foot Jofeph de dear uit. 
Levi. Och arme Jozeph ! krvg doe voor doe A (Sties flagen ! 
Lvoistg. Ei hoor hier de cene Smous den and’ren cens beìdagen. 
Levi. Wie zal Projecten koof? wie Briefkens?
Wing- Ja dat’s regt,

Zorg voor nw intreft, en moei ri niet met 5t gevegt.
Pieter. Hei ! brand je daar niet !

Hoopryk Wel waar aan zou ik toy branden ?
W'ingaren. Ligt aan ceri kouwen pyp.
Hoopryk Dat waar nog grbter fchanden,

Als dat meli al zijn geld met Aótien verloor.
TzvifigraagD%t woord verliefèn,klinkt my duivels naar inftoor ! 
Hoopryk. Hoe dat ? of hebt gy daar de proef reeds af gekrcgen ? 
Lzxijìgraag. Dat is gevvaagd ; maar daar leid u niet aan gelegen.

, y?;/ .
5k Vcrzekcr u , krijgt hy nog eens zo’n flag aan ’t oor,
Als hy voor weinig tijd nog in den Haag verloor,

hy haaft bans ( voor my ik zou het aìthans vrezeti ) j

E.deling, Wìngaren, Lrouvjhart, SnoeVer, Hoopryk , Waag‘ 
Tzviftgraug, Schompraat, Levi, Jop, Jaap, Pieter.

Op. Wel jaep.wats’hierte doen? JaàpWcì Jop kan ik dat wete°; 
Dit ’s Herelogement 1 igt daar de Heren eeten.

'Jdp. Jacp, vraeg eens. Jaap. Wel vracg jei,of benje weer te bl°°
tegen Schoonpf^ ’

Monfìeur,boe heir dit hais ? Schomp. Dit huis heet Quinquenpo1*" 
Jaap.Woe} Slinkilankftro?die naern diemagdedroes onthouW£l1' 
Jop. Hoc licit het ? Jaap. Slinkflankftro.
Jop. Loop malie Jaep, ze don wen ?

Je ceri leugeriin je vmft.Schoon. Wie op deZuidzé? Snoever. P'? 
Pieter. Sta rriim, eer ik je brand .Hoopryk. Wie nog op Medenbl^ • 
Jaap, jop naeik merken kan zo word hier volleewurven,

Wat dunk je, zou je mee een togtje waegen durveri.
Jop. Waer? Jaap. Na de Zuidzé. Jop ja daar duske Heren gaefl 

Daar moet het goed zyn, ik lap dat parrytjen aen:
Zeg jaep, heugd’t jon nog niet : wy waeren laeft te Londen > 
Toen’t Paerd dat brie fje van de Zuidzé had verflonden,
En met de haeVer nae zÿn bolle maeg gevoerd.
Dat was een klugtig (pel, hoe wierd de drek geroerd
Toen ’c paerd, je weet wel, had, non ’ikzal nietmeerder zegge°’
Tot dat men in de drek het briefje nog vond leggen ,
En onbefehadigd nog : h was of men al defehat 
Van’t hele keuningkr'yk toen weergevonden had. r .
Jaap. Wel non wat is dat nou ? Jop ’k wil leggen was voor àvc 
Daer’t briefje fo veci waerd, wat fel dereis dan wefeh,
Wis in de Zuidzé fchept men’t Gond met fehoppen op,
En ik,ik ben te vreen fo ik maer cene fehop
MetGoudmag hebben. Jaap ô ! Dat fyn maer bagatellen> ;
Een fehop met Gond -, ik wil mijn reis niet minder ftellen.
Als twintigduifendpond. Jop. Bedingfo veeljekunt,
Maar aanftonds geld op hand . Jaap. Ha! heb je ’t daar gemuto# 
Dat xvas myn meningook ; zÿ italien my niet loeren,
Al fijn fy Heren, en wy maer onnos’len Boeren. j

Schoonpraat. Wieop de Zuidzé? Jaap.Wy. Schoonpraat WatM' 
laap, Ja wy hou ft3l) !

Maer hoe Vcel Gafte s’toaends ? en aanftonds geld op hand- 
Schoonpraat, Waar meen je dat jy bent ? by Ronzelaars.
Lop. Wy menen. •
Schoonpraat Wy menen, dat je maar vertrekkenkunt, gaat he^L 
Snoever. Ei moei die Heren niet ! T voi fl g. ’t Zijn AkkergraVen,3 

GeintrefTeerd zijn iri de Zuidzé Compagnie;
Wàaghals. ’t Zyn Jonkers van de ploeg.
Jaap. Datliegjc, wel te \VctÊ

Wy hebben onzen tyd meeft by de zee verfleten.
Tzvijlgraag. Zyn Hoogheid fpreek beleeft. J
Jop. Hoe duiVelzePt hier gaJ
Snoever. Zagt, duîvel niet! of ikzal u ftraks Ridder flaan- 
Jaap. Wie fbpje, Broertje ? (tj.
Snoever. Wie ? een boer van fmuil en pot
Schoonpraat. Dorp jonkertjes vertrek.
7^- Wel wat fehort jou te
Schoonpraat. Voort zonder tegenfpraak, vertrek ,ofje krygt

Jop geeft Schoonpraat W1 
baar heb jei eerft dan wat ; ’t fa Jaap! trek nu van leêr.

Z y trekken hun
Wìngaren. Zagt toannen houd uw ru ft.
Jaap. Daar valt nou niet tf£e

W y Zullen flinkflankftro op onze horens nemen.
Schoonpraat. De ftok ! de ftok ! de ftok !
Snoever. De Juffvrouw is ’et n!£Î
Lvuijlgraag. Dan is het beft dat elk maar naar een uitvlugtZl 
Jaap. Je kuntonsw'eêrdenaem van Akkergraeven gev^^ 

Kom Jop ! laetons gaenzien waer dat zy zyn gebieven.

SB:



ZEVENDE TONEEL. 

Edelinge, Trouwbart, Ho opr y k, Pieter.

j^ïe Akljergraven , fchorjm der nicmand is gcraakr,
Diehebben Qui'nquenj/oik alvry war fchoon gemaakn. 

^ouwbart.O at’s tvaar; ma a r Ed e 11 ng zou ’ t naar u dunkc nu lukken, 
Den Windvang zvne B.uiddoordcze lift, ce ontrukken?
D'deling. Ik twyftcl geenzins, want haar Vader heeft van woord 
mt woord, al ons gedoen en kooprnanfchap gehoord ;
D'l't fcheen dachÿ daar ïn nice wcinig had behagen,

Windvang in de vingt zo deev’lyk wierd geflagen. 
lioopryk. Dat onderfteund uwzaak , temeêr, wyl Gel de Hand 

Dn Dort; daar Wind vangai zyn hoop heeft aan verpand, 
jteeds zyntot nier geraakt, dus zou ik ook geloven,
^at gy hem op dien voce Klarice zult ontroven.
Adeling. Wyl’t hier tog is gedaan, bid ik u , ga met my 
^aar’c Hof van Holland , daarzyn wy hier digte by,
Du laat ons op’t fucces cens van mynliefde drinken,
D*!op den ondergang van d’Aftiehandel klinken.
Üoopryk. Heteerftekeurik goed, maar’t laatft’ ftaat rhy niet aan. 
Kdeling.Wei doedan’t- geen gy met uw voordeel vitid g'eraan,

Einde van ’/ Pive de Bedryf.

D E R D E BEDRYF; 

EERSTE TONEEL.

Windvang, Katryn.

Y Windvang. , .
JT Atryn, kan ik myn Heer Wingaren wel cens fpreken ? 
i>^" Katryn. Die’s nog niet by der bande, maar wat komt u gebre- 
gn ik de boodfehap doen Ì ^ ken Ì

Wndvang. Niet alte wel ICatryn.
iVIaar Meisje hooreens hier. Katryn Wel wat zal’t nu weêrzyn ? 
>tyndvang. Ik zal’tuzeggen; zagt, wil niet zohaaftig wezen.

- ebjel jou leveri wel Komedien gelezcn ?
&atryn. Welzelter, zou ik niet?

jyndvang. Katryn, dan weet jewel
jk meeft de minnârv is deinhoud van een Spel?
Katryn. Wat komt dathierte pas?

Wndvang. Al zagt, heb wat patientie3
I ^nlftu zeggen, maar geef dan wat audiëntie. 
jy^eet een Spel beftaat bet meeft in minnary, 
jy^tvaak een Min naar tragt omzytie weêrpartÿ

tiruid te ontdraaijen , daar hy al zyn hoopopbouwde; 
jyb by de Minnares is v-eel tyds een Vertrouwde»
Iyc haar geheimen weet en onderfteund metraad,
^twyflfvl ik geenzints , ofgy zyt irideez’ ftaat 
y ^ °ok Vertrouwde van Klarice, en haar gedagten 

bekent, wijl ik’t onmogelijkzou agten.
By niet weten zoud wat zy datzy verlueft,

^ °DHeer Edeling , of ik haargunft verlieft. 
l^lryn. Is dat nu ’t heel verhaa i, waarom dat ik patientie 

oefPnen, enaan ueerft gevert audiende ? 
ivf vi"aagt my iets , dat ik nog nimmer heb verftaan.

?-ogy’cweten wilt, fo fpveek Klarice aan;
%*1 y ligt in’t kort wel duidelyk doen horen ;

WJ Heer Edeling, ofuheeftuitvevkoren.
’k Weet haar verkiezing wel, maar ’k weet ook dat de Zin. 

tij^Wen Vader ftryd met ’toogmerk van haar min ;
Of genite ik maar alieen. van u eensregt te weten, 
fen ^ haar Dogter pligt zo ruuk’loos Zou vergeten 
iVly w'Hhen Edeling 4 danofzy naar zyn wil 
WeDrom bemitld.

0e]Q lì}; Myn Heer, iti dit gefehil
Dq9° dat haar keur naar Edeling zou kerenj 

my niet, detyd zalu die zaak wel leren. 
i?vte Zy zou dien Lanterfant dan nog beminnen? ja 
fean/1 *il van myn min en ’s Vaders ongenaâ.
yjch'i "1 ^oet gy geen raad ora hare min te breken ? 
wiç ww°uje een woordje maar voor my tenbeften fpreken ! 

,eec °f ik daar door myn oogwit niet bekwarn.

Dan gat ik u .Vi
Katryn. Wat tog? Twee Aêtie op Edaci.

Je kuntjouAêticsgaanm Quinquenpoix verkonên; 
ìk ben Vertrouwde, en ik zou myn pligt verlopen; 
OpWindvangsraad, omWind? neenKoopmanvanEoofe 
’k Vind geen behagenin jou fchyn fchone Actickool.
Myn Heer, zo gy ooit hebt Komedien gelezcn,
Zo weet gy wel dat een Vertrouwde, trouw moet wezen,
En nooit bedriegen tot haar voordeel of gewin ,
Die geen, die haar’tgeheimbetrouwd van hare min.
Ook was’tu nutter met een Kameloen te trou wen,
A Is met myn Jufvrouw, want die kunje makk’lyk houwen 
Met wind, die u het hoofd reeds zo heeft opgevuld,
Dat gyeerlanguw beurs bedroefd beklagen zult.
Windvang. Wel ftoute Meid ! wat hebjei van de Wind te feggen : 
Katryn. Niets, als datge als die ftorm van Aêties eens gaat leggeri, 

Belaân van geld, gel yk een Nagtuil vanverftand,
Een dookogt doen zult naar het warme Peperland ,
Want dat is de uitvlugt meeft van die bun gelt verfpillen,
Het zy met A Aies, of met diergelyke grillen.
Windvang. Zwyg Onbedagte ! want gy meet niet war gy zegt. 
Katryn. En gy met wat gy doct, dat is nog ruim zo flegt.
Windv. Het luit my nu met meêr myn hoofd met u te breken ;
Zeg aan uwHeer datik hem dadelylc zal fpreken ;
Maar denk dan dat ik ook my van uw onbefeheid 
By hem Beklagen zal.
Katryn. Een Ideine zwarigheid.

T WE D E TONEEL.

Katryn, alieen.

AKoopman van Papier , die intreft zoektte halen ,
*By Vodden, Draf, en Kool, de Wind zal u betalen ;
Klarice is niet voor u , want gy op winft gezet,
Lier haar om Quinquenpoix des nagts alieen in’t bed 
Uw trouw vervloeken, want gy fchuuwd de Zonneftraleii,
En mind Mevrouw Diaan om winft by haar te halen. ' \
’k Zie daar voor haar gelyk alreê een and’re Ster.

DERDE TONEEL.

Edeling, Katryn.

Edeling.

Atryn, waaris uw Heer? Katryn. Myn Heer is nu niet ver’ 
^Meêr van het Laaz’rus huis, of’teintje van zynleven,

Want gift’ren avond heeft hy klare blyk gegeven j 
Dat hy verftoord is op Heer Windvang, en dat is 
Een blyk van dolligheid of van zyn dood, tlaar’kgisj 
En’t geen my aldermeeft doet voor die rampen vrezen ,
Is, dat gy wonderlyk fcheent in zyn gunft te wezen.
Dus fchynt hy naar my dunkt, geheel getransformeerd i 
En meêr herfehapen als ooit Nafo heeft geleerd.
Want hy is nu van gek inwys hervormd.
Edeling. De reden
Van die verand’ring, is my ligtelyk te ontleden,
Door’t geen’er gift’ren is in Quinquenpoix gefehiedj 
Waar door ik ligt myn wens nogdezendag genieij 
Maar ’k zal die reden aan Klarice zelf ontvouwen ,
Verzoek of ik nu decer mag hebben haarteaanfehowen.'
Katryn. ’t Is wel myn Heer, ilczal ’t haar zeggen, dat gy wâgt 
Om haar te zien.

VIERDE TONEEL

Edeling , allien.
ÇfAheen , Wyl ik niets liever tragt 

Dan haar te aahfchouwen , diemykmeefte kan behagen.
Nu hoop ik zal de Zon van myn geluk ecus dagen, 
fen Windvarigdeer’lyk in zyn hoop te loot geiteld,
Zig zien op eenen tyd ontbloot vanBruid en Geld ,
Zyn Windnegotienog vervloeken, wyl veci menflèn 
Die Aêtiehandebars ontelb’re rampen wenfl'en.
En zig verheugen in hun derelyken ftaat t



I

i&ls't Acticfchecpjc dooreen Ikorm ecns ohdcrgaA.

V Y F D E T O N E E L

Aa/rye.

% K YnSchonc! ik zieonz’ minby’c ftralen van den mdrgch-. 
*4.» A'BsvryJ van’t dreigend Iced, ontrukc van aile zorgch » 
.Daardie, toende Avondltonddcn Hcmcl met zyn kieed 
ÆLn ncvclshield bcdekt, on* niet dan ramp cn iced 
Voorfpeidc, maar debit, die as'ndemin ecu wapen 
En zekertocviugt ftrekt, heeft onze vamp hcriclmpcn ;
Door’c flik’rend ligt der hoop in ecn g ; wen Ite vreugd 
Dies twy&Hk geenzintsof onze min op deugd 
En ware Trouw geveft, zal eihd’lyk -zegeprajen *
Kn met ecn wcnls’lyk eindonz’ voor’ge rouw betalen.
Klarice. Myn Edeling! hoewel myn hart uw wens bellemù.
’t Is om myn Vader nog met droeve zorgbeklemd.
Edeling. Karr y n heeft my al reeds verhaald, hoe dat uw Vacci? 
Op W indvang is verftoord, dies is onz’min ligt nader 
Ann’t wit van haar begeerte, als gy u zelf vei beeld,
Klatice. Dit is ook de een’ge hoop, die mync zinnen ltrccld. 
Die buitendatgeheel voor eeuwig ging vcrloren.
Edeling. Ik bid u, laataanmy uw Vaders reden Horen.
Æ/ankg. ’kZaluinweinig rcên zynkwaadheiddoen verfiaaA. 
JNa Vader gift’ren kwam uit Quinquenroix van daan,
IScheen hy geheel verftoord tc wezen , ’k vroegde reden ,
( Want’k waar bezovg voor u ) van zyne moeij’l.ykneden,
Waar op dat ik van hem ditantwoord kreeg Ì ’k Benkwaad 
Op Windvang , want hy heeftdaar dadelyk ccn daad 
Bed re veil, die hy wis voor eeuwig zal beklagen ,
Want veer tig Adtics heeft hy ruuk’loos opgeilagcn 
Op Dort, tot vier percent, ’rgecn hemvaft rumeera ,•
Want deze Compagnie is reeds gedeferteerd.
Maar ’tgeen my nog veci meet verwondering kan geven,
Is, dat Heer Edeling heeft wonderenbedreven,
In twee Partyën, zo van Utrecht, als Tergouw,
Zo dat iktwy fiel wienik belt verkiezen zou
Voor Schoonzoon, want die geen, waar op dat ik vooi dezeû 
Een goed vertrouwen had, toondzigeen gek te wezen,
En Edeling, dien’k als een Weetniet heb veragt,
Heeft dezen avond nog wel zyn pligt betragt,
Dat zig heel Quinquenpoix moet om zyn gaauwheid ichameh $ 
fade een toond zig een gek , en de and’ren een bekwamen 
En deftig handelaar van Actiënte zyn,
Zodatik’t wezen ligt zou kiezen voor den fchyn.
Dies als Heer Windvang hier kotnt morgen naar my via gen , 
Zeg dat ik nog niet by der hand ben : ’k mag zyn klagen 
En tal men aan myn hoofd niet velen, want gewis 
Waard gy weer de oorzaak waar door hy bedrogen is $
Dewy! zyn harszeirs rnetuw min zo ingenomen,
Hem doen het een vcriicsnaar’t and'ren overkomen,
Ten minile zo hy zeid, of my wil doen yerfiaan,
Maar ’k trek zyn talmenen getcem my niet mêer aan,
Want op zo’n w vs kan hy wel al zyn geld verliezen,
En dan Sull het my niet tot Schoonzoon hem te kiezen. 
Bedcnkt, myn Lfcflwat vreugd dit waar voor myn gemoed? 
W y 1 nog zyn kwaadheid door myn afkeer wterd gevoed , 
Wanneer hy my verliet, waar door ik durfgeloven»
Dat v/y het meeft gevaar zyn van onz’ min teboven.

De wyl uw Vadcr reeds in twyfiÛ is gcraakt ^ 
Verdiend aanons geluk geen twyffel meêr gemaakt.
Heer Trouwhart zal ons ook hier dadelyk verlellen,
Om aan uw Vader nog cens klaar voor’toog te Itellen,*
In welk een loszen ftaatdat Windvang zig bevind,
En hoe dat hy cerlang voor Windnegotie,- wind
Zal zoeken , om den drang dev fchuldenaars te ontwyken,
En om voor Pluimgraafnaar Ooftinje toe te ftrylten.
Katryn. Ik gafhem daad’lyk nog dat eigen onderregt.
AT/ar/o?. Is hy dan hier geweeft ? .

" Wel dat waar zekef fiegc,
Zou zuik ecn Minnar, zo Galant, en die de liefde 
Bwarsdoor zyn harzens tot in bei zy n nieren griefde ,

f(-* )
Noghier niet zij n, geweeft ? Wel wis, h,y heeft aan mÿ 
Twe Aóties op Edam beloofd, indien ik by 
Umakenkon, dat gy zijn liefde wouwtbeftralen 

. Met weergunft, ofzo’k u geheimen wouvv verbal en.
Daarom bid ik u zelfdat gy my nu voortaan.
Nietsmcer betrouwd, wantik zou ugeenborg weer Aaatf,
Dat ik om Uw geluk zou mijn fortuin verlopen ;
Want alsik A^ieshaddan kohik ookverkbpen,
En gaan naar Quinquenpdix, wit fchoon die van Edam 
Nueenperccntdoeh, ’kwed mijn A6tieaanftohtskwam 
Tot vijfentwimigtoe,'ên 't was bok maar regtvaardig,
Want Meisjes A&iezijn meet danpapieren waardig.

Edel.Di.n wouwt gy naar ik merk, u zelf op A dries toe 
Vcrkopen. À1 naar’c vald zei Uilenlpiegel. Hoc !
De Windnegotie zou my een Mevrouw ligt maken. .
ÆW^jou'langtbngzwijg, ikzieHeerTroùwhartonsgena;

Z E S D E T O N N E E L.

TRomvhart. Hoc eaat het met uw werk Heer Edeling k 
6^. ^ Geluk

Schijnt my de hand te bien na zo veci rimp en druk,
Want Windvang is reeds in Wingarens ongenade,
Dewijlzijn ruuk’loosheid hem brengt in fchandeenfchade;
H y twijfield om aan my zijn Dogter toe te fiaan,
Vcrblind door 't voòrdeel dit ik gilt'fen hebgedaan-, 
hn't geen hyagtdathem is klaar genoeg-geblcken. ^

Dan is het tijd,om hem van 't huuw'hjk voorr telpr& 
Ber hy door’t een of’t aar word wéder om gezet.

Katryn. Ei heb nog wat geduld, ik zie daar Windvang met 
De Raak’laar Schoonpraat, zagt de Maak’laar wil ik zeggefl-

ZEVENDE TONNEEL

HOé wel ’t my (marc, Mijn heer, ’t is niet te wederîegg 
Op'/Dordregt is’t gedaaan, en die van Arnhem zal 

Geen voortgâng Iiebben. 1k beldaag u w ongcval ! _t
Windvang. OpDordregtis’tgedaan! en Arnhem is yerbodei 

Dietyding is in ftaat om my terftont te doden ! ,
Want’t was op deze twe daar nog myn hoop op ftomd,
Want Huizen, geld , en goed is ailes op een bond 
Door d’Aétiehandeling. Helaas ! ik ben vcrloren !
Geen ongeiukkiger was immermeer geboren!
Op Dordvegt is ’t gedaan ! en Arnhem fehied’er uit !
Nu is myn hoop allccn op myne aanftaande Bruid ,
Ach! laac ons daad'lyk Heer Wingaren gaan begroeten;
Ik hoop zijn geld zal nog mijn ongcval yerzœten ,
Alsik zijn Dogter kryg : Maar help, :k ben terraan,
Ik word vermoord! beroofd ! . }.„ -i i1

Tegm Edeling. Wat Duivel voeide
Om hier te komen! en Klarice te onderhouwen ?
Die haie Vader wil dat gy nooit zult aanfchouwen ,
En gy Me-ju&r 1 (bet ! ’t is Ichand, dat gy den lait 
U ws Vaders zo onteerd, en op uw pligt niet pair. _

Al’t geen ikdoe, daar leid u ’t mmfi mec 
En van mijn doen hoef ik geen rekemng te gev 

Dat zal ik u in ’t kort wel anders doen veritaam
Katryn, voort roep uw Heer. .

Uw zaak gaat my met aao-
Zo gy hem hebc vandoen kunt gy hem zelver halen.

'k Zal die brutaliteic, Karonje, u haafi D 
En wie Karonje Jei, zeg Koopman van ^ 

Speelpopje van Heer Lauw , Fortuin haartroetelkind,
Heer Nagtnegotiant, en grote deurbewaardcr. - 
Van Quinquenpoix, ei zie wie zag zyn leven raarder.
En Wonderder Poftuur, dan’t geen men titeleerd 
Heer Windvang, die zyn geld heeft m paperverkecru^ 
Door hoop op Wind geboiiwd, en nu, nahy zyn U
Zyn huizL, hof, en goed, en allestirne A verpandeo



ÿrclgt na een fchone Braid, op hoop van met haar geld 
uitgefchudde bears weêrom ce zien herfteld. 

indvang. Ha fpyt ! moet ik my hier dus zien verongelijken. 
j3tryn. Welneen, met heente gaankuntgy hetligt ontwijken. 

j. lpang. ’k Zal mijn beklag eerft by Klarices Vader doen,
~ doen hoi en hoe her ftrijd met mijn fatzoen . . , 

jyatryn. Wei ja, dat dagt ik niet, gy zijt veel eerbied waardig 
pot een reiftogt u Vind naar Viarien vaardig.

indvang Jou onbefchaamde Pry dat zult gy aanftonts zien.
^ //y V /Awk va*

atryn Nóu zullen hier voor vail mirakelen gefchiên.
»... Trouwhart, tegen Edeling.

n Heer, nuis her tijd onz’ aanflag voort te zetten, 
p tnoeten Wind Vang voort in zijn gefpreek beletten.
•>5r hy haar Vader weêr doer vail en naar zijnzy,

°t nadeel van onz’ lift, en uwe minnary.
Terwyl Trouwhart fpreekt, Scheld Windvang vier

’k Zal voorc zyn ftegten ftaat dien hy ftraks kwam ontdekken 
a U1garen doen verftaan > dit moët zijn val verftrekkea, 

nz’ liefde tot geluk.

A G S T E TONER L.

le maakt hier zulk eedruis ?\V . .
^ Ik dagt niet anders, of daar was wis b 

aai’hoe! zyt ey’t train Heer ? wat pord u
brand in huis.

----- zyt gy’t mijn Heer { wat pord u dus tc fchellcn ?
P) lndv. Heb ik geen reden Heer, om my op ’c hoogft t ontftelleri, 
paar ik myn liefde zie gehoond, u wil verraân, 
pj'c\n u Me id my zelf in ft aangezigt verfmaân. 

y ®eting. Myn Heer, geef geen geloof aan zyn verfterde reden. 
itln z'vaar verlies » dat hy door de Aétie heeft geleden,
P %nhy zo aanftonts nog aan Schoonpraet heeft bekent. 
yjr°ofd hem van’t verftand ; by ziet zijn hoop in’t end 
ijA'jdogen, en zijn fchat in eid’len wind verkeren, 
jp «alcen dat ik uw wil, dien ’k anderzints moeft eereri » 

overtreden, met Klarice weer te zien, 
jpVr ft xvaar noodwendig om het dngeval t’ontvliên» 
j^geen ons dreigde, zo zy moeft met Windvang trouwen. 
lpndvang, Tegen TFingaren. Myn Heer gaf my zyn woord. 
j^pgaren. Ik denlc het niet te houwen

ndvang. Niet houwen ? waarom dat ?
Om dat gy te onbedagt

9 ) , ....
En ruukloos handeld. Had de ik ooit van u verwagt £
Dar gy zo los, zó wild, zoud Veertig AÉies koópen 
Op Doit ? daar die al reeds genoegzaam zijn vcrlopen.

Maar 'k ben bedrogen , want ik wift nice anders of 
Die waren op den Haag.

Trouwhart, Mijn Heer, met uw verlof
1 Dat ik naar waarheid u eens mag ten beften raden.

Wmdv.Uwraad word niet gevraagd, want diezou my wis fchadeh 
En uw geraas zal u geen voordeel dóen, ò ncen ! 

Schoonpraat, gy weet den ftaat by naar van ieder een,
Hoe is ft met Windvangs ftaat?

Schoonpraat. ^ Mijn Heer, wat zal ik Zeggen?
ft Verhezen van zijn Geld is niet te wederleggen,

Heer Windvang dan is'tbeft dar gy%aar mijn beftuitj
Meêr denkt om u vertrek, als om een jonge bruid,
Die ik zo dadelijk Heer Edeling zal geven.
Windv. Hy zal haar trouwen 1 ochl dat woord ko ft my het le ve n 
h< Ben dol ! ’k ben defperaat ! ’k zie my op eenen tyd 
Beroofd van geld en Bruid , ja ’k ben de hoop zelfs kwijt,
Waar door dat ik my zelf tot nog toe Icon behagen ;
Gelukkig, was ik voor een jàar maar dood geftagen !
Dan floeg geen ftorm mijne Eer en Ageing overboord 
Och! is ’er niemant niet die my uit gunft vermoord ;

TVingaren., tegen Edeling. Mijn Heer, zo gy nog in mijn Dewter 
vind behagen,

Zy werd uw van mijn hand goedhartig opgedragen.
Edeling. ’k Zal met een dankbaar hart uw gunft erkennen, fchaon 

De lift ons hoofd verfierd met cene huuw’lyks kroon.
Wingaren. Wat lift ? waar fpreekt gy van ?
Trouwhart ’k Zal ft u te kennen geven

Al’tgeen Heer Ed’lingheeft in Quinquenpoix bedreven,
Is flegts alleen verfierd omuw genegentheid 
Te winnen , die ge alleen op Windvang had geleid. 

fMaganw. Schoon ik my onverwagt ziddoor hun lift bedrogen : 
’k Zal om hun zuiv’re min dit huuwelijk gedogen :
Myn woord geftand doen, en met vreugd hun'Trouwdacr zien* 
Edeling. Hoe ver beri ik Verpligc aan Uwe gunft, indien °

Een dankbaar hart, u voor uw goedheid kan betalen,
Trouhart. De Hemel wil uw Egt met zyn geluk beftraîen J 
Klarice. Wy danken u mijn Heer, verpligr aan uwen dienft. 
Katryu. Hoe klugtigdraaid Fortum haar rad op ft onvoorzienft? 

Wijl ft Edeling gelulct zyn oogwit te bekomen,
Daar Windvang zonder geld moet voor het dagligt fchromen, 
ô Aéliehandeling! wat werkt gy wonderen uit ?
Want de een verkrygt : en de aâr verlieft door u zyn Bruid.

E Y N D E,
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VERTONERS.
Jonkhart, Broeder van Lucilie.
Lucille, Z'ufter van Jonkhart, en Minnares van Vroomaard, 
Vroomaard, Minnaar van Lucille.
Deugdryk, Neef van Vroomaard.
Windvang, Medeminnaar van Vroomaard, en Aâiomit. 
Haopryk,
Snoever , i
Waaghals, j
Schrokhart. ^ A elioni lien,
WaanwjSy j

Simon, > Dde Smoufzen. j

f Makelaars.Jtiouwvajv, >
J or is , Knegt van Vroomaard.
'Johann* , Meid van Lucille.
Jogghem » een Voerman.
K-iaas Onruft, een Ooft-Inaics-vaar,
Kees, een Groenboer.
%' Mdf } van Qumqnenpoix.

Het Spel hegini tegen den Avond , en eindigd in des 
volgendo Morgen.

Het cerile Bedryf fpeeld in Quinqtienpoïx ; het tweede voor 
Quinquenpoix, en het derde in het Huis van Jonkhart.

berte bedryf.

EERSTE TONE EL.

Lysje zy H

F* a/ & ?
Z y doet aan onze Nering deugd,

F* H daagfKdam:;
Faff wy ce*

Ha&r fchelden zas en zo,
Ft fW i&wr ^y %y« ,

(/g

q/"
O/ q/" ?

HJ ‘warmen ons'by d*Aïïievlam,
F» ,

Dw fy^ gcêW,
V » ce* ,

ZW rw -écr/gW.,'

TWEDE TONE EL.

O.ris. Viva de -Quinquenpoix ! daar % ou ik neenbp zeggen 3 
'k Wou dat ik Quinquenpoix in ’t Vagevuur zag leggen, 

i) an had Moniteur de Droes in lang geen brand gebrek.
Lysjc. Hoe fehoonder op den da g, hoe fehoonder volk. Wel Gek 

AV at zou de drommel daar met Quinquenpoix. beginnen ?

Joris. ’k Doc in geene Aâics; ’k ben niet gek, maar by myn zinnen ; 
En vraâg jei wat de Droes met Quinquenpoix zou doen,
Het is hem diedi ig, want hy Icon by ’t kargezoen 
Van al die Aôties, die men naauw zou kunnen laden 
In een Ooftindies Schip, de zieltjes lullig bradenj 
Z o waàr de Inventie, die hy naar lang overleg 
Ecrit heeft gepraktizeerd, hem dog tot nut. Maar zeg 
Begint dat Actievunr niet door den tyd te finoren !
Lysje. Hoe na heb jei jou geld door de Adien verloren ?

Want al'wie niet ver lidi , die pryft de Quinquenpoix.
Joris. Tot dat zy in het end voor Veren, Roggeitroo 

Verkrygen, om hun bed en ruftbank te verfiereh.
Lysje. Wel dat is op zÿn groots, dan ziet men franje zwierén 

Rontorn het ledekant. . Joris. Zeg om een ouwe plank,
Die hen tot bed verftrekt, tot tale!, en tot bank,
Dewyl myn heer de Wind is met hun geld gaan vliegen.
Lysje. Dat zul jei even wel vaaragtig moeten liegen.

De wind die heeft geen fchuld, al leg jei ’t hem te lait ;
Maar zeg de Zuidzee heeft het hagje in haar bail,
En heeft de hoop , die hen nog over waar gebleven,
Reeds op haar zat, mcè naar haar bolle maag gedreyen.
Joris. En by gevolg alleen het Naberpuw voor geld 

Ontfangen en gekogt, *t geén ben tot inkomft field 
De Droefheid, Armoede, Angit, en Nommer, en Elenden.
Foci, Foci dan Quinquenpoix ! het geen de beurs komt fchenddn 
Met ioopjes, daar de droes , hoe Aim, hoe fyn, hoe plat,
Nooit aan gedagt heeft, als laaft toen hy vrindfchap had 
Met Jonker Louwmaand, dien hy had te gall gebeden ;
Maar deze kaal en kouwd, en onvoorzien van kleden,
Zat vail te haven in het hoekje van den haart.
Hoe ? zei de Nikker , zyt gy hier nog niet bewaard 
Voor’t fnerpen van de kouw ? zo moet ik alle hoeken 
Van myn giheim vertrek cens op het naauwil’ doorzoekert,
Om u een hamas aan te trekken van fyn goud,
Daar nooit de Winrervorit, al is het nog zo koud,
Doorboren zal, om u met ongemak te plagen,
Met gooid hy hier een kiit, en daar een heele waged,
Gints weêr een mand drie vier met prullen op elkaar,
En na lang zoekens wierd hy op den grand gewaar
Een vel Papier, waar op gefehreven ftond : Ziet Vrinden,
Hier is de Compagnie der Miffifippy winden.
Fluks fprong de Droes van vreugd, en fprak : houw daar mya Vrind Ì 
Daar is het groot Projedt der Koopmanfchap van Wind,
Indien gy dit mi maar kunt naar de kunlt gebruikert,
Zal haail uw bears naar geld, uw kleed naar muskus ruiken,
En dus wierd Louwmaand door den drommel zyn beleid »
Grand inventeur du Went, dog om to: zyn profeit 
Door ’t Alchimifties vuur Goutmit papierte halen,
En namaals met den wind het ailes te fcetalen. .
Foei ! foci dan Quinqnenpoix ! dat onze Vaart bederft ~
Waar door de Nering zugt, en zuiv’re Handel fieri!.

Lysje. Jei Monfieur kaaklaar heb jei anders niet te zeggeri,
Als my op deze wys *t beginzel uit te leggen 
Van de Aélie-Compagnies, zo heb je hier gedaan,
Want ik heb in den grand uw mening reeds veritaan.
Juris. Zo haailig niet myn Kind ; ik moet myn Heer hier wagtéfi. 
Lysje. Wie is jou Heer ? Joris. Een man als ik, die alle nagten 

Niet loopt naar Quinquenpoix, fchoon hy by dag, naar luit 
Daar wel een pypje rookt, maar ’snagts houd van de ruit.

Zyjye. Zyn Naim ? ,
Juris. Zyn naam ! zyn nam \ die is my haail vergeteti,

Dog wat raalct jou dien ook, jei zult dien ligt wel weten 
Zodra hy hier verfehynt. Geef ecus een pyp Toebak,
En een kop Koffi. Lysje. Zagtmyn Heer, al met gemak ;
Ik zie daar ander volk, dat moet ik eerit geryven.

DERDE TONEEL.

Windvang, Jonkhart, Lysje, Joris.

'’Windvang.
j ’k al nog van dezen dag, myn Heer, naar Steenwyk fchryyen ; 

jE-rfMen moeit ons daar geen Nul verkopen, want ik zie 
Een merk’iyk voordeel in die Rhone Compagnie ;
Die adties ziitlen wis en zeker hoger lopen
Als gy u inbeeid, en zo ’k die voor my moeit kopen,
’k Zou ’t doen, al waar het ook tot twe maal tien percent. 
Jonkhart. Gy weet, die handeling is my heel onbekent,

Dies doe ’t geen v: gevalt , en wil my ’t hoofd niet breken. 
Windvang. Meugt gy niet lyden dat wy van onz’ zaken fprek^ ' 

Gy weet, ’k gebruik uw geld, dies is ’t niet meet als regt 
Dat ik u reek’ning doe. Jonkhart. En’t dunkt my wonder ilegt, 
Dat, daar ik u geloof, gy niet gelooft wilt wezen ,
Maar reek’ning doen ; dat’s goed voor Zniters, die ftaag vrezen 
Dat zy bedrogen zÿn , of worden ; ik voor my 
Ben heel van agterdogt en alle wantromv vry ;
Gy kunt maar van myn geld als’t uwe difponeren ,y JXUtiL IXICLO.S. V 0.11 ILiy 11 L U W V uìi^.-vìvu ^

De tyd zal’t Fecit van die reek’ning ons dan leren.



c zoverftaatbenik daar m^voldaan.
Korn gaan wy boven, het verveeldmyhierteftaan,

Of Z^ggem ™nü<* zyn. MynHeer,dat is gelogen,
If/;/ } liC en «e meid twee Beeiten in uwe oogen ?

^ gy<= Bæft zyc blykt aan uweonhoft'lykheid. 
De g. ^ gy onsontmoM. %rw. Een wonder Ichoon beftheid 
Die I? Ziec &een men^*en ) en dac maakt ons tot twee beefteri.
I)j= , anS^ er t zegel aan ; heb dank doorlugte geelien

f ^ Dobbelfpel'('k ben kwaakers, want myngecft 
DjU Sr het) ii eerlang zo fchoon ziiit fpeelen beeft,

\ korekt zal naar een Drommedaris lyketi,
^yaam om in een (pel voor geld te laten kyken.

Zwyg karel, want gy weet niet Wien gy aftronteerd. 
Ligt nadcr als je denkt. ,

, MynvrindhÈcisvcrkêerd, 
k o7 een Ezel wilt met reden biiderregtenu 

gaan wy. " -s.

VIERDE TONEEL.
Juris, Lysje.

,, . er dat wy zatoen vegtèü.
h„ lacir Waar verblyfc myn Heer ? oat vinde ik wonder raar, 
Qft.1y 70 Hng vertoeft ! maar zagt ! zie ik hem daar ! 
j, Js hy ’t niet ? ò ia ! non heb ik niet te fchroomen, 

zie hem metzynNdef, Heer Deugdryk^ herwaàftskômeh.

VYFDE TONE EL.
Vroornaard, Deugdryk , Jori:, Lysje.

I ç Vroomaard, Pegen Joris.
hier Hear Jonkhart, of Heer Windvang niet geweeli ?
J«r;r. J a Heer; want de cene fchold my aanftònds voor een beeft.
Tao-,naar a. W aar zyn zy nu ?

, . _ . . lang naar boveh toe gaan Happen ,
c men om de AAies hier zal in dc handcn klappen.

't Is wel gy hebt Voldaan ?
keziS^ryL' _ Maar Neef, war hebt gy voor ?
h zyn we in Quinquenpoix ! en gy hebt naar ik hoor 

knegt belali , dat hy hier iemant op most palien , 
gy een fchuldenaar, die voort wil gaan, verraffen ? .
3jc denk niet dat gy meê zo dv/aas zyt, dat ge uw geld 

\ fC üe verfpild, die thans door hun geweld
^Mnds welvaart als een peli of fcherpe kanker knaagcn,
J)- toe » zo gy u dilrft in die Négocié wagen !
ÎV ,ieets zo meenig een heeft van zyn geld ontbloot , 

harOencn ornitela , of door een wreede dood 
W eigen hand verwekt, de ramp en doen ontvlugten, 

ar 4°or leeds veelen , maar nog meerder zullen zugtefi 
Wemig tyds verloop ; en zo gy "op dien voet 

zie ik voor u niets beter in ’t gemoed > 
in M r geen reeds and’ren treft; dat is, om op de baaren, 
k lats van hier °P ’t land, naar Zuid of Weft te vaaren. 

Xi^^riard. Ik dank u voor uw raad en voorzorg's maar geloof,
^ die A tiiekraam, geveft op lift en roof,

''el als gy verfoi : dog wenft gy om de réden . 
h ÿ ,ten i die toy deed naar Quinquenpoix toe treeden ?
Qy ^ ze u zeggen, zo gy my gehoor vergunt.

1 i10e ,£ Windvang op Klarice had gengemunt,
i'-üet'fa? een ^iaand voorheên, maar zy die haare zinnen 
in fv, %en koft, om zulk een Windliaan te beminnen, 

van ’s vaders wil, fchonk Edeling haar hart, 
ìrei-e4et Heer Trouwharts hulp door lift, de aanftaande fmart 
Vyj >elde, die hem door deeze rrouw moeft plagen,
1'etji , indvang dubbelt van Heer Snoever wierd geflagen, 
knV6001" het misverftand der Dordregtfle Aélies, ’t geeii 

SUrs mifgelden moeft, en vorders arm en been 
i^at ika gewifie ftok, wanneer wy tyding kreegen 
W °rdregt , door de hoop van Windvang was gelegcn :

Waar gebankroeteerd, en Arnhems Compagnie 
G«l0 Hof Provinomi geheel VerWorpen, wie 
gòe dde dit toen niet ? nograns is ons gebleken, 
by» e Aóhen van Dort her hoofd Weêr boven fteken,
Al ^enwel te Iaat voor. Monfieur Windvang, die 

ny heeft, alleen heeft in deez’ Compagnie, 
bie ^ Heer Edeling zyn lift naar wens gelukte, 
toaar ^Qr fcbynkoopmanfchap hem zyne Bruid ontrukte, 

jjjy c« ! tot myn verdriet ! Want Windvang zogt ter ft ont 
A vi;,” .bacille y daar de min my aari vcrbond,
, y pòr^ì\ 't gc? hy in Klarke had yerloren, 
r Qeenj haar Breeder cerft door’t vieijen te bekooren,
*an Ai , ■to zo ver gelukt, dat die hemmeefter fteld 
b^en % c geen hy bezit, bet zy van gocd, of geld ;
& vryh?, Aétien van alle zoort te koopen,
^enk * p5 dat hy mag op zvne Zafter hopen. 
^%^y^*zchag my raa.,enkan, of niet >

utnaa j ^aar zult ge in Qjjinqu :npoix ver mind’rôtî Uw verdriet ? 
'k Hoop ja, enop deez' plaats lelchelmery teondekken,

11 ) , . . ,
Wkat door hy Jonkhart poogd in zyn verderf re trek-ken.

Maar waar door weet gy dat hy Üinkftè wegen Mat » 
//roMMW. Door Schoonpraat, die hy als zyt ergften vyand haat. 
Dcugdrya. Energy t nu al weet, zoud'gy’t bewyzen kunnen ? 
i roornaard. k fioopja, zo my’t geluk zynbyftand maar wil gun- 

Laat hooren, op wat wys >
" Ik zal'tu doen verità

Vv y weten, dat hy fterk heeft op de Zuid gedaan,
Dog met Heer Jonkharts geld, en 't is ons vaft beweezen, 
i>a.t hy, toen laa.ll dv Zuid zo kragtig was gercezcn $
Tot zeveta honderd die verkogt heeft, en hy doet 
Heer Jonkhart, die in 't minft' geen zorg draagt voor zvn „o:d, 
Maar ailes hem vertrouwd, tot heden nog geloven 
Dat die Partyën onverkogt zyn, daar en boven ’
Maakt by hem wys, dat hy geene Atiies uit den Haag
Gekreegen heeft, alleen met inzigt, dat hy graag
De winft, die daar af komt, zou in zyn fchrokbeurs ftryken.
Nu hopen wy om aan Heer Jonkhart te doen blyken,
Hoe by bedrogen word. Wie zal dat onderftaan »
y roornaard. Lucille zelf, myn Neef.
Deugdryk. Hoe zal dit werk dan gaan ?

Zou gy he t doen ? Vroomaard. ô Ja ! gy zult haar hier aanfehouwen, 
Dog in een Mann’lyk kleed om zig bedekt te houwen j 
Dan zult gy zien , hoe dat de opregte en trouwe min 
Haar rol kan fpeelen.... . Maar ik zie myn Engelin.

Z E S D E T O N E E L.

Droomaard, Deugdryk , Lucille, in Madskleding , Joris, .Lysje.

Yn Lief ! geen mens kan u in dit gewaad ontdekken.
Lucille. Ik wil het hoopen , om ons oogwit te voltrekken.

Vroornaard. Myn Neef ! zo ik u nu dorft vergen, om zo lang ,
Myn Waarde hier vertoeft, in ’t rriidde van den drang 
Der Windverkoopers haar uw byftand aan te bieden,
Want Windvang kent u niet, my al, dus Hep ’t gevaar,
Dat hy onz’ lift ontdekte, als hy my wierd gewaar,
Dewyl hy door de proef wel altoos zal onthouwen,
Wat ’t is, in Quinquenpoix een Me-minnaar te aanfehouwen. 

Deugdryk. Al ’t geen gy my verzoekt, is tot uw dienti.
Lucille. , Ga heeo

Myn Lief! dewyl wy hier nu nog maar zyn alleen.
Vroomaard. My ne Engelin ! ik zal. ’t geen gy gebied voltrekken ,

Om door myn byzyn onz’ geheimen niet te ontdekken.
Lucille. Ga j ’k zie daar reeds een troep van Aótiehandelaars.

Z EVEN DE TONEEL.

Lucille, in Mans kleding, Deugdryk, Hoopryk, Waaghah, Schnk- 
hart, Lysje, Pieter, Joris.

L Udite. Geef een kop KofE hier.
Hoopryk. _ Wel dat is weer iets raars,

Zal’t Graaflyk Woerden ook een Compagnie beginnen ?
Joris. Gewis, om tot u fehaâ, voor niet, uw geld te winnen. 
Hoopryk. Gy antwoord voor uw beurt, fpreek als gy wort gevraagt. 
Joris. Ik fpreek en zwyg myn Heer, w ameer het my behaagd. 
Hoopryk., tegen Waaghals. Waar zal die Compagnie in handelen t 
Waaghals. In Pannen...
Juris. En ook in Hennip, om braaf ftrikken uit te fpannen.
Waagh. In Zeildoek, Tigris, Touw, en Kaazen. Joris. Is dat vaft ? 

Zo laid uw Compagnie , Edam, geen beetjen laft.
Ja uw Inventie zal zo ’k vrees, u nog beróuwen,
Wyl ge op een ftaapel Kaas alleen uw v/inft moeft bouweri. 

Schrokbart. Wat maakt die Kwiebus hier een wonderlyk gefnap ? 
Joris. Dat gy een Kwiebus zyt, blykt aan uw koopmanfehap.

Nu gaauw naar Woerden toe, daar kunt gy voordeel haalen,
Met Peingfternakels zal ’t u de intrelt prompt betalen.
Hoopryk. Heer Waaghals, hebt gy nog uwe A cites op de Zuid ? 
Waaghals. Neen, ’k draaide my in tv.ds daar eventjes nog uit. 
Hoopryk. En wie heeft die gekogt ? Waaghals. Heer Twiftgraag , 
Joris. Om met zugten

En leege zakken naar Vianen tóe te vlugten.
Schrokbart. Hoe gaat dien Vent den bek, hy helpt my heel op hoi 

In myn Negotie, ‘tegén Hoopryk. Maar wat bied myn Heer op Z woD 
Joris. Drie ouwe Raâden van gebroke Hefle-karren.
Hoopryk. Dien Vent, die is gehuurt, loofik, om ons tefarren. 
Joris. Al zo gy wilt, myn Heer, hen denken ftaat u vry. 
Schrokbart. Hy fpeeld hier lige voór Gek.

Dan doet hy net als gy.
Hoopryk. Zo gy niet gek waart, zoud gy voort naarhuis toe loopen* 
Joris. Zo gy niet gek waart, zoud gy hier geen Wind verkoopen.

AGSTE TONEEL.

Lucille, in Mans kleding, Windvang, Deugdryk , Hoopryk, Wax?,, 
bals, Schrokbart, Jofepl), Simoni Lysje, Pieter, Joris.

Simon. Wie doet ’er op Zuid ?. Wie geeft *er premie ? wie ? 
Windvang ; verbaajl uithmende.

W,[



( II )
Wat is ’er op de Zaid ? ’k doe in die Compagnie,

Simun. Heb jei partyën ? Windvang. Neen.
' ZyAcV/e, rege * DfM yn Heer, nu kunt gy horen 
Of hy myn Breeder ook bedriegt.
Simon, tegen Windvang , Heb jei verlooren

By de Aóties van de Zuid ?
Windvang. Wat’vraag jei ? ’k heb voor’t minft

Daar by verkreegen ruim twee Tonnegoudflcn wind.
Want ik verkogt die, toen ze op zeven honderd waaren.
Joris. Myn Heer,. zyn in die Zee dan niet a Is goawe baaren,

Zo als myn die hier ziet van koper, tin, of loot ?
Windvang. Wei neen van Water. Joris. Is dat dan een naatrwe floot ? 

Myn Heer, waar in men met een fchrobnet, fonder m'iffen,
Scheeps ladingen van Goad en Zilver weet te viflen?

Neen't is egn Zee gdyk een and're Zee, ved wind 
En water. J orisi. En wie is dan nog zo ziende blind,
Of wie laat zig zo ver door geldzugt ooit bekruipen?
En namaals , als hy zig vind deerelyk verleid ,
Zig zelf de keel affnyd door enk’le gierigheid ,
Om geen twee dui ten voor een entje rouw te geeven,

Schrokhart. Zie toe met wfen gy fpot !
Windvang. ,. Daar is niet aan bedreeven,

3k Trek my zyn fpotterny in’t allerminft niet aan ;
Zo doen zy alle die onz' handel. niet verftaan. [gen.
Tegen Joris. Maar Fynman/ kom cens hier, ik moet a ook iets vra- 
Joris. Ik hoorde liever dat ge uw dwaasheid zoud’ beklagen, 

Dan was ’er nog wat hoop op uwe beterfehap,
Als nu te luift’ren.na.uw eidel wind-gefnap.

Windvang, wyzende op Lucille.
Wat is dat voor eeh Heer ? Wei moet ik dai jui& wecen ?

Wei neen, ik vraag’t u maar. ^orfr. Zyn naam is my vergeten, 
Maar ’c is een Heer , die fterk in d’Aótiehandel doet,
Gelyk gy zien kunt aan zyn breed geranden hoed.
Windvang. Kent men dan aan den hoed al die in de Aóties hand’len ? 
Joris. Welja , ga Quinquenpoix eens op en neder wand’len,

En zie bet groote Gild der Rookverkopers door,
U eigen zelf, en ook dien Bokkebaards Sinjeor, Wyzende op Jofeph- 
Zo zult gy zien , dat al die winderige Kwanten 
Breê hoeden dragen, wel voorzien van goude kanten,
Dus is’t onnodig dàî gy naar dien Heer my vràagt 5 
Zyn hoed vertoond u, wat Negotie hem behaagd, _

Windvang. Het fchynt dat gy alleen in fchimpen vind behagen, 
Zie toe, eêr gy op’t laaft uw dwaasheid moet beklagen !
Joris. Zo’t end myn fchempery met ongeluk beloond,

Zo zullen wy haaft zyti met eerie kroon gekroohd,
En, ik om fcherfzery, gy om uw Windverkopcn,
Gelyk twee Bedelaars haaft agter land gaan lopen ;
Maar ’t dunkt my dat die ftraf u leader is als my,

,, Waagbals, tegens Windvang.
Myn Heer, is’t moog’lyk ! duid gy deze fpottery ?
Windv. ’k Vind die geen antwoord waard veei minder tegen reden, 

Ik kan myn tyd hier met veel meet profyt befteden,
Dan met deez’ Kwibus my te moeijen, Joris. Wel gezeid. 
Schoon al uw handel fteund op enk’le dolligheid,
Zo hebr gy egter hier een.w.yfz’lyk woord gefp token.

Hoopryk. Wie doet op Purifièrent ? Joris. Dat is reeds opgebroken, 
Of zo het anderzints moet nader zyn verduift ,
Die Compagnie is met de Noorder zon verhuift.
Hoopryk. Wievraagt’eru naar?
Juris. ’t Dient maar tot uwe onderigting,
Hoopryk Zoheb ik voor deez’ dienft aan u gants geen verpligting, 

Want ’k had ligt, buiten n, my de Aóties kwyt gemaakt,
Daar ik door iemants lift tot fchaa ben aangeraakt.

Joris. Ja. dat’s ’c regte Aótiefpel, Bedrogen, weêr bedriegen , 
Geen zonde tnaken van om intreft vuil te iiegen.
Jofeph. Gef her ein pyp Toebak. tegen Schrokhart

Wat bieft doe op Tergouw ft 
Schrokhart. Demen percent, Jofeph. Is’t woor ?
Schrokhart. Wel nu , wat els je non ?
Jofeph. Tot negentien percent.
Schrokhart. Daar zal ik ze u voor geven,

En nog tó zeventien. Jofeph. Das doe ich , by mier leven !
Windvang , tegen Lucille.

Myn Heer, ftthebnooit ’t geluk gehad u hier te zien,
Zo gy i ri Aóties doet, zo zoude wy. miftchien 
Wel wat partytjes met elkand’ren kunnen fluitem 
Lucille, ’t Zou kunnen zyn myn Heer ,
Joris, tegen Lucille. ' Maar Heer, dat ruiiebuiten

Van geld, voor klad Papier, dat zal in ’t end gewis. . . . 
Lucille. Zwyg Joris. Joris. ’k Zal myn Heer.
Windvang. Zo dit uw diehaar is,

Hebt gyde"grootfte Spreeuw,. die immer is geboren ?
Lucille, ’tKan zyn: maar Heer wat zoort van Aóties hebt ge ? 
Windvang. Op Horen,

Haag, Schiedam, Purmerenr, op Vliffingen, ter Veer,
Lùcille. Hebt ge Aóties op den Haag ? die zyn my dienftig Heer ; 

Wat eift gy ? windv. Tien Percent. Lucille. Agt,zonder lang te temen. 
Windvang. Fiat, ik bents vreên. Lucille. Hoe veel partyen Heer?

bztaleM
Het fcheeld my op geen ftuk tien twalef, min of meet'.
Windvang. Net twintig. Lucille, ft Is wel, ’k zal morgen u 

Maar laten we eêr dat ons een misverftand doet dwalen,
Dit voort befehryven , zo zyt gy en ik voldaan.

Deugdryk. Dat is ook ft belt, daar kan dan gene twiftontftaan>
En gy zyt alle bei verzekerd van elkander,
Het is voor d’een zo nut en dienftig, als voor d’ander.
Windv. Ik zal het doen, hoewel ik zulks onnodig age. Zy ScVfütn’ 
Simon. Wiedoet’erop de weft? Waaghals. Daar heb ik op gewag1 ’ > 

Verkoopje? Simon. Neen ik Koop. Waagh. En hoe veel wil je geven • 
Simon Twee honderd. Waagbals. Schaggeraar !
IJ-Sndvang, tegen Lucille. Zie daar, nu is ft befchrevcid

Zyt gy voldaan ? Lucille, o Ja ! daar is myn fehrife weêro0- 
Schrokhart. Geef Koffi hier. Pieter, ’t is wel myn Heer, ik ko#' 
Lysje. ’k Dagt dat men ’t drinken vali van avond zou vergeten- 
Joris. Daar’s veeltyds weinrgdorft, daar weinig word gegeten- 

Die Aótiekoft word oud, zy ftinkt reeds naar den brand 
Door al ft opwarmen ; ja men fchroomd alleen zyn hand,
Laat ftaan zyn mond , daar aan te fteken , en door ft ftinken 
Wil niemant ze eeten , en ook by gevolg niet drinken.

Pieter. Zyn wy niet lang getioeg hier nog met dezen gek 
Gebruit geweeft? Joris. Myn Vrind , om dat ik dat gebrek 
Bezit, beh ik alleen in Quinquenpoix gekomen ,
Om by myn zoort te zyn. IVaaghals. Wie kan zig nu betomec-
Daar zulk een Buffe! ons gevoelig affronteerd
Hier zal geen ruft eer zyn voor ’k hem, die u braveerd,
Heb over hais en kop eens uit en huis geftneten.
Juris. Dat zou zo ligt niet gaan. Pieter. Heel makk’-lyk,wel tcxvCt^' 
Waagh als. ft Sa Pieter ! vat hem aan, ik zal u byftand doen. 
Hoopryk. Ik ook. Schrokhart. Ik ook. Jofeph. Ich ook.
Joris. Zo veel, dat’s geen fatzocn • • ’
Pieter. Fatzoen , of geen fatzocn , het zal u nu gebeuren.
Joris. Help ! help ! eêr dat zy my nog van elkander fcheuren. 

Zy nemen Joris met hen alle op, en dragen hem de deur uit•

NEGENDE TON EEL.

Lucille, in -manskleding, Deugdryk.

Deugdryk-

HEt gaat tot nog naar wens. Lucille. Ik kon nooit beterhopef > 
Als dat hy zelf van zelfs komt in de ftrikken lopen,

Die ’k hem gefpannen had. Maar laat ons buiten gaan,
Om aan Heer Vroomaard. voort deez’ zaak te doen verftaan. 
Deugdryk. Indien het 11 gevald, hy zal gewis yerlangen 

Om tyding uit uw mond van dit geluk re ontfangen.

Einde van yt Eerftc Bedryf.

T W E D E BÉDRY F. 

EERSTE TO NEEL.

Lucille, in Mans kleding , Vroomaard,

Deugdryk , Joris 

Lucille.

ONze aanflag is 7.0 ver naar wens gelukt, nu moet
Ik nog dien fchender van myn Breeders geld en goed 

Zien te o vertu igen , hoe dat hy door lift en logeti,
Met de Aóties van de Zuidmyn Broeder heeft bedrogen.
Vroomaard. Myn Waarde ! waag u zelf niet al te veel, wy! gy 

Nauw Monfrcer genoeg kunt blyken doen , hoe hy 
Door Windvangs ichclrnery word liftig uitge ft reken.

Lucille. Ik moet dit werk geenzims ten halven laten ftek.en,
Het eerfte ftuk is my daar toe te wel gelukt.
_ Joris. Daar ft u gelukte , ben ik haaft van een gerukt,
Toen men my zo ohzagt, en tegen wel behagen,
Gelyk als in triomf, de deur heeft uitgedragen.

Deugdryk* Zulks waar uwe eigen fchuld , dewy) gy leder eclî 
Door (cherts en boertery hebt op den voet getreen ;
Dit kan u nu voOrtaan eengoeje les verftrekken ,
Om, daarge allenigzyt, met velen niet tegekken.

Lucille. Ja ’k had ligt buiten u al reeds ftbewys gehad,
Hoe Windvang, doorzyn lift, myn Broeder poogd een 
Voor’t oog tedraajen. door tot nog hem xvys te rnaken,
Dat hy zyne Aóties op de Zuid niet kwyt kon taken ;
Daar hy die reeds voor lang verkogt heeft, toen de Zuid 
Tot zeven honderd waar. Joris. Zie daar, ik ben een Gu'G 
Zo ik niet dagt, dat gy door my uw wens zoud knge.t. 
Vroomaard. Uw mening gelt hier niet, ’k gebiê datgy 7,11ft 7-wJp 
Joris. Moet ik dan zwygen Heer, en zien die gekheid aan ?

Dat’s haaft onmogelyk, want zy zyn zo voi waari 
En wind , dat zy geheel hun eigen zelfvergeten ;
Ja de een wil vOor den aâr zig zelf te barften vreten 
Aan Wortelaóties , of aan Koolverkopery ;
Ik kan ft niet laten dm met bonne zotterny 

j Telaggen. Neen ik moet die Windverkopers plagen
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(^ogynietzwygen kunt, moet gyu niet beklagen
an’t geen u is gefchied ; dog egter is myn wil,

, À s myn Lucille fpreekt met Windvang , datgy dii 
A11'1 zwygen , en nier weêr Haar in haar opzet Itoren ; 
êjaar wile gy buiten dit uw lange tong .doen horen , 
jlcgeefu vryheid, mits datgy u niet bekiaagr, 
ndien gy llagen krygt, maar die geduidig draagt. 

f°r*s. Myn Heer, ik zal in’t eerlte aan u myn pligt betonen 5 
Xnr°T'l twede 1 bidde ik dat de heme! u wil loner.,
Want’t iseenwerk van deugd, datgy my vryheid laat 
^m’t Aftionifte Heir, datop den wind zyn ilaat 
§n grootsheid bouwd, tot daar bet komt zyn val te ontnioeten, 
tens met myn fcherszerynaar waardete begroeteu.

T # E D E TONEEL.

Lucille , in Manskleding, Scboonpraat, Vroomaard., 
Deugdryk Houvjvafi, Joris.

M Scboonpraat, tegen Vroomaard.

„Yn Heer, hoe gaat het al ? is uw befluit gelufct. 
roomaard. Ten deele. Het bewys is hem alrede ontrukt 

V an de A dies op den Haag , die hy met dou te kaken 
Verlogend heeft, maar hoe wy’tverder zullen maken 
Uet de Adries. op deZuid, die hy verkogt heeft, daat 
I ry Wat in twyffel.
'l^ompraai. 'k Bid dat gy my zorgen laat. .
A Y hebben met onz’ tween , dat werkje reeds bedeken ,
, ‘!rn Vrind , HeerHouwvad, is, als ik , op zulke dreken 
Acd afgerigt, daar is geen zwarigheid altans.
Lguvjvaft. Tot zulk cen kleinezaak is voor.ons ligt’Iyk kans, 

y zullen Windvang haad doen voor de waarheid buigen,
Ai tot uw voordeel, hem gewisz’lyk overtuigen.
yhoanpraat. Zelfs door zyn eigen Schrift.
jpoomaard. Hoe wout gy zulks beftaan ?
AT weet hoe hy u haat voor d’ondienft hem gedaan 
Lien hy Klarice heeft door Edeling verloren ,
Ly Zal u voor gewis niet widen zien , nog horen. 
jhosnpraat. Dat’s des te beter, want hoe dat hy kwader is ,
**Qe beter myn beduit gelukken moet. Ik gis
vat hy in weinig tyd zal meerder reden vindeu
Lm kwaad te zyn, door’t geen ik my zal ondervinden,

hy tot nog toe heeft. Deugdryk. Maar meent gy dat uwlid 
Aelukken zal? Scboonpraat. ô Ja ! ’tis my nog nooit gemid, 
)yanneer ik.toelei, om de heimelijke lagen 
S^ns afgerigten Quits te ontdekken ; ’k Zal’t 00k wagen 

et Windvang , die ik weet, dat door zyn gierigheid 
Leer jonkhart loos bedriegt, en door de lid misleid. 
J'oornaard-M.aa.r op wat wys zult gy’t bed’tot uwoogwit raicen? 
chonpraat. Ik zal ’tuzeggen .„. maar daar komt ons volkgenaken; 

> erlaac u op mynTrouw , die thans in dit geval,
5eer Windvang, totuw diend, eendrik verdrekkenzal. 
lyeis Wat guure winter daatheiaas ! ons nu voor handen ! 

aarde cene Geldwolf dreigtdenand’renaan te randen.

DERDE TONEEL.
T

Uc,lle, in Manskleding, Vroomaard, Deugdryk , Schrohhart, Hoop- 
ryk, Scboonpraat, Houv/vdji, Joris.

Vroomaard, tegen Scboonpraat

£ Yn dat 00k handelaars ? Schoonp. Ja *t zijn twe Héren , die 
iS-Meê geintreffeerd zijn in de Zuidzé-Compagnie. 
yjs. En zijn ze dan nog hier ? dat vinde ik wonder aardig. 
yCa,°onpraat. Waar moeden zy dan zijn ?
(A/T Wei tot een reistogt vaardig,
|?I L'n deZuidzé eenstezien, waar dat hun geld (kneld!
jA "Ped gebleven is. Scbrokh, tegen Hoopr. ’k Ben tot aan;t hart be- 

ri ’c mooglykzyn ? zijn die van Utrecht 00k aan’t dalen ? 
ile ik naauwlyks kans mijn fchade te herhalen ; 

hebt gy niet gehoort door welk een vreemd geval,
Jyf da'nïg word verwekt ? Hoopryk. Dat weet ik niet. Joris. Ik al;

"[omt adeen doordien men te Utrecht fterk doet graven,
L:, asi1 ^ Yaart, als aan de grote Stigtffc haven, 
y a.rbeid kofi veel geld, Hoopryk. Loop gek, zy graven niet,
Ig,s- Ik zeg zy graven al, fchoon dat gy’t juid niet ziet. (komen 

%°Pryt- Hsbt gy het dan gezien > "/oris. Wei neen, ’k zal daar niet 
yt ,at" te zi in. Hoopryk. Waarom ? wat reden doen u fchromen?

dat zy even cens daar werken,als wel eêr,
V0r)e Uilen^iegel deed , by zeek’ren Duitden Heer,
Le},l'^'enhy fchild’ren zou ; maar hy nam van te vorem 
kìet‘L*t van’t Geld op hand , en liep de red verloren, 
tiy neetl hy had , was wind ; dies vond hyzig te vreen.
^eflonernt een vry vertrek, waar in hy zig al leen 
Yog. ;f ) om overdag zigaan zijn werk te houwen ,
^ies y elijkde Heer het Kondituk wou aanlchouwen ; 

hy onze Snaak, hebt gy uw werk gedaan. 
r » BT kunt het zien, maar’t antwoord weêr ; wel aan

15 ) .
Zei toen de Duitffer, en wou:aandonds binnen flapper:,
Maar Uiienfpiegel greep het Heerfchap by zijn lappen,
En l'prak. Mijn Heer , gy zult van mijne konti geen fchijn ’
Zelf zien, nogniemant, als’tgeen Hoerekind’ren zijn ,,
En wijl gy zulks niet zijt, is u mijn kond niets waardig ;
De Du it lier doni en keck, en wierd op’t hoogd’ kwaadaardig;
Dog of hy vloekte of niet, het was vergeefs gefluit,
Want Uiienfpiegel had het geld alreedsverbruit, .
Het geen hy van den Heer eerd had op hand gekregen.
Zo gy nu ruikea kunt, fo zult gy wel ter degen 
Begrijpen , waar dat deez’ gelijkenis opflaat ;
En waarom ik met regt die Vaart te aanlchouwen haat.
Schrokb.Weg gek,edrgy ons weêr tot kwaadheid komt verwekken, 

Hoopryk, tegen Schrolhart.
Mijn Heer, is deze Gek, 20 zijn wy zelver gekken?
’k Verzeker u hy daat den fpijkerdaar niet mis.

Lucille , Jlil tegen Vroomaard.
’c Is bed dat gy vertrekt, eêr Windvang hier nog is.
Hy isin Quinquenpoix, dog zal naar mijn gedàgten 
Wel haad verfchijnen, om zijn intred te betragten.
Vroomaard.'t Is tijdsgenoeg, mijn Lief, wanneer hy komt, te gaen." 
Lucille. Maar wees voorzigtig, of gy zult oris zelf verraâu?

VIERDE TONEEL.

Lucille,In Manskleding , Vroomaard, Deugdryk, Scbrokh art, IIoop- 
! ryk , Snoever , Waaghals, Scboonpraat, Houwvaft , Joris

Snoever en Waaghais komen vegtende, elk met een bloten De- 
gen uit Quinquenpoix.

Snoever tegen Waaghais.

'Ta zeg ik ,u ! Waagb. Ik zweer, ik u niet ontlopen- .
' Snoever. Dan zu It gy’t op deez’ plaats 00k met uw halsbekooen.. 

Waagb. Of gy met d’uweu. Daar ! Snoever. U w Daar is u miflukt. 
Tene ! dat’s beter.

Scboonpraat, met Houvjvafl , hen [cheidende.
Zagt, mijn Heren ! onderdrukt 

LIw eigen regt niet, want gy kunt geenzints door’t vegten 
Uw ouderling verlchil, maar wel door reên bellegten.
Snoever. ’k Wil dat hyde Aélies , die by heeft gekogt, terdond 

Ontfangen zal. Waaghais. En ik wil, dat gy duizend pond 
Voorde A6ties, die gy draks gekogt hebt, zult betalen.

Snoev. Dat’s logen, gy hebt die van my gekogt. Joris. Hoe malen 
Die Aâiemolens hier, omgeld voor hun papier 
Tekri jgen ; ’t werk gaat nu op eenhéleand’re zwier,
Als toen men yverde om aan Aérien te taken,
Daar men niet weet hoe men zig die nu kwijt zal maken.

Snoever, tegen Waaghais.
Heb ik u niet gevraagt, hoe veel op Rotterdam ?
En was uw antwoord niet tot zedig ? Waaghais. Ja, maar ’k nam 
Datop, dat gy die zoud tot zulk een prijs ontfangen.
^Snoever. End was mijn méning om ze aan u daar voor te langen. 

Scboonpraat. Dan is’t een misverdand , bed deld gy u te vrèên, 
Gy houd uyve A dries, en mijn Heer zijn geld. Joris. Zo ’k ecu
Van beidenkiezen moed, zou’t laatdemy behagen.

V Y F D E TONEEL.

Lucille in Manskleding, Vroomaard, Deugdryk, Schrokbart, Hoop
ryk , Snoever, Waaghais, Waamvys, Scboonpraat, Houwvajl, Joris

Waamàys Le gen Waaghais.

MYn Heer, ’k vind reden om uw rampen te beklagen !
Waaghais. Waarom ? Waanwys. Om Twidgraag.

Waaghais. En wat is die? Waanwys.Ach Bankroet/
’k Weet dat ge uweAâies op de Zuidzé.... Waaghais. Ach ! ik moet 
Nu naar Vianen toe, dat’s niet te wederleggen ,
Maar is’t wel waarheid ? Waanwys. Ik zou ’t anders u niet zeggen. 
Ten zy ik eerd voor af verzekerd waar, dathy 
Vertrokken waar. Waaghais. Heiaas ! dat is eerd fieltery ’
Had hy my ne A dries op de Zuid nog weêr gegeven !
Joris. Wat zou je daar meêdpen? daar is niet aan bedreven,

Of hy die houd of niet, want de A dries vau de Zuid,
Zijn uit het fchip van Hoop reeds overboord gebruid- 

Deugdryk, tegen Vroomaard.
Wees op uw hoeden, Neef; ’kzie.Windvangons genaken. 
Lucille. Mijn Heer, tragt tog terdont uit zijn g^zigt te taken, 

Want zo hy u ontdekt, zal ligt zijn agterdogt 
Vernietigen, ’t geen ik heb naar mijn wens yolbrogt.
Vroomaard. Ik ga, om u niet door mijn byzijn te beletten. u 

Houwvajl, tegen Scboonpraat.
Nu zal’took tijd zijn om ons warnetuit te zetten.
Op dat die Vogel word in zij ne vlugt getemd.

G
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Z E S D E TONEEL.

Lucìlie, :n Manskleding, Deugdryk, Schrokhart, Hoopryk, Waan
wys , Windvar.g, IVlaghals, Judas, Simon, Jofeph, 

iSchompraat, Houwvajl, Joris.

Judas, tegen Windvang, dien hybyderok vali houwd,

MEii Beer, Ik bid jehoor/ Windvang. Wat wilt gy ?
Judas. Dat gy ftemd,

Dat ik tot Direéteur van Wefep word verheven.
’k Weet dat jei op die (tad heel y eel hebt ingefchreven,
Joris, ZegSmousje, weet je Wel wat ampt dat jei begeert?
Judas] a, dat van Diredeur. jGm. Zagt Vrind , gy zijt verkeerd, 

Men zal ti ligtt’lijk tot een Zwijnedrijver maken ,
Indien je denkt tot’t ampt van Diredeur te taken.
Judas , fege# Windvang. Mijn Heer , zal jei net doen ?
Windvang. Neen zegikje, ga voort,
Joris. Die Smous heefrkijven van zijti wyfje liefgehoord,

Waarom dat hy niet word tot Diredeur verheven ?
Nuzoekt diegoeijeSul, tot berging van ziju leven,
Dat ampt te krijgen, eêr dat hy ook door’t verwijt,
En door een Schotffe gril zig zelfde keel affnyt.,
Schrokh.Wieheeft dat dan gedaan? Jom. Een gek,van neus en ooren 

Net uws gelijk mijn Heer. Hoopryk. Wat had hy dan verloren? 
Joris. Hy hadgewonnen . net drie honderd duizend pond. 
óWe.En nog verdeed hy zig,wat was.. ..Joris. Een gekken bond; 

En nogtaas is’t gefehied , want hy ben am zig’t leven,
Om dat hy met meê waar tot Diredeur, verheven 
Der Zuidze Compagnie, waar opzîjn wyf altijd 
Temorre lag, tot dat hy moê.van dit verwijt 
T e horen, met een mes zig ging.de (trot af y égen ,
En ligtis ’t met deez’ Smous ook even cens gelegen.

Judas, jei Snappert ! ’t was wel ruim zo goed , dat jei alleen,
Maar om je zelven dagt. Joris. Indien dat ieder een
Zijn eigen ftaat bezag, zo durfik u wel zweren,
Daar zouden ’er zo veci, al s nu, iiiet bankroeteren,
Diezo maar onbedagt, en opeen loszen voet,
In ’t Adie Utlenfpel verbruiden al hun goed,
Waagbals. Zal dan deez’ kinkel ons den heleu tijd beletten,

Door zijn gefnap, omonz’ Negotievoort tezetten?
Schoonpraat, tegen Houwvaft.

Nu zal het tijd zijn om onz’aanflag te onderftaan 5 
Daar ’s Windvang, ga uw gang. Houwv. ’t Is wel,ik fpreek hem aan- 

tegen Windvang.
Mijn Heer, vdòrhoe veel wiltge uw Suidzé Adiesgeven?

5 E V E W D E T O N E E L.

Lucille in Manskleding, Deugdryk, Schrokhart, Hoopryk, Waan~ 
a-oys, Waagbals, Windvang, Judas, Smon, Jofeph, Schoonpraat, 

Houwvaft, Joris, Kees, met een kruiwagen met Kool.

Kees. Hei roô K ool ! fia kool / hei ! nog hebjevan je leven 
Gee.nherelijkerKool i dat ’skool ! die’s (ijn en digt.

Snoev. WatYfnt, bruiaan de galg Kees. Al zagt, hetis mijn pligt, 
Jei heerfchap Breedhoed , orn te roepen en te lopen 
Op zulke plaatflèn , daar ik *t meeft denkt te verkopen.
Waanvjys. En zal dat hier zijn ? Kees. J a want ik ben ouderregt.... 
Windvang. Vent, pak u aanftonts deur, gy weet niet wat gyzegt, 
Kees-..Wat d.uivel, ’k heb het wel ran.vyf zes goeije-vrinden,

Dat ”it hier een leger kon van Koolverkopers vinden,
Die in de maanefchijn hier Koolnegotiedben ,
Hei Spruitkool ! Boerekool ! dat ’s Blomkool ! wiebied poen ? 

Schoonpraat. Dit zijn geen luiden die in kolen negotieren.. .
Juris. Doen dézen in geen Kool, fo durfik u wel zwéren,

Dat in het vyerelds rond'geen Koolverkopers zijn,
Maar ’t is Papier Kooì, daar ze in hand’ìen, en heel fyn.

Kees. Papierkool, k die dan van ’t Jaar eerft nieuW gewaszen ? 
Want’k hebdie nooitgekend. Joris. Die zou u ook niet pafzen, 
Want die is veel te duor, en ’t is een nieuwe vrugt,
Die uitgebYÔeid is in de warme Franile lugt. ,
Maar Boertje, *t dunktmy befi dat gy maar voort gaat wand’len, 
Want gy zult hier ter plaats uw Kool.fog niet verhand’len ,

Kees. Wel datisdroevig, wijl gy zegt, datze al tegaar 
In Kool negotie doen. Joris. Dat zegijt aog, ’t is waàr,
Maar ’t is een Kool, die hen tot îeidsman zal verftrekken,
Om kaal en knapjes naar Viatico toe te' trekken.
Kees. De hemel hoed my ! ’k pak my never aanftonts voort,

Fer 5k mee cens op de kool, om kool rpl.uit de poort,
Wart kool is rond, en ’t rond kan zomtyds miflyk Ioopen.
Wie za!' der Spruitkool, hei ! wie zal der Blomkool kopen ?

AGTSTE TONEEL.

Lt:cille , in Manskleding , Deugdryk, Schrokhart, Hoopryk , Snoe- 
ver , Waanwys , Waagbals , Windvang, Judas , Simon , Jo- 

jepb, Schoonpraat, Houwvajl, Joris, Klaas Onruft.

Schoonpraat Vegen Hoftyjvajl j

DOor decréti Kòolboef is ònze anni!a g wâer geftuit,
Dog 't zal nu tyd zyn, dar wy eind’jyk ons belluit,

Voltrekken , ecr ons weer her een of’t aar komt ftoren. 
Houmvajl. .’t Is wel, ’k ga dan rnyn gang. ;
Jofeph. Ve gen Simon. ’k Gef zes percent voor Horen,
Simon. Je zelr zehebben. Jofeph, Goed, komft morgen om doe geH- 

Klaas Onruft. Om welke reden maakt men ’s nagts hier zo’n geweld j 
Is dateen-Speelhuis ? Waanwys. Neen, men weet hier van geenfpeekn, 
Joris. Dat ’s waar, zy dobb’len maar.
Klaas Onrnfi. Dan moet ik zien te deel£tI

In ’t fpel.- Snoever. Meti fpeeld hier niet.
Joris. Neen tag niet met de kaart

Or dobbelfteenen, maar wat ’s ’t Aâiefpel meer waard 
Of beter, ’t geen u zelf zal op het end bedriegen,
En doen uw geld in rook en eid’len wind vervliegen.

Klaas Onruft. Zo’t fpel is, doe ik mee, ik ben ’c verlies ^etrooft- 
Jofeph; Was bieft doe op de Weft ?
Klaas Onruft.! Baftobneh, Smous, op de Oo&-
Hy geeft Jofeph eenjlag. Jofeph. Doe hondsvot ! ftaat doe mich ? 
Klaas Onruft. Zyt gy nog niet te vreed£I1

Met eenen, Schaggeraar, hou daar.is dan de tweeden.
Jofeph. Unt diesze- derde is dan bok -wedderom voor doe.
Klaas Onruft. Gy zyt na ’k merken .kan myn Hagen nog niet tnoG 
En moet cens proeven wat ik op de Weft wil geven.& 
Schrokhart. Zagt karel ! hou uw ruft ; wat heeft hy u misdreevei1' 
Klaas Onruft. Wel wat misdoe ik hem?
Jofeph. Vroogt das doe nach ? doe floor-
Klaas Onruft. Nu weet gy wat ik op de Zuid geefy maar geen noodi 

Laat ons de kweftie in een roemer Wyn verfmooren.
Schoonpraat , Vegen Houwvaft.

’t Is tyd , begin ; zo niet onze aanilag gaat verlooren,
Houvaft. Dat moeft niet zyn, ik ga hem aanftonts fpreeken.

■ Vegen Windvang, Heel'1*. 
U we A Aies op de Suid. Windvang. ■ Die heb ik nu geen meer. 
Houwvaft. Sogyze ontveinsd, myn Heer, zult ge uw profeit ver- 

: Het geen ik nier en heb, kanikudat verkouen> Dopa:-
Wel neen, maar naar ik door een Vrind ben onderregt, 

HebtgyuweAAresnog Dieu dat heeAgezegr,
Heeft om,zyn voordeel, of vermaak, u voor geloogen.
Houwvaft. En ik weet wel, myn Heer, dat ’k gants niet ben bedrog^' 
Windvang. Weet gy dan beter of ik A Aies heb, als ik ?
Houwvaft. Dat kon al zyn myn Heer,
Wtanwys, Wie doet op Medenblik?
Windvang., Dat’s Dinvels klugtig ! ’k zeg u zonder lang te maal^ 

Dat ik geene A Aies heb. Houwvaji. Ik zal hier iemant haalen, 
Die u bewyzen zal, dat gy’t ontkent, myn Heer;
Ei Schooripraatlhoor eenshier ! Wmdcj. Ik (loot dien Schelrn ter neer» 
Indien hy maar een woord durft van myn handel fpreeken.

■ Schoonpraat. Ik waar nooit fchelm myn Heer,of deed nooit fchelro^ 
Of zyt gy kwaadjom dat ik eenmaal tot uw fchaa (ftreek£n '
De waarheid heb gezeid ; dog fpyt uwe ongenaa,
Kon’t wel gebeuren day ik die nu weer zou zeggen.

Houwvaft. Myn Vrind, Heer Windvang poogd my in’t gehediC 
Dat hy geene A Aies op de Zuidzee hçefc. " (ontlegg^’
Windvang. Dat ’s
Schoonpraat. ’k Weet beter , en ik7 zal u morgen, zonneklaar 

Betonen , dat gy die nog alle hebt in handen ; 
lk wil, al wat ik heb , op dat bewys verpanden. , ■ "' 
Windvang. Kom, wed eens, hebt gy hart, om duizend guldens, ^ 

Gy toonen zult dat ik die AAies heb. Schoonpraat. Ik vat 
Uw aanftonts by uw woord, en agt dit geld gewonnen. 
Windvang, Ik wed. nog boven dien om duizend Dukatonnen- , , 
Houwvaft. Wat, Schoohpraat ! febei ’er uit,gy helpt u in’t yei'dr)E£' 

Myn Heer Weet beter of hy AAies heeft, of niet.
Schoonpraat.Neen,’k meen ftandvaftig by myn weddenfehap te blyf£P' 
Windvang. Laat ons in Quinquenpoix dan deeze zaakbefchryv^- 
Schoonpraat Daar ben ik mee te vreen, zo meid men belt de tW#' 

Lucille tegen Deugdryk.
Gaan wy Heer Vroomaard zien, en zeggen j hoe deez’ lift.
Is naar onz’ wens gelukt.
Deugdryk, Stil tegen Houwvaft. ' ’k Verwagt ü dan op m°r§e
Houwvajl Wy zullèn dit bewys u tyds genoeg bezorgen.

N EGENDE TONEEL.

Schrokhart, Hoopryk, Snoever, Waanwys, Waaghals, 1
Simon, Jofeph, Klaas Onruft, Jogghem.

f Jogghem, half dronken, zingt.
■]VT Og voor een weinig dagen,
X. Voen won ik geld als drek :

Men gaf my .voor myn IVagen,
Ah die waar in hefprek,

Ven minften honderd gulden,
Van hier tot op den Haag,

Voen dagt ik om geen fchulden - 
Maar om een velle maag.

Maar nu is ’t niet met dalle n



Df
:-Eià klaagt om zyn verdriet, ;.

En geen van d'Adlieheeren ,
Maakt nu myn Paardjes m*e,

Dewyl zy meeji vaetteeren,
Regt naar Pianeti toe.

balla! Ita den brui, ’k most hier cens zien, of’k vragK 
-aa krygen ; want fchoon ’t nu by naar is middernagt, 

ti-at ’s nier en beet, men kan nou makk’iyk akkordeeren 
J;?°r morgen. ^ Wie wil naar Vianen toe,, myn Heeren ?
Fle fpreekt, ik za! u tot een redelyken prys 
j"aar brengen, want ik weet gy zyt nu wat te wys, 
yjn honderd guldens voor een enk’Ien dag te geeven. 
u fe&e'» Simon. Wat. zeg jg, Smousje ? ;

. ^ont ik zweer jpby myn leeven....
Dgghem. Die Bokkeoaart word kwaadhou holla beeftje, hou. 

ryotn geef een Dukaton, dan zal.ik morgen , jau.
'--'P de aîàerbeffe piaats doen van myn wagen zitten.
Simon- Ik wouw met de cerile ipa u liever zien dcorfpitten 3 

W aar mee men’t groot Kanaal van Utrecht graven zal. 
hgghern. Wei wil dan niemant mee, zyn al de menflen mai , 

üat leder juift te voet wil naar Vianen loopen ?
VVat, ryd’er liever,been; ik zal uw beurs niet ftroptn, 
vi ant 'k weet wel dar die reeds is kaal genoeg gemaakt. 
d'wf r. Gy dronken badi, ga been, eêr u een ilorm genaakt, 

van Ballonna des Joyghem. He! wat zeg Je ! wil Je cens fpringen 
r^pat 't ilryken van myn Veel, ^ zwffp

Snoever. , 'k Kan my nier meêr bedwingen,
®aar komt van wat ’er wil, 'k most dat Kanailje eens voort ,
I7an hier verhuizen doen. Waaghalsl Ik yolg u op uw woord. i 
Eyopr. Lo doen wy defgelyks. Kees Oar. Dat zal zo niet gefchieden,1 

' 'k zweerje, dat ik zal de Voeiman bylland bieden.
EPaagh. Doe wat je wilt, hou daar! Kees Onr. Dat’s van de zelye lugt,
•v Zy vegten.
Sogghem. Het word hier wat te heet, belt gaan wy op de vingt.

I I) )
Gy nooit uw Kapitaal, het.gean my E v^rtrouwj,
Dan met een rnbeij’lykheid van iny verkrygeri zoud 
En ’ris om deze reên, dat gy Heer Windvang lafterd 
Ln v roomaard pryft 5 dog ik ben zo ver niet verbaiterd 
Van 't menüelyk vernuft, dat ik die liftigheid 
Niet klaar zou zien, dog zo gy kunt door uw beleid,
My overtuigen, dat ik word door hem bcdrogen,
Zal ik uw huuw’lyk met Heer Vroomaard graag gedo^en,
Maar zo u dit mislukt, daar ’k niet ,aan twyfflen kan °
Z ult g y Heer W indvang 00k ontfangen tot uw Man.
Z*f,//f. Myn Broeder, houw uw woord, zo heb ik niet te vrezen.

Myn woord zal indeez' zaak met een myn Zegel wezen, 
k Vcrzeker u daar van. ^

TWEDE TONEEL.
Lucille, Johanna, 

lo ham a.

Einde van ’t True de Bedryf.

1 DERDE BEDRYF.
EERSTE TONEEL.

Jonkbart, Lucille, Johanna,

/ , » /
jtyTAak my het hoofd niet moê met al uw talmeryen ; 
Wi/k'Weet wat my ftaat te doen, . js 
ip ucjlle. Monfreer, kunt gy niet lyen
Fat ik de waarheid zeg ? 'k weet fchoon gy ’t kwalyk neêmt,
Fat Wind’/ang u bedriegt, en dat hy is vervreemd 
y an alle deugden trouw, dies ftaat u wel te letten,
FP't geen dat gybegint. pâleur, zult gy my wettcn
vQorfchryven naar uw zin, wat ik zal doen of niet ?
■.lucilie. 0 Neen ! wyl al het geen, dat ik u zeg, gefchied 
F't voorzorg, die ik ben verpìigt voor irte dragen 5 
jFe toe, of gy zult u gewis te iaat beklagen 
j_at gy bedrogen zyt, cii Windvangs vleijery,
"aar hy; u nu meê ftreeld, zal in het end, als gy 

valsheid eens befpeurd, in gal en roer vcrkeren, 
p.an zult gy tot uw fchade eu tot uw fchande leren, 

at gy de waarheid nu, helaas ! niet wilt verftaan.
Maar waar door weet gy dat lk word tekort gedaan , 

c (l°r Windvang, die my dag op dag wil reek’ning geveri,
Q boon ik. die njet begeer, want ’k wil myn jeugdig leven 
r^'vzits vcrflavcn aan een arbeid zonder end , 
peetl > ik leef naar myn iuft, en ben geen zorg gewend j 
j^'n Wyl ik myn vermaak alleen. poog te bejagen ,
^. aat ik .Heer Windvang zorg .voor al myn goed’ren dragen 5 
P,Vl1 trouw is my bekent, fchoon dat gy die verdagt 
j/naywîît maker. Lzicille. Ligt zult gy, eer nog de nags 

aardryk weêr bedekt, op zeker blyk en teken, 
d?t gyptrouwloos mifleid word, anders fpreken ? .

•jonkbart, ’t Is Wel, wy zullen dan zo lang vertoeven, tot 
^at ge ons die zekerheid zult tonen, maar befpot 
\r ei§en zelve niet, met iemant te verdenken1 
\pn wantroiuv. LucilleZo het Hem niet meêr als My koft krenken, 
"k tjr B^ukkig , en ik ongelukkig ; want 
T ^?d dan geen reden om zyn liefde wederftand 

bieden, wyl die my van 11. word opgedragen, .
T ^ my die nu met regt onein^ig mbet mishagen.

E waar, gy haat hem, maar om dat gy V roomaard mind, 
pr me is je oorzaak, die u onderling verbind 
*k h„k dvang , zo gf koft , by my verdagt te maken ;
G,, et> al lang’t geheim doorgrond van deze zaken ;
Bernaeet ’ het grootfte deel van’t geld, 'tgeen gy bezit 
bjjt . n°g onder my, en’t geen gy yreefd, is dit :

’ ?o gy Vroomaard trouwd, en tegen myn behagen 8 
Jk u Windvang heb als Minnaar opgedragen ,

, 7T ,r ».. — Aar Juffrouw, is het waar? 
gy Hear \ roomaard ? Lucille. Ta, zyn min zo middagklaar 

Aan my be wezen, moet ik met myn gunft belonen
Verftoot gy dan dien geen, die u zyn diènft komt tonen 

Door y ver, vlyt, en trouw? 'k mcen Windvang , die zyn hart 
U toegeeigend heeA s bedenk wat bitt're imart 
L/it zal in zyn gemoed vermekken, heb meêdô'g&n 
Met t geen hy 1yd, en toon u met zyn leed bfwogen I 
byn midd'len, zyn verftand, zyn geeft, en vrolyke àard,
Ayn meet dan Vroomaards deugd en edele afkomft waard 
Hy zai u met den naam haaft van Mevrouw vereeren.

Sorgt gy voor 'tgten uraakt, de keuken te regeren 
Dat is uw werk, ga been , en moei u daar meê laat 
/ian my het geen my raakt bevolen , 'kheb uw raad 
Hier met van noden.
Iobanna. ’k Mag de waarheid dan niet zeggsn

Weet gy de waarheidyan zyn ftaat my uitte leggen,
Wat miad len riy bezit ; .cn dat ik door zyn trouw 
Get'crd zal worden, met den eemaam van Mevrouw ?
Johanna, Wei dat is zeker , want hy diirf my wel Woven 

Dat ?k in drie weken u zal gaan in ftaat te boven.
Lucille. Waar voor tog ?
Io hanno. Voor myn geld, dat hy heefr aangeleid

ItV de A ehckoopman fchap, ’k zorg 00k voor myn profeit 3 
En ’k heb al’t geld » dat ik met dienen heb gewonnen,
Het geen dat net bedroeg twee hondetd Dukatonnen,
Aan hem ter hand gefteld ; nu zeid hy voor gewis a
Dat eêr de tyd maar nog drie weken verder is, ' > •. „.-4
Dat ik zal van die xvinft gemakk ’lyrk kunnen leven ;
Nu wenfte ik wel, Wyl ix hem niets tot dank kan geven s 1 
U te begewegen, om zyn min met wedermin ■
Te ontfangen, maàr het fchynt Heer Vroomaard heeft uw zin 
En hart reeds overheerd, gy vind in hem behagen,
Schoon Windvang hem den prys heel ligt’lyk zou ontdragen,
Zo ge een onzydig oog @p bun. verdienftehftoegt, F
En tot den een geen min meêr als tot d’and’ren droegt.
Lucille., ’k Bemerk, waarom gy dus tot Windvang zyt genegen 3 

En waarom gy my tot zyn lieHe wilt beweegen j 
Uwe eigen intreft maakt dat gy dus voor hem pleit,
Dog ligt zult gy eerlang , verligt door myn beleid,
Zyn valsheid vloeken, en u deer'lyk zien bedroogen,
En uw .yerbedd geluk in rook en wind vervlogen.

Johanna.. Mejuffrouw ’tgeengy zegt, dat heeft in’t mihft geen f chy. 
Lucille. Daar word gefcheld,doe op, daar zal Heer Vroomaard zyn.

. D E R D E T O N E E L.

VroomaardSchaonfraat, Deugdryk, Lucille, Johanna, Joris•

Vroomaard.

M Yn Lief! zieons befluk... Lucille. Myn Hear ei ftaak uw reden ;
’k Verzoek u met uw Neef. in myn vertrek te treden,

Om door Heer Schoonpraat my doen grondig te verftaan,
’t Geen reeds gefchied is, of nog nodig dient gedaan.
Vroomaard. Indien ’t u zo.gevald, zal’t ons altoos behagen.

: Schoonpraat. Maar’t is pnnodig, want’t geen ik heb voor te draagen 
Is maar alleen.. , Lucille, ’k Verzoek aan u, om zeek re recti
Hier ftil te zwygen, en in myn vertrek te treen.
Schoonpraat ’k Sal dan gehoorzaam ziju om tot ons wit te taken, 
Lucille. Ver.troefhier Joris, om aan ons bekent te maketx 

Heer Windvangs komft, zo dra hy hier verfehijot- 
Joris. Ik zal Hierinmijnpligt voldoen,

D VIER-
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VIERDE TONEEL.

Joris, Johanna.

& TOnderlijk geval.'
Vv Boezal Mevrouw fortuiti haar rad hier Rlugtïg draaîjen, 

Om van het Aétiezaad het naberouw te maaijen !
Johanna. Maar j oris, wat heeft ai die toe Ilei hier van doen ;

Ei leg’t my, zo gy’tweet. Joris. Geef my dan eerft een zocn.
Johanna.Wei wis.welzou ik niet? Wat isdaar aanbedrdven? 

Je weet tog dat ik jou zo iiefheb als mijn leven.
Johanna. En of je my bemind, wathelpt dat, wijl ik u 

Niet wederom bemin. Joris. Wat zeg je? hoezai k riti 
Nog langer iukken ? durfjei dan jewoord herhalen ?
Heb jei niet meêr ils cens, ja meêr als twituig malen ,
U w min my toegezeid ? Johanna. Wei ja, dat is gefchied, 
Dog fchoon ik’t heb beloofd, 'k hou die bel otte niet.

Joris. De drommeì vaar in de onftandvaltigheid der Vrouwen ? 
Johanna. Het zou my fchoon ftaan een Livrei-kadet te trouwen 

Daar ’k ligt op’t punt ita, pm met d’eernaam van Mevrouw 
Te pronken , ofvoor’t mind met dien van Jufrouw ; ’kzou 
My ongelijk doen , zo’k my zelf wouwdeklineren 
Om u te trouwen, neen ’k zie reeds een zv/erm van Hereti 
Hun dienti my offren : my van ieder aatigebeêii 
Om mijn verkrege wind y ga Joris, ga vry been,
Enzoek een Keuken-tlet om die uw min te klagen;
Mijn Win ft laat my niet toe, dat gy my kuntbehagen.

Jorir. Johanna zijt gy heel van uw verttand beroofl !
Ik denk niet dat’t veriies der A dies u in’t hoofd
Geilagen is? Johanna. 6 Neen ! ik ben wel by mijn zin'nen.
’t Veriies dat raakt my niet, maar wel’t gcen ikzal wiunen.
Joris. Waar meê tog ?
Johanna. Met mijn geld, dat Windvang heeft befteed

Aan Acties. Joris. Dan is uw veriies my hart’lykleed.
Johanna. Wat maalje Van veriies ; wv hebben niet verloren.
Joris. Weet jei daar nog niet van, zo zul je’t welhaait horen. 
Johanna.'k Ben daar niet voor bedugt, en gy zultmy eerlang, 

Naaft and’re Juffers zien in een en zelven rang,
Én wijl Heer Windvang tog Lucille kan mishagen,
Wenlle ik dat hy zijn hart aan mykwam op tedragen,
En als mydargelukt, beloofiku zult gy
IVIijn itamèrdie,naar zyn. Joris. Ik zagveel lievermy
In Vgmofte Wezeps-zwijft Voor àltoos transformeren,
Dan dat ik u Moêrüons zou als mijn Jufvrouweeren ;
BruT met uw Windvang voor den drommel en zijn rnoêr.
Johanne.Gy (loot dan uwfortuiti met voetenrJorA. ’tgeen ik ZWoer 

Dat zal ik hou wen. Johanna, ’k Sweer gy zult net u beklagen.
Joris. Dat heeft geen hood Mevrouw ! dewijl in weinig dagen, 

Ùw ingcbeeld geluk verdwynen zal in wind.
Joh.Wie fcheld daar zo verbaafdPJow. Dat fai ligt "t Troetelkind, 

Van Jufvrouw Compagnie, en Mon Ii cur Bubbcl wezen, Sdì 
De droes hy is’t ook , non is voor ons niets te vrezen.
Maar bed maak ik mijn Heer zijn aankomd voort bekent.

VYFDE TONEEL.

Windvang, Jufeph, Judas, Simon, Johanne,

Jofeph.
Er Windvang ! hoor crn Woord !

Windvang. Iftzegu nogeens Vent,
Dat gy ter dont vertrekt. Judas. We will en met u fpreken
Van deAdiekoopmanfchap. Windvang. Gy wilt de K op my broken, 
S eg liever. Simon. Neen, dat is onz’ mening niet. Windv. Ik zweer... 
Johanna, roep terdont Heer Jonkhart. Johanna. Wel mijn Heer.

Johanna bitmen.
Jofeph. Dan wol ter Hcr nicht dus wie zomen negotieeren ? 
Windvang K an ai He,! is het nu tijd met my teredeneren 

Van A aies ? foei ! ’t is (chaud, gy zijt den naam onwaard 
Van Aétioniften. Simon. En waarom tog i fprak bedaard/
Windv. Om dat gy by den dag my durftvan Aélies fpreken,

Vraag my daar naar, wanneerde Son onsis ontWeken ;
Dien handel dryft men maar by nagt 3 nooit by den dag,
Want een Party, die nu by naar niets gelden mag,
Sai ligt tot vijf Percent, zodra het nagt is, ryzen.
Syt ge Aétioniften , en moet ik den weg u wyzen.
Dien u te houwden (laat ? Gaat voort uit mijn gezigt,
Want gy zijt Beeften , die heel Quinquenpoix ontftigt;
Ja regte Schurken om dien handel te bederven,
Dat puik der Koopmanfchap leid reeds door u op derven.
Wat boon ! men fpreekt by dag my om mijne Aélies aan / 
ja yolgt my tegens dank tot hier in huis, door waan 
Dat ik-mijne Aélies u by dag zal overdragen.

SÉ SDE TONEEL.

i Jonkhart, Windvang, JoJ'eph , Judas, Simon, Johanna.

Ionlbart, tegen Windvang.
Yn Heer, wat’s dit voor voile !
Windvang. ’t Sijn Plagers, die my plagetï*

Simon. Wy vroegen maar alleen , of deze Heer ons wouw 
Sijne Aéliesoverdoen. ltfeph. Dat’s wtior,jo, by maintrouW» 
Wie hebben anders niks misdreben 5 ’k wol ’t wel zwéren. 
Windvang. Gy weet dat wy by dag met niemant negotieeren, 

Daaromgaat aandonts voort. Ivfeph. Doe wçets nicht wars doe zegl, 
lonkhart. ’k Ben meeder in mijn huis, en ik wil door dat regt 

Dat gy terdont vertrekt, of ’k zal u voeten makeu.
Simon. Die hebben Wy alreeds omuit uw huis te raken.

De Smoufzeu binn^'
Jonkhart. Hoe kwaamt gy by dat volk ?
Windvang. Ik zal’t u doen verdaan»

Sy hebben by den weg, mijn Heer, my aan gedaan...

SEVENDE TONEEL.

Jonkhart, Lucille, Windvang, Johanna.

, Lucille.
Eer Windvang zijt gy hieri dat’s goed , ’k zal u betalen. 

Windvang. Waar fpreekt Méjufteraf?
Lucille. Wel van uw geld tehalen,

‘t Geen ik u fchuldig ben- Windvang. Waar voor tog? dat ik’t vraag' 
Wijl ik u niet verdâ. Lucille. Voor de Aélies van den Haag,
Die gy my hebt verkogt. Windvang. Gy wilt met my raljereB' 
Lucille. Neen, ’t is geen raljerie, ik wil myn woord prederei2 

Dat ’k u gegeven heb. Windvang. Op welk cen tyd ? waar zo ? 
Lucilie. Op giit’ren avond Windvang. En wat plaats ?
Lucille. In Quinquenpoix.
Windvang. Mejufifer,’t blykt nu klaar dat gy my zoekt te kwellefl- 
Lucille, ô Neen ! ik zal ’t bewijs u voort in handen dellen 

Van ’t geen ik heb gezeid.
Windvang. . Gewis gy fcheerd my waG

Dewijl ik op den Haag gene A «Elies heb gehad,
Jonkhart. Mijn Zuiter, legt gy toe om dezen Heer te honeri? 
Lucilie. Geenzints, wyl ikbewys, van’tgeen ikzeg, zal tonen- 

Lncille haald l/roomaard, Deugdrylt, en Joris op 't Toned'

A G ST E T O N E EL

Jonkhart, Windvang, Lucille,Vroomaard, Deiigdryk, Johann#*
Joris.

Lucille , tegen Windvang, wyzende op Deugdryk.
Ent gy dien Heer? Windvang. ’k meen ja

JEak. Lucille. Waar hebt gy hem gezien 1 
Windvang. Ik denk in Quinquenpoix,
Lucille. Nu zult gy ”t niet ontvliên,

Bedrieger ! die zo vais myn Breeder hebt bedrogen,
Windvang. Waar bleek dat ooit?

- Lucille. Dat zal hier blyken voor uwe ooge?
’k Heb zelf in Quinquenpoix het geen uw vai verwekt,
In ’t Mannelyk-geW'aad uw vais bedrog ontdekt,
Waar door gy trouw’loos dagt myn Broeder uit te dryken.
Ik zal van ’c geen ik zeg de waarheid u doen blyken.
’k Heb de Aélies op den Haag van u gekogt ik ben’t 
Die u, fchoon gy my op dien tyd niet hebt gekenf,
U valsheid heb ontdekt, ’t geen ik u klaar zal tonen.
Daar is uw eigen Schrift. Jonkhan. Hoe kunt gy dit verfchoiicG 
Myn Héer, daar gy altoos die Aélies hebt verfaakt ?
En dat gy die niet had my valsz’lyk wys gemaakt.
Wy moeten verder gaan om zyn bedrog te ontdekken,
En dezen Eluiggelaar ’t momaangezigt onttrekken,
Waar van hy zig bedient, dewijl deez’logenaar 
Zeid, dat hy de Aélies op de Zuid nog heeft.
Windvang. Dat ’s W332-
Lucille. Durft gy zo onbefehaamd die legen (laande houwen * 

Daar ik het tegendeel u voort kan doen aanfehouwen,
Met een onwrikbaar blijk zelf van uwe eigen hand,
Dàt gy die niet meêr hebt, dewijl gy u verpand 
Om duizend Guldens, dat uSchoonpraat goet moet maken,
Dat gy die ASies hebt. Of kunt ge uw fchrift verfaken ? 
Windvang. ’k Zie dat het (links geval alom my tegen draaid, 
Joris. En ik zie dat mijn Heer hier droevig (laat bekaaid.

Jonkhart, tegen windvang.
Bekent gy dan het geen mijn Sutler zeid ?
Windvang. De blijken

Sijn veel te klaar, om met ontkennen, die te ontwjikcn, 
Jonkhart. Bedrieger! heb ik u daaroin zo veel geloofd?

Mijn geld u toevertrouwd, om dat te zien geroofd 
Door uw Harpije klaauw, op wind en roofgeflepen ? 
Oudauk’bre ! die het eerft door uw geveinsde knepen,



, bebt aangeraden. Waar 
de Adies van den Haag? Windvang. Mijn beerik bid hedaar

gezogt

$’"e Wìndrregotie my

aar xfjn ze, ’k had die reeds van huis af mee genomen 
als ik t’avond waar in Quinquenpoix gekornen.

,’e te behandigen aan die ze had gekogt.
Jonkhart. ’k Vind hier de Waarheid daar ik die niet heb 
1 hiar waar zi jn de Adies van de Suidze nu gcbleven ?

Ik bid de u andermaal wi! in y’t vergrijp vergeven. 
Heo die door nood verkogt, op dar ik met fatfoen 

l°u kunnen leven , en mijn Schuidenaars voldoen. 
ynkbart. Gj zult my tot cen d ait a at geld weêrom betaien. 
ç'tndv. So gy die winfr, mijn Heer, van my denkt weêrtehalen-, 
» erfcho(/n my dat ik u de Waarfieid zeggen moet, 
p^akt gy uw rekening verkeerd, Want al mijn goed,
541 geld, is door de Windnegotie Weg gèdreven, 

dat ik nsaow’lijks wcet Waar dat ik van zal leven.
Lucille. Mijn Breeder

So
-, wijl dat geld alreeds verloren is* ' 

x - maak geenjsoeite rneer, dewijl gy Voor gewis 
^'ets zult vefr'igten tot vergOeding van uW Ichade.
Jonkhart. Bedrieger ! die op *t hoogft* mijn llraf en ongenadé 
’erdiend hebt, vingt altooS mijn by zijn als de peti, 
u.. Johanna , tegen Windvàng, zo als hy -weg gaan wil.
juijn Heer, Waar is mijn geld ? Windvang. Ach meisje ! by de refi, 
'-'w geld dat is zo wel als’t andere vervlogen.
Johanna. Jou fchurk! Verleider! febei m/ ik ruk u daàdTjk de oo^en 
yc uw vervioekrc kop. Ach/ Ach! mijn Geld / mijn Geld / ° 
Lucille. Gykrijgtdos mede uw loon, hier helpt nu geen geweld. 
'daar gy Bedrieger, itUlt fede fchtift oris Weder geven ,

gy met Schoonpraat hebt in Quinquenpoik befehreven , 
anderzints ik zweer dat uW gehate lift,

°P bet alderhoogft, bedroeven zal. Windvang. Daar is ’t 
Jjnkhart. Gann voorr uit mijn oog, zo niet’t zal u berouwen. 
J'gis. G*, ofeen voet in’t gat zal u gefelfchap houwen. 
J‘ndvang. Helaas ! hiergaat mijn hoop , die’k hebgehad, tot niet, 
'U ben ik arm, ach / adì ! wie irooit my in’t verdriet 
» Windvang binnen.

, J°»kbart. Mafeur f wie k warn u dit bedrog eerft kenbaar maaken? 
ytreeft mijn begrip voorby, hoege han’t bewijs koft taken * 

gy my hebt getoond.
Lucille i tegen Johanna.

Roep Schoonpraat hxx.Iohanna. Ik sal ,

NEGENDE TONËEL,

“cille, Jonkhart > V’•Qomaard, Deugdryk, 
loris,

Schoonpraat, Johan-
na,

s Lucilie , <wyzende op Schoonpraat.
IVA" On freer, zie hier dien geen waar mec ons "t gOed geval 
rlBegunltigd hceft, en die zijn valsheid kwam ontddtketi 

Vroomaard , die dit Voort tot voordeel wift te trekkên 
30 fijn germ»we min ; hy maakte’t my bekend ,

^ ,;k , die Windvang haatte als oorfaak van de elend , 
o1 ^ my re wagten ftond, zo ik met hem moeft trouwen * 
yb felf in Mansgewaad hem fijn verderf gebrouwen. 
t>e Woonplaats van onz’ Nigt Nerine, is als gy weet 
^ digt by Quinquenpoix , daar heb ik my verklecd ,

b
?»

( 17 )
En ben alleni# op die handelpiaats gekornen >
Daar ik door Vroomaard en iijn Neef wierd waargenomeflu 
Dewijl ik vreefde van te ligt ontdekt te fijn 
Zo ik met hem daar kwam"; toen heb ik in den fchijn 
Van cen diet handelaars, deez’ logcnaar bedrogen :
’t Bewijs gekregen, en her masker hem onttogen 
Waar door hy u tot nog bedrogen heeft.
Ionkhart, tegen Vroomaard en Schoonpraat Ms. houw 

U voor mijn Vrinden, en ik zal uw dienft en trouw,
Zo ver mijn ftaat vermag , naarhun waardy beloncn.
Vroomaard. Heer Jonkhart-, fogy my wilt u we gun ft betonen* 

v erg un my, dat mijn min , na fo veel fmart en druk,
Door mijn Luci!les ttouw verauderd in geluk. 
hmkhart. Het Waaronredelijk zo’kudit dorft ontzeggen,

Uw deugd eiit groter loon. Vroomaard. Wat loud gy my tòelcggen' 
Dat my meet waardig is, dan folk ecn duurbaar pand ?
Ionkhart. Ontfang dan, tot een blijk van gunfì,haar van mijn hand. 
Vroernaard.Me't dankbaarheid mijn Heer fat ik mijn pligt betragten 

Uw Suiter eeren , en uals mijn Breeder agten.
I Mijn Waarde? zie hier’t eind van al onzeongeneugt.
I Lucille Mijn Heer, ik ben met u om dit geluk verheugd,
Dewijl uw deugd entrouw my altoos kou behagen,
Vroorna ik dank u voor uwgunft.die'c eind maakt van mijnklagenV 
Jonkhart. Heer Schoonpraat * Tr zal u 00k beloncn naar waardy, 

Voor uw gedanen dienft. Schoonpraat. Mijn Heer, het zal aan my 
Tot cer verftrekken zoik u kan dienftig wezen.

Vroomaard. Nu heeft onz’ min nog ramp nogongeluk te vrefen. 
Juris. Nog Quinquenpoix met âl hâarrazen van de Suid.

Of Ooft of Welt. Viva dan Bruidegom en Bruid !
Johanna. Terwijleenander Juigt zit ik bedroefdte treuren $

Kon my ter wereld wel mcêr ongeluk gebeuren Ì 
Ach/ ach mijn fchone Geld ! maar jorishoor cens hier.

Joris, heel fors.
Welnou, Wat zal’t nou zijn ? Johanna. Hoe nu dus trots en fier^' 
Of lagt gy 00k nog met mij n droevige ongelultken ?
Daar u’t verlies niet min als my op’t hart moeft drukke'n.
Het was maar raljerteal’t geen ’cr is gefehied t 
’k Bemin Jouais my zelf. loris. En ik bemin je niet.
Het was Mevrouw tot fchand dat zy haar Knegt zou trouwen,
Neen, ’tzal u pafzenomeen hoger ftaat re houwen ;
En fo uit’t groot getal der Héren, die hun min 
U fchenkett, om uw wind, geen een is naar uw zin,
Kunt gy Heer Windvang nu tot uw Galant verbiezen,
Die fai wel forgen dat ge Uw geld niet fuit verliefen,
Dewijl het zijn , en’t uw, net is fo groot âls ’t mijn,
Dan fai ik in Bien ftaat uW Kametdienaar zijn,
Uw hoge ftaat kan die vernedering niet lijen;
’t Is betet dat ik naar een Keukenflet ga vrijen. 

lohanna. Wordeik nog in mijn leed en ongelukbefpot !
Vroomaard y tegen loris.

Staak defc fcherfzery. loris. Mijn Heer ’k volg uw gêbod
Schoonpraat, tegen V<•oomaard en Lucille.

Ik wens dat gytefaam, inruften vreê meugt leven. 
loris. En ik, dat de Aâiekraam den doodfnik haaftmag gevén»

Einde van het derde hedryf.

i
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QUINCAMPOIX,
( 1« i

De weft ! de weft ! en dit is ailes wat ik weét.

O F D E

Maar, daar is Pieter.

TWEEDE TONEEL 

Bonavontuur, Pieter, Eelhart.

WIND H AND EL A ARS.
B L T S P E L.

VERTONERS.
ÌSSrr- 1 Koopluidcn.

Pieter, Kantoorknecht ^
B f atris, Vrouw L
mtegond, Dochter 3.

} Alinnaars van Hillegond.

Klaar, Meid van Hillegond.
Een Barbier.
"Jan, Knecht inQuincampoix, of’tKofEhuS.
Gees je, de Meid.
Fr ansie, een Gcbochelde.
Gryf vegel, een Makelaar. 
jEerjie Jood.
"ïvjeeâe Jood.
Krispyn, Bock bouder van Bonavontuur,
Gy s, ^
Louw, > Boeren.
Kees, 3
Een Koetfier.
E exige Jooden, die fchreeuwen.

SWYGENDE.

Vier Danfers gekleed als Snyers en Pmikemaakers.
Eenige Jooden, Boeren, en voorts anderé Natien.

Het Tooneel verbeeldt in ’t eerfte en derde Bedryfeen Kamer, in het 
fouis van Bonavontuur ; het tweede Bedryf Quincampoix, ofKoffihuis.

£ E R S T E BEDRYF.
Verbeeldt een Kamer.

E E R S T E TONEEL.

Bonavontuur,

^ W El, hoe zyt gy zo bezweet !
Pieter. Daar is een Scheivisboer van Wyk op Zee gekomen,

Die giftren middag zelf te Londen heeft vernomen,
Dat daar geboden word voor de A Aies in de Zuid,
Elf honderd. Bonavontuur. Ha! ha ! ha! die Visboer is een guxt i 
Die omgekogt is otn met lift wat wind te maken,
En door dat loopje de partyen quyt te raaken.
Maar, zyt gy nier cens in het Koffihuis gegaan?

Pieter. Voorzeker * maar ’t was daar zo vol dat ’k niet kon ftaafi» 
Wat was 'er een gefchreeuw van Engelfchen en kakelaars.
’k Wierd doof door 't liegen van dejeuden -, en de Makelaars 
’k Liep in de Kalverftraat, en dan weer op den Dam 
Daar ’k alderhande flag vah troniert vernami 
Lichtmiflen, Kooplui, ook Rapalje 5 en braave Heeren,
En beurzefnyers, maar zeer eerlyk in de kleeren.
Ik zag 'er een die niet als van miljoenen fprak,
Die ik geen dubbeltje zou leenen uit myn zaki 

! Bonavontuur. Te Londen weet ik is de Zuidze aan het daaîen.
Gy moet den Makelaar Grypvogel, aanftonds haalen ;
Laat hy de Premie maar ontvangen van zyn vrind- 
Eelhart.. Hoe broer, weer Premie?
Bonavontuur. Ik bedien my van dien wind’

Loop, Pieter, zegdat ik hem aanftonds zal verwagten.
Hy is in Quincampoix nu nog, naar myn gedagten.

DERDE TONEEL.

Eelhart, Bonavontuur.

1 Eelhart.
K zeg nog eens, dat gy u zelven minsert.

Bonavontuur. Dat zy zo. Ik verzoek dat ge u war diverteert,'
Ik hoor myn huisvrouw en myn dochter , wil maar blyven.
’k Moet myn Korrefpoirdent in England, aanftonds fchryven. 
Eelhart. Hoe, 't is geen Poftdag.
Bonavontuur. Zoti ik Zo lartg wagten ? neeti*

Ik zend Krifpyrt exprès daar met een pinkje been,
Dien trouwen knegt verwagt ik hier alle oogenblikken,
Hy is naar Hoorn gereifd, en zal daar lets befchikken.
Eelhart. Is’t mogelyk ! in die Kommercie Kompanjie ? 
Bonavontuur. Gewis, dewyl ik daar veel voordeel in voorzie.

Eelhart, Bonavontuur.

Bonavontuur.
Ou op ! hou op ! met al dat knorren en bedillen !
Wat raakt het u dat we in de Zuidzee hand’len witien ? 

Eelhart. Ik ben uvv broader, 'k Wil u raaden als een vrind.
Hoor, dees Negorie agt ik anders niet dan wind,

Bonavontuur Gy hcbc gelyk, ze is wind: maar een die van die gekken, 
Die zo voi wind zyn , wil een hooge pternie trekken ,
Moet paflen op zyn tyd. Ik agt ze als gy voor dol :
Maar ondertuflchen maak ik vaft myn’ kifteh voi.
Eelhart. Gy nee tot maar Premie , zeg zult gy wel lev’ren kortnen ? 
Bonavontuur. Hoe leveren ? ik agt dat geld alreets gewonilen. 
Eelhart. Zo lang gy geld trekt, ]a , zyt gy een groot Sinjeur : 

Maar hoe zal ’t met u gaan myn Hear Kontramineur,
W anneer gy zien moet dat deeze A cri en monteeren ?
Bonavontuur. ’k Verwagt dat niet.
Eelhart. Gy zult het tot uw fchade leerert.
Bonavontuur. Ei, ei, ik bid je, zeg, op welken fondament 

Staat al het werk ? Eelhart. Voor my het is my onbekend.
Bonavontuur Op wind, op niemendal : derhalven moet het daalen. 

Hoe meer het waaijt, hoe meer ik kart myn kooren maalen. 
Eelhart. Maar, zegtmy, hebt gy uw gedagten laaten gaan 

Op die twee Heeren, die naar uwe dochter ftaan ?
Kan u Heer Hendrik, of Heer Windbuil beli bekooreh ?

Bonavontuur. Ik bid u talm my met geen prullen aan myne ooren. 
De tyd is koft’lyk, praat hier niet als van Zuidzee,
Of Affiirantie, Bank, of Weft, dan praat ik mee.
Eelhart. Maar evenwel’t is tyd dat gy befluit moet nemen. 

Bonavontuur. De tyd is koft’lyk, ’k zeg’t nog eens,hou op met teemen: 
Want in een oogenblik, een flip, in deezen tyd,
Win ik een millioen, of ik ben ailes quyt.

H cb wel een ronnegouds of anderhalf verio ten,
Otn naar een Prokureur of rabbelaar te hooreti,
Die aan myn huis, wanneer ik uit moeft weezen, quant.- 
Ik vroeg hem of hy niet geweeft had op den Dam,
En da ar gehoord hoe hoog de Zuidzee A Aies iiepen.
Hy ze!, ik zag een zwerm van Smotsfen, die wat riepeit

VÎERDE TONEEL.

Beatris , Hillegond, Klaar, Eelhart.

ABeatris.
Ch broeder, Eelhart, Wat zal ons nog overlcomen ?

Myn man doet anders niet als van de Zuidzee droomen,
’s Nachts ftaat hy in zyn bed wel tienmaal overend,
En roept : fchryf af myn Heer in badko tien percent !
Wilt gy voor vyftig nog een duizend pond ontvangen,
Op d’afgefproken tyd? fpreek, denk op uw belangen.
Dan roept hy weer : de Well ! of Medenblik ! Edam !
Of, foey ! dat ’k in Tergou, flus die party niet nam !
Ik bid u, Eelhart, dat gy ’t ons eens uit wilt leggen,
Wat al dat raazcn van die Premien wil zeggen.
Eelhart. Wel hoor dan : ’t is hier cens in Holland zo geweeft)

Dat veele menfehen, door eetl wonderbaaren geeft 
Gedreeven, zo veel geld verfpilden aan de bloemen,
Dat gy zoudt fchrikken als men u dien fchat zou noemem 
Een tulp , een hiacint, gold fomtyds duizend pond,
Wanneer men die fpierwit en fraaij geftreept beyond.
Maar deeze zotterny is door den tyd gefleeten,
Of, zo ze ’er is, men wil ’t niet voor de waereld weeten :
Maar nu regeert een geeft van zulk een zotterny,
Die al wat zot was ftreeft in zottigheid voorby.

Men vind in Vrankryk en in Engeland Financieren ,
Die geld ontvangen op ’t krediét van hunrt’ papieren,
Met inzicht om daar door de fchulden van her Ryk 
Te doen vermind’ren , en betaalen te gelyk ;
Dees noemt men Adrien, die "s jaarlyks rente geeyen,
’t Zy veel of weinig.

Beatris. Wd hoe, maakf dat dan zo’11 lecvcn ■
Eelhart. Otti dat veel menfehen zich verbeelden dat de 

Der Zuidzee Kompanjie floreeren, en veel waard 
Zal worden, door den tyd -, behalven andre zaaken,
Waar op by gifling elk zyn rekening wil maaken. n$'

Beatris. Het dunkt my vreemd dat zich ons volk daar mee bt j1 
Eelhart. Gy west wel dat een zot terftond veel zotten broeift- p;



pc gekken worden ryk. De wyzen ftaari verwonderd:
"at gift’ren honderd gold, gelt heden zeven honderd, 
fcn morgen il a at her weer de belli if in den prys.
^die dees Négocié doer ; al is hy nog zo wys ;

ik voor zot : wyl hy door wysheid most verliezen, 
zy hy in die zee kan zwemmen op zyh biezen.

Realm. ’k Bemerk wel dai die geën • die dan dees Aóìies heeft > 
opjaagt, en niet als voor hooge pryzen geeft.

Maar ft w&)rd van premie diene gy my cens uit re leggen.
Datis reek geld, hec geen menjemant geek ; tezeggeii. 

patris. Reed geld ? Eelb. 6 Ja , dat geeft men aanflortds dp de hand, 
j^aar door een die verkoopt zich geeft in dir verband :
Dat hy rot zekren prys, en geakkordeerde dagen,
£al lev’ren , als her aan den kooper mògi behaageri 
G ontfangen. So’t nii ryft dan eifeht hy die party,
Kn daalt her, ishy met ft verliesder premie vry.
Reams. Dat is dan wedden of her ryzen zal, of daaierri 

ik hoop niet dat myn man zo ver van ft fposr zal dwaaleti j 
^at hy zynkapitaal zal wagen tot dien prys ? ,
Eelbart. De tyd zal hem ligtop een Doktorale wys 

Ten kollen van zyn bears cens fraay purgeeren willen}
Indien hy maar diet baril aan al die premiepillen.

( 19)

. hy maar niet baril aan al die premiepillen.
By flokte een tonnegouds als klokfpys in zyn maag.
Beatrix. Ik heb her wel gevreefd. Wat is ft voor my een plaag !

Most ik de losheid van myn man nu zo gedogen ?
Bn zal myn Kapitaal vervliegen ybor myne oogen.

Patiehtie, zuiler, denk her hangt nog aan ft geval 
Of hy verliezen of zyn geld behouden zal. 
pw huuwlyks voorwaarde is een ft éim om u te dekken,
Zo hy in ft kort eens naar Viaancn moelt vertrekken.
Of Fredrik Hendrik neemt hy in de nood te baat.
Beatrix-. Wie meent gy daar me è , broer ?
Eelbart Ik meen een oud plakkaat ;

Waar in men fcherp verbied die wys van négocierai ;
Pen Monopolium, waar op onze Overheeren 
Been vonnis geven : wyl her is een groote trap 
Tòt d'ondergang der nutte en zuiv're koopmarifehap. .
Maar, Nichtje, zeg my, zal men u niet haaft zien pàâren 1 
Hillegond. Oom, maak me niet befehaamd.

Gy moogtuwelverklaaren
Ik kan uw Serviteurs, zo ik niet beret weet,
De een is Heer Quincampoix, heel wyts eh fraay gekleedi 
By is uit Vrankryk met de Meffizippi Winded 
Baat Engeland gewaaid * en laat zig hier nu vinden. , .
BzVJeg.Meent gyHeer Windbuil?£e/é.Ja, ’k weet dat hy hier verkeert 

Maar 00k met eeri, dat u Heer Hendrik pretendeert.
Die is zeer wel gemaakt, verftandig j vroom, en aardig.
Bn is een Jutfer, als Nicht Hillegond, wel waardig. _ .
Hillegond. Myn Vader ziet meeft op Heer Widdbuils Kapitaal;

Dat meet dan twee miljoen bedraagt, naar zyn verhaal.
. Eelbart. Gy hebt gelyk ; men fpreekt nu niet als van miljoenen. 
Zyn ft briefjfis ? of is ft geld ? of zyn ft 00k twee meloenen ?
Boor, zo ft aari geld fchorr, ik blyf borg dat Hendrik mcer 
Ban Windbuil Heeft , wiens fchat zo ligt is als een veer.
By volge uw Vader, en doer niet dan premìe trekken.
Hillegond. Ik zwyg riu ■ maar ik zal myn meenirig haaft oritdekken. 
Reatris Oom zoekt uw welftand , kind, ’k heb Hendrik lang gekend. 
Klaar. Praatvan den droes, hy is.’er altyd fehier omirent.

VYFDR TOONEEL.
Hendrik, Eelbart, Be atris , Hillegond, Klaar.

Hendrik , tegen Eelbart.
ÆYn Heer, heb ik 'tgeluk u op dees plaat* te viriden,

*iy|.Die ik mag reek’nen voor een van myn befte vrinden ?
Eetbart ’k Weet war gy zeggen wilt. Mafeur’, kom laat ons gaan. 

Maar zagt, ik boor daar koine Heer Windbuil 00k nog aari.

Z E S E T O N E E L.
lE‘»dbuii, met een gevolg van jooden eri anderen. He Barbier»

ÆWr.

WindbuiL
"ITT Aar ’s Heer Bonavdntuur ? ik meet Bem aariftonds fpreeken.
VV Hy roept met het gevolg.

Weft ! de Weftdc Weft ! Mevrouw, 'k bleef in gebrekeri,
> ’ Bid exkuzeer my, dat ik u niet heb gegroet.

Weft ! de Weft! de Weft!

Z E VENDE TOONEEL.
met ee gevolg van Jooden , die Bonavoptuur en nog een 

Gf twee onder de vLet loopen. , gevolg van Jooden,
be Barker, A/aar.

Bonavontuur.
i ! oei ! myn voet ! myn yoet !

Windbuil, en gevolg van Jooden.
De Weft ! de Weft , myn Heer. Bonav. Myn voet is wis aari ftukkeri; 
Windbuil, en gevoig. De Weft ! de Weft !
Eelbart. Hou op met razen, hoe zal ft lukken ?
Beatris. Ach, man ! war fchorr u ^ ,
Bonavontuur. Ach ! haal voort een barrebier.
Klaar. Daar ftaat de Chirurgyn , die je alle dag komt fcheeren. 
Eelh. Kom meefter ty te werk. Barbier. Dat zou zeniet Begeeren; 

Hum skei non uit de kunft , hum is een Heer ma foi !
Ze eb duzerid Louis d*or kewon in Quincampoix.

Klaar. Nüdoet her. Barbier. Non Canailje.
Klaar. Ik zal een ander haalen ;

Hy meerit nu dat hy is een Kenning van de Waalen,
Om dat hy geld heeft, of miflehien dok maar war wind.
Windbuil. Nu doer het, ik zal ft weer erkennen als eeri vrind. 
Barbier. Monfieur, ze zel ft dan doen om je obligant verzoeketü 

Korn' meid , Canailje, vit ! breng hier de wiridìe en doeken. 
Bonavontuur. Ach breng me in ft naaft veirtrek; en meefter doetubeft’ 

Zo als zy hem op nemen word van b'mnengeroepià
Edàm ! Edam !

Windbuil x en gevolg de deur ùitlùopende.
Wat 's dat. De Weft ! de Weft I

A C H T S T E TOONEEL.

Hendrik, Hillegond.

K bid n, Hendrik, zeg, wat fehorteri deze nienfehen ?
» Die Monfieur Windbuil zou ik niet veel gekker wenfehen.
Is ft 00k een weddenfchap ? bfZyn Ze zat en vol?

Hendrik. Neeti. dronken zyn ze niet : màar uitgelaaten dol 
Mejuffer , en van Wind gedu^urig opgeblaazen :
Maar ft flimft is, dat het nog niet blyft by deze dwaazen.
Het fchvnt éen landziekte, ons uit Vrankryk aàngewaayd ,
Daar nu dit foort van volle geen kltintje ftaat bekaayd.
Maar , fehoone, wyl ft geluk me een oogenblik wil gunnen 
Dat wy hier zyn alleeri. Seg zoude ik hoopen kunnen 
Dat gy my eenmaal eens gelukkig maken zult ?

Hillegond. Ik moet me, zo als gy, nog wapftten met geduld:
Maar weet, zo niet myn keur van Vader af moeft hangen,
Dat ik u eerder als Heer Windbuil zoude ontfangen.
Ja ’k zal nog verder gaan. ’k zeg dat ik hem yerfmaad ,
En kunt gy met myri Oom, die Jk zie dat u niet naat, 
lets vinden, dat my van dit huw’lyk kan bevryden,
Ik zal uw zorg en moeite erkennen t’allen tyden.
Z&Wrü. Durf ik dari deukeri dat myn fehoone my bemmt.

Weet dar ik tôt dien prys myn hart aan u veromdt. 
Bekoorlyk oogenblik I myn lief gy kunt gebieden.

Al wat gy niy bela ft , myri fehoone» zal gefehieden.
Gy mint my ? en ik hobr dat nu op t onvooizienft ;
Mvn goed, myn leven, het is ailes tot uw dienft. _
Wel aan myn Hillegond , wat moet ik me otiderwinden ? _

Hillegond. Gy moet in Quincampoix door hulp van goede vrinden a 
Verneemen, ho: ver dat heer Vader is verzeild 
In de AAiekoopmanfchap; De grond dient cens gepedd 
Vati al het werk. Ik vrees dat zy hem daar bedriegen.
’k Geloof zyn Makelaar doet anders nier als liegert.
Hy blaaft hem de ooren vol van winften grof en groot 5
En ’k vrees dat deze hem zal helpen in den nood.
ft Is ailes my verdagt. Krifpyn , de Knechts, de Meiden ,
’k Geloof dat ze altemaal onz’ ondergang bereldeu. :
He « W. De Knegts en Meiden ? J a : maar boven al krifpyn ,

Die merk ik,- ttekt nu met de Makelaar een lyn.
Zy droomen altemaal niet als van priemie geeveri.
De fchrobfter is zelf in die koopmarifehap bedrecyen. _

Neen lief, de Prendes zyn te hoog nu m de z,uid. 
Hillegond. Zy doen in komparijie. Krifpyn voert a.les uit. 

ft Vond flus twee brief jes op de meide-kamer leggen.

Dat hy in Rotterdam, voor rek’ning van de meid,
In de Afturantiebank een poft heeft ingefehreeven.
In 't ander ftaat dat hy lets meent m Hporn te geevu .

liliSpSiëSL..
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NEGENDE t O N E e L.

Windbuil, Hendrik 1 Hillegond.

Windbuil.

M Adame, mag ik de œr een oogenblik genietem 
Dat ik u fpreek alken ?

EI H,h
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Hillegond. Nooit zult ge uw wit befchieten,

Met onbeleefd'heîd, beer. Gy ziet ik ben verzeld.
En ’t iüzigt dat gy hebt is rny genoeg gemeld,

Windbuil. Mijnmedeminnaar, kan, na’kmerk, u bcftbekoorcn 
Hillegond. Ik (taa hier niet om u verwijtinge te hooren 

Hee fchijnt wel dat uw hart genegen is tot my :
Maar on derni ficheti fpreekt gy met cen heerfchappy,
Schoon-dat ge’t alierminlt op my met hebt gcwonnen.
Waarom hebt ge uw verfoek aan vaders kant begonnen ?
Heb ik geweten, fchoon gy ftjt fijn grootfle vrind,
Pat gy hier juift v.erkeert, om dat gy my bemint?
Win db. Hebt gy ’c nietkunnen zien, mejuffer, aan mijne oogen ,

Dat uwe fchoonheid my tot liefde heeft bewogen ?
Hendnk. Mejuffer, hoe! fai hy u hier fo onbefchaamd__ _
Hillegond. Wees fill ik weet wat my op fulken daad betaamt.

En zo gy een van twee hier quelite poogt te maaken,
Zal hy die :t aanvangt, nooit tot myn befitting raaken.
Hendrik. Ik fai danfwijgen. Hillegond. Dat verzoek ik oolt op u. 
V/indbuil. ’t Is wel, Mejuffer, ’k fwiig, op u gebod dan uu,

Maar, kunt ge u felf door my niet bed gelukkig maaken?
Aan allés wat gy wenfchc fuit gy door my geraaken ,
Geëerd, gediend, omfien, om uwen hoogen fiaat.
*k Befit een rykdom, die gemeen te bove# gaae.
Gy fuit dan als Princes by and "re Juffers leeven.
]a, ’k fai een heerlykheid aan u ten Bruidfchat geeven.
Ik wil aan die Rievier, die ’t Sticht nu graaven fai,
Door’t midden van de Hei, een feer vermaaklyk dal 
Verkiefen , en voor u de fchoonfte hoffteebouwen.
Elk fai u in dat Tempe als hoofdgodinneaanfchouwen.
De fchepen , fei lende by menigte af en aan 
Door’c nieuw Kanaal, waarlangs de timmerwerven ftaan ,
En fchoone huizen, fultgy fien hunn’zeilen ftryken,
Wanneer fe uit’t Ooften Weft , het Sticht met Waar verryken. 
Hillegond. Wat geven de Adtics, heer, by u een fchoone vruchtV 

Gy bouwt door Premien , kafieelen in de lucht :
Maar’kvrees, dat, zo de wind vanzotheid raakt aan ’tdraaijen,
Ook de ingebeelde wind met cen cens weg inogt waaijen:
En ik wierd van princes dan fcamenier op *t left.

IVindbuil. Mejuffer *t kan niet zyn.
Van hinnen wordt geroepen.

De weft! de weft! de weft!

TIENDE TOONEEL.

Windbuil, "Barbier, Hendrik, Hillegond

R Windbuil.
Àmskoolbroek! Barbier. Muiden ! Weefpi 

Windbuil. Ik moct die mcnfchen fpreeken

ELFDE TOONEEL.

Hillegond, Hendrik.
Hillegond

ih is dat fchrikken ! Hendrik. Hy is gck, Hcf, ’t isgebleketi, 
zyn hoofd is met een wind van zotheid opgevuld.
Hillegond. Laat ons naar binnen gaan. Ik ben voi ongcduld.

Etude van het errjle Bedryf

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Verbeeldt een Koffihuis, waar in eenige menfahen rooken enz.

I “Jan, Ceesje, Fransje, met een groote huh, en een brilledeos, 
waar op gefehreven fiaat : Bambario.

Fransje zingt.

KOmt fpringt op ilompen en op fihoenen /
Want elk wordt ryk in Quincampoix,

Jtiy zwetft nu niet als van miijoenen,
Dte Korts moeft fiaapen in het fir toy.

Wat is 't een Goudeeuw voor de fryers:
Want menig kalis wordt een heer ,
En de onde meiden krygen vryers,
Niet om de ketel: maar het fmeer.

Wil dees Negotie nog wat duuren,
Ik wed’er in de ganfchc fladt,
G een meid of knecht zich zal verhuuren :
Want ieder droomt van grooter f,'chat.

Pothniz.cn zal men konnen vinden >
By menigten voor niemendul \

Want Jan de lapper en zyn vrinden,
Eloudt koets en paer den op den ft al.

De Schouwbthrg zal 't nu niet langmaaken,
En haafi ontbloot zyn van Akteun :
Dewyl ze aan and're rollen raaken,
En fpeelèn op de windvan* bears.

'Turfdragers zullen met hunnmandm ,
En kruijers met'er wagens, wis ,
In kurtentyd viktorie bran den:
Wyl elk op’tminfieen Keuning is.

Geesje. Wel Fransje, heb je in’t zin hier’wat voor gek te fpeukn‘ 
Orhebjy ook een flag gek regen van de meulen ?
In deezen wind. Wagttot het vaftenavond is.
Fransje. Hoe , meenje dat ik dit voor niet doe? neen, dat’s in>s* 

’k Zie dat de zotten nu den meeften rykdom winnen,
En geld onfbreekt me, dies meet ik iets nieuws beginnen ,
Hoor, in Parys was korts een kaerei meteen bult 
Gelyk als ik, die heeft zyn beurs daar mce gevuld ,
Daar wierdt in Quincampoix fchier geen party geflooten 
Of myn konfrater heeft zyn fnaai daar van genoten,
Om dat men op zyn fault kon fehryven met gemak.
Ik kan elk een als hy met pennen, inkt en lak ,
En lellenatirvoorzien. Geesje. Ha! ha! dat’swelverzonnel1' 
Waar drom^iel offer niet al geld mee wordt gewonnen.

T W E D E TONEEL

Pieter, Jan, Geesje, Fransje.

Fransje zingt.
0 ziet men dat zich kaale fraaken 
Vtrheffen kunnen, door een fans,

En groeyen, nu ze aan fchyven raaken,
Op eenen nacht als Champinjons-.

Pieter. Geef cens een pyp tabak / en koffi , kokend hiet.
Jan. En brand je niet! Meffieurs, en brand, en brand je niet- 
Pieter. Heb jy den makelaar Grypvogel niet vernomen?
Jan. Neen , maar ik denkdathy hier datelyk zal komem 

Daar is de man al zelf.

PERDE TONEEL.

Grypvogel, Pieter, Jan, Geesje, Fransje.

Grypvogel.

On fi cur vind ik u hier ?
Geef uw Patroon waimeer gy t’ buis komt dit papier,
’t Kontrakt van duizend pond, hy zal daar nâ verlangen.'

. Ik zal de premie als ’tgeteikend is, ontvangen.
Een pyp tabak ! Jan. Een pyp tabak ! Pieter. Hy zaffe niet dceIi 
Te moet niet denken dat gy hem zo zot zult broên.
Ik ben verzekerd dat de zuidzee niet zal daalen.
Grypvogel, Geef koffi !
Jan. Brand je niet ! die’t breekt die moet betaalei1'

V I E R D E TONEEL.

Eerfie Jood, Tweede Jood, gevold van Joden, Grypvogel, P,r 
ter, Jan, Geesje , Fransje.

Eerfte Jood.
ICLoop of verkoop jy ?

Tweede Jood. ’k Koop en verkoop in de Zuid :
Eerfie Jood. Kom by de leeven van de natie / fpreek eensuitî 

'k Verkoop jou Munkendam / Tweede Jood. Ik ook.
Eerfie Jood, Zoniet te trekken. , ■
Tweede Jood. Drie eh een half. Eerfie Jood. Ik geef voor dm 
Tweede Jood. Loop by de gckkcn. ,
Eerfie Jood. Ik bied jou twie. Enas’k men omkeer is’t gedaai1- 
Gevolg van de Joden. Bambario ! Eerfie Jood. Een quart !
Tweede Jood. Grypvogel, blyfjy ftaa^i

En fpikkeleer in jou confiencie, by je leeven.
Hoe veel party en ? i. Jood. Zes begutje. %■ Jood. ’k Zel ze geeV 
Wie is jou miefter?

Eerfte Jood. lufiert den ander eerft wat in.
’t Is de puikjc van de beers;

Een man als j y , met zulken nees, alsFransjes neers.

Hy fahryft op de bochel.

yŸf'
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Eerfte Jood, Twee de Joui. Gevolg van Jooden, Gryp 
vogel, Pieter, Jan, Geesje , Fransje.

, _ . _ Eerfte Joed.
" V Erkoopje Muyden , cn Schiedam met jou believen. 
windb.Biyfvan myn lyf! i joeAWil jy niet wiuneu?daarzyn brSeven 
•'an de Bahama ! Windbuil. is het moogiyk wat jezegt !

1 Jood. Durf jy niet bieden ? Wtndb. Smous je bent hier niet te regt, 
Kom bieci cens premie in de Su'd op zeven hondetd.
Eerfte Jood. Ik trek de brieven uit mijn zak. Stae non verwonderd! 

Set non de bri! cens opjenees ; ruik wat ’er tiaat !
Windbuil. Wei Died ecus veertig. Eerfte Jood. Neen.
Windbuil. _ Hoe veel dan kameraad?
Eerfte Jood. Hoor ik ftel dartig om teneemen oftegeeven.

Wmdb. Noch fes? i jroei./Neen,by my niet tedoenlneen by me leeven/ 
2. jeod. k Verkoop jou Rotterdam.Grypv.Jftàt biedjy voorTer- 
^ (Uitrechr.

I Jood. Grypvogel, trek jou hoed voor myn eensuit. Voorjouis 
Grypv. Ik hied een. i Jood. ’k Bie je anderhalf ! Grypv- Jou gekken, 
Biyfvan men Lyf! ot’k klop je voor je malle bekken !

Eerfte Jood. je bent een gek !je wilt ntèt witmenas jckan.
Krab cens de villis uit jou oogen asceti man.

ZESDE TONEEL.

De Barbier, met een gevolg, Windbuil, Eerfte Jood, 
T-weede Jood. Gevolg van Joden. Grypvogel, Pie

ter > Jan, Geesje, Fransje.

Pieter.

21 )
’ Gebruik ook uw vernuft, en (peel fijn contra fijn,’ !
Wy zullen in het kort veranderen van kleêren ,
En fpeelen dan een rolgelijk twee groore Heeren.
Pieter. Jy bent een ecriijk man, Krifpijn , dat zie ikkiaar: 

Maar wurdt mijn beer ecus die bedriegery gewaar,
Dan geeft by ons de zak. Krijpyn. Dat kan pns weinig febee!en, 
Wanneer wy rijk zijn , en naar ons genoegen deelen.

Pieter. Fiat Krifpijn. Krijpyn. Ik neemuin de kompanjie : 
Maar ik Quip weg, dewijl ik ginder Eelhart zie.

KOp Koffi. he! Jan. Met zoet ? Pieter. Ja.
Jan, met koffi. Brandje niet! myn heeren.

gevolg. Edam ! Rams koolbroek ! Cheeis !Barbier, en
fan, met koffi- En Brandje niet in’t keeren !

Barbier. Kom hum verkoop jou nou Enkhaizen , en Edam. 
Pieter. ’k Was al verwonderd dat ’k die gek nieteer vernam.
De Joden geiyk. Bank ! op november ! bank.
Jan, met koffi. En Brandje niet ! in ’tdingen !
Barb. De bank ! de bank ! Piet. Zoek jy me van de bank tedringen? 
Barbier. Nou Pietje doe hum niet een klein pattytje? Pieter. Neen. 

Eaat my pafleeren : want ik moet zo aanftonds been.
Gryp-jogel. Nu ziet gy’t zelf, gy kune Bonavoutuur eens (preken.

De joden, tillen Fransje om hoog. (breeken.) 
Svvol ! Karnpen ! Cheeis ! de Well ! Pieter, ’k Vrees hier den hals te 
Grypvogel. Blyf hier maar, Pieter : want je kent "er tog niet deur. 
Pieter. Kop koffi ! Eerfte Jood. Pyp tabaalt !
Jan, met koffi. _ En brandje niet ! Sinjeur.
Windbuil. Hebjy Krifpyn nog niet van Hooren bier vernomen?
I3ieter. Ik zie hem daar met twee drie wortel boeren komen.

ZEVENDE TONEEL.
krifpyn, Lmw , Kees , Windbuil, Eerfte Jood , Tweedejood. Ge

volg Vail Joden. Grypvogel, Pieter, Jan, Geesje , Fransje,w
_ piarlo

Krifpyn.
Ie wil in Hoorn nog wat voor acht percent ! die fpreek !

^arbier. M on lieu r Krifpyn wat heb jy altyd flimme (Ireek, 
jyJtT1 keefze wel voor drie ? Krijpyn. Ik weetzy zullen ryzen, 
^leKompanye is meer als van Schiedam te pryzen, 

n rnitn zo goed als die van Aik maar, belie vrind.
i De Joden, tillen transje om hoog,

ç nubbel ! bubbel ! blés de bubbel. wie koopt wind. 
jfypv. ’k Bied vyfen drie quart, wil je’t doen voor drie partyen? 

rifpyn, Wat zeg jemiefler Louw ? Louw- lk zelfe laaten given. 
Zy Jchryven op dtn bochel.j, . s,y jenryven op am mocnet.

Jj,r,fpyn. Nu Monfieur Barrebier fpreek op nu , war biedtgy. 
lpEbler- Se keefjou vijf voor zes. Kees. Geluk met de party. 
W?^»(/.Komgee(voordrie, ’k fai dan twee regementen nemen, 
£ riJpyn. Nu mielter Louw , kom , fpreek.

. 'k Ben nietgewend teteemen,
ls die man wel goed ? Krifpyn. Ik wil daar borg voor (iaan. 

uk metile party. Louw. Mijuheer, het isgedaan.
J? De Joden, ligten Fransje om hoog.

rfte Jood. Begnt Krifpijn? jy kent bedriegen.
lit fh Krifpyn, fchryvende op de bochel.

wat bebben voor mijn ri)en en mijn vliegen.
GrJffi' S°’ to, Krifpijn , jy vyeet te leeven dat isfraaij. 
Jode°ij^ Krilpijn , jeweet, my komt de helft toe van defnaaij. 
JJrifp' ! Ane Vranke / Barbier. Dat heb jy luiafgefprooken. 
Piet/'2',Harbicrtje dat hebjy ai wonder gaauw geroken.

WatjTi .’t Lwel Krifpijn , ’t is wel, ’k za!'t z-eggen aan mijn beer, 
t>atbeufleru,IvoerC. Krifpyn. Hour , verhaaft je «tette zeer. 
^vkrîj„tSje’ Pietje, komt u toe, ’t is voi dukaaten.
Wy môetç°? meer zoik my mag op u verlaaten.

a m dees’ tijd juift zo oprecht niet zijn.

ACHTSTE TONEEL.

Eelhart, Hendrik, I4rindbuil, Eerfte Jood, Tvjcedc Jood, gevolg 
van Jooden. Grypvogel, Pieter , Jen , Geesje, Fransje.

G Eelhart.
Eef een kop Koffi, en met een twee fchonne pijpen.

Windbuil. Mijn heeren komt gy hier ? dat kan ik niet begrijpen..
2 Jood Eelhart, wat bied jy voor de Suidfee ? fchreeuw eens uir, 
Eelhart lk handel in geen wind. Ik bied niet eenen duit. 
zjood. Jy bent een groote gek. Windb. Heer, wilt gy diskonteeren? 
Eelhart.Hebt gy een Wiflei ? IHmdbuilgeeft Eelhart een TJiffiel. Ja 
Eelhart. Se is goed, zeg uw begeeren,
Windbuil ’k Ben twee miljoenen ryk, en ik heb geld van doen. 
Eelhart. ’k Filch twee percent.
Windbuil Een tnaand naâ zichtr’t is geen fatfoen t

Een half of drie quart dagt ik zou myn Heer van praaten. 
Eelhart Gy kimt in Rotterdam ’t dan diskonteeren laatea. 
Windbuil Mord bleu ik moet het doen, ’k heb overal geweelt.

Ik (brak daar even een impertinenten beelt,
Die dori! my acht percent afei(cheti in beleening.

Eelh. Ja’tgeld raakt weg. Hy had geiyk, Heer, na myn meaning: 
Want geeft men veel voor wind die haaft vervliegen moet,
Dan weeegy dat het geld weer naar proport ie duet.

Eelhart Jchryjt op den Bochel.
Zie daar, gy kune het geld by myn Kaffier doen haalen.
Dees affingnatie za! hy morgen prompt betaalen.

Van bmnen word geroepen.
Delft ! Rotterdam ! ter Gou ! de Zuid , de Viflchery.

Op het Tooneel roepenze.
Schiedam, Ramskoolbroek , Cheeis,
Windbuil. De Zuid, daar meet ik by.

Zy loopen alle de deur uit.

NEGENDE TOONEEL.

Eelhart, Hendrik, Grypvogel, Pieter,
Jan , Geesje , Fransje,

1^Eelhart. Grypvogel, wy zyn hier alleen en goede vrinden , 

Ik heb iets voor, daargy uw rek’ning byzult vinden.
Grypvogel. Mijn Heer, ’k ben alsgy weet, een eerlijk Makelaar. 

’k Bedien mijn MeeAers trouw ; daarom gebiemy maar.
'k Heb nimmer de eer gehad voor u te negotieeren :
Maar ’k zal betoonendat ik ben een man met eeren.
Eelhart■ Hoe veel partijen heeft mijn broêr met u gedaan ? 

Grypvogel. Ik zal eens zien, wijl ze in’t Notitieboekje (iaan.
Zes, Heer, van duizend pond , enfeveuvan vyfhonderd.

Eelhart. Is’t moogiyk / Grypv. Hoe, mijn Heer, zijtgy daar van 
Dat is niet veel , bedenk hy is Contramineur. (verwonderd? 
Heer Windbuil, die hierwas, uw Nichtjes Serviteur ,
Heeft tienmaal meer.Men moet wat in de Waereld waagen.
Uw Broêr doet op die wijsal ongemeene(lagen.
Eelhart. Maar ’k vreesdat hy daar na met eenen flag een vingt 

Zal neemen, dat hy fleekt debeenen in de lucht. (haalen.
Grypvogel. Hy heeft geen nood. ’k fai u den grond van’t werk vet- 

Door zijn reskontreskan hy’t werk heel lang doen dralen:
Want komt ’er een die zijn party eifeht, zegt hy v oort,
Als my geleeverd wordt, beloofik op mijn woord,
Dat ik u leev’ren zal, en dat in korte dagen.

Eelhart. En als dat dan niet aan den Kooper mogt behaagen ? 
Grypvogel. Daar is geen rechi op. Zou men lev’ren eer men kan. 

Neen , die reskontres gaan eerlt voort, van man tot man- 
Eelhart. Hoor, aan mijn broêrs kredietis ons wat nicergelegen, 

Indien gy , als gy zegt, zijt tot mijn dienti;genegen ,
Ziet datgy wederómal zijn kontrakten viud,

Grypvogel. Daar is nukans toe, Heer, zo gy u maar verbindt.
Hoe veel percent wilt gy meer als de premie gee v en,
Die hy ontvangen heeft ? Hendrik De Zuid is nu °P zeven.
Eelh.Kom ’k reskontreer (e. Grypv. Neen mijn heer dat kan r.iet fyn 
Sy zullen ryzen in het kort. Pieter. ,,Dat heb jy fyn.
,,Nu rijzen , en elk een zegt dat zy zullen daalen.
Grypvogel. ,,Swijg gek , ik fai aan jou de hei it der fuaaij betaalen. 

’k Éifch zeflig voor me avans. Eelhart. ’k Bied dertig.
Grypvogel. Vyftig. Eelhart. _ Neen.

Nog vijf. Grypvogel- Voor veertig. Eelhart. Neen.
Grypvogel. Wel ’k ben daar mê te vreên.

Wy zijn goe vrinden, en’k heb order, ’t zo tegeeven.
^ F EH-
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g^rf. %ZaI maakan dat n't geld in bank word: afgclchreeven.
Zy fchryven op den Bocbel.

f&mAVL Grypvogel, nu, men laarhetverderop u Aaan.
Myn heeren! houduwplaats,gymoctmetheenengaan 

Zn UY geneegen zyt ec" Auivertje te wmnen.
De in lehr y ving zal terllond opdeeze plaars begmmen,
D- Negotianrén van de bohbel kompanjic,
Verwacht men hier. ^6^.'kZal uietvernoegt zyn voor* t^e. 
M.,„ dat hier zo^ekhien? M«cn nu mec mt te bggen.
Gvzuk *el merkenwardie potzcrywilzeggen.
Men heeit gewed, dat reets het volk zo « verblmd,
D^r elk intak'nenzal , al is het maar op wind.

Ik wcet nier hochet volk zo dol is en bezeeten,
D?r 7yd* iatentieniet van deezeluiden weecen.

De kldneplaatsjea hear die hebben grootgelyk.
2y tâche» in hun vu iit, en Worden fchielyk ryk.
Vy zullen nog al meer invcntieo ver-diebten.

'k Denkseenkalleelenin de lochi te hclpen (iichren.
Gr, Ik hoor 't geraas daarkomtde ganlche Aaatzre am.

IkzieKrifpyndaarby, hoepikken zal dit gain 1

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

jfrr^y», w«ff ff* a"*,
‘ bande Folk, die hem briefjes in de handzoeken te (ioppen.

Crypzwff/, _#Wrr*, EeA&arf, fre/er, ZfM,

Barbier , Boerer/, Bawvj.

Ecrjle Jood.

Yn heer daar k een brief, necman metjoo belîevcn.

Brus aan de Pomp, ’k wii nier gebruid zyn mec je brieven.

Valkgrabbelt.

war/ ee* of e,* Arfè/ , «war «f Xr^/fy»
zitten, en eenige hoeren op de bank voor hem. Tervjyl 'er van de 
ff* Boor , f* <&« «a, 6r*^/r; of wc*
fehreven warden.

Silentium-' mynheerenhoort!
Zegt dit projekt malkander voort.

Die is genegen in te fchryven ,
Men zal hem op dees tyd geryven ,
Ik ben de man die’t al gebie,
In de eed’le bobbelkompanjie.

Rrifpyn leefl.
’k Zal wiflelbrieven diskonteeren,
En op de fchepen Aflureeren ;
Ook huizen , fchuuren . turf en hint,
Pakhuizen , beeften , jong en oud.
Die voor ’t geweld der Turfeen vreezen ,
Diekunnen hier verzekerd weezen ,
Wy zullen een Commerciedoen.,
Veel gvooterals menzou vermocn ,
Met Spanjaarts, Franfchen, Poi tugiezen ;
Nooit zal men op de waar verliezen.
De Schcpen worden reets gebouwd.
Wy zyii al meefters van het zout.
Men kan’t heel hoog in prys doen ftygen :
Wyl ’t elk van onszal moeten krygen.
Men zoekt een Paerel Vifichery ;
Op dat men wel verzekerd zy.
Die in dees’ bobbel in wil fchryven 
Behoeft ’er juili niet in teblyven :
Maar magzig dienen van den wind,
Indien hy ’c zo geraaden vind.

Krifpyn fpreekt.
Dit is geen wetkje van de keijen,.
Bloch ’r graaven door een lengte heijen, i 
ô Neen , wy leggen diche by Zee 
En hebben een bequaame Ree.
Hier zal men vry veel voordeel haalen,
A!s heele plaaten weg te maalen.

Wy bobbeiboeren al den brui 
Zyn wyze, en zeer bequaame lui ,
Om met een wonderlyke gratis!
De beurs te blaazen van de natie.
Nu mannen breeders maekt begin !
Lege in dees bos uw briefjes in. ,

Mynheer, deDire&eer, eizegme, byieleeven, 
Daar is een Polis, ’k wilaan u wel premiegeeven.
Airi/fy». Warisdat voor een ding i" darken iknictSinjeur. 
t.erjle Jood. Een Polis.

Barber, , Twee^ ardere wef
Myn Heer, ei biyf ecus ftaan, neern an ! Krifp. Wel feldrewee 
Ik ken je niet. Waar is ooit jou krediet gebleeken ?
Hon op! hou op ! 'k geloof dir volk is zot «f dol.

Lo«w , roeff weaker.
Meffieurs vertrek maar ; want de Kompanjic is voi ! 
ffWW. Hoe, maatje ben je voi ? wy hebben met gedronK ' 
KGrpy*. Wy hebben't vlceich ml op. kaauw jy non aan de bonk". 

Dat (chynt doorlteken werk! is dat een Kompan|i:- 
’t Profyt gnat in hun zak. GrypH’ogel. Wie wil nu koopen ! wie • ? 
Gvr.Wat hebje hiertekoop ? zeg mannen, wat veurzaeken . 
Hendrik. Botr, jy kem hier nu aan een grooten rykdom raa-K * 
Gyr. Wat is ’er dan re koopf 'r Z,yn adies, goede vnen »
Qys Wat is ’t veur koft ? I act ik cens proeven of 't my dieiit- 

Betlel me maer voor eerlt cens voor een halve ftuiver. _ 
ArAfVM.Hou jy ons voordegek? Gyr.Neenzeper,zmver, zü'^ ' 

Wat is bet veur een drank ? ’It wil wel eens proeven maer. , 
Gryft'W- Her is geen drank: 't beRaac in briefjes kammer# ' 
Gvrf ja nou begryp ik het, nou jy ’t me ltomt bed men.

’r Zyn van die pakjes, ook ? van die quakzalvers kruien?
Wel hoe je lacht? wel ik ben al een raere vent,
Ai ben ik hier in (led zo euvel niet bekend.

Het zyn Aâioniil^l
Gys Is ’t menglyk, wat je zegt,zyn dit nou de Atheiilcn ?

Wel ongze kofter heit daar dikwils van ’epreekt,
Ik wou wel dat ik will wat in dat volli al (leekt.
Grypvogel. Wel als je wilt je kent een bobbel-ASie koopen 
Gjir. Wel tappen ze die dan bypintjes, of by Aoopen?

Her tr.oet al lekker zijn, dat hou ik veur gewis,
Verflae je, om dat hier nou zo groot een nering is.
Ei lieve laat ik ook cens proeven, is't zo lekkerP 

GryfMM/. Wel Boer ik wcn&hte jou voorzeker niet veel gcKK^ 
Elke AAie maatje koA omirent tweehonderd pond.

Gys. Dat is veut te veul, al was net ook nog zo gezond,
Geen menfeh zel’t koopen
Krispyn. Boer , dan kan je maar vertreKK
G>. Maar Moniteur Gouverneur, eer dat jy been gaat rekken •' 

Laat ik eenszien watjyverkoopt. ZCrrrfy*. Daar, domme 
Daar ziet her is papier. Gy;. Al ben ,k maar een Boer,
Ik ken’t begrijpen : ’t zel een Bobbelgaesje weezen.
Is dat nou zo veul waerd as daer op (bet te leczen, ,
Krifpyn. Ja, alsjekoopt, je kent veel winnen op dten br 
Gys. Ik wil wel winnen : maar ik heb myn geld ook net.

As ik je daar nou tens een hoopen op zou tellen ; j
Dan moeft je my met ien twie goejeborgen ftellen.

Krispyn. Ik ftel geen borg. Gys. Asjy dan raakten an de sw,cr> 
En ’t geld verbruide, hiel ’k nietandersaspampier.
Maar hoe veul renten zel je geeven alle jaeren ?

Airlrfy,. Boer, alsik'tzclverweetdan zeltk) tjouverkW^ 
Wy zullen Koopmanlchap beglnnen. Wint men veci 
Zo krvg je veel; zo niet. .... hoor ieder krygt zyn dee!.
Maar ^.er ik mag myn hoofd niet langer met jou breeken. 
Gyr. Jy zelt het geld zo ligt ook uyt myn beurs met precke"

'k Loop Never bieften veur myn plasten, goeje vrind.
As jou pampiertjes ; "k maak myn zelven gien (leekind.
Wie zou zekoopenP^rlrfyM. jy bent zot, boec ’k moet vertreK 

Gvs. Das Moniteur Governeur. Ik hou my van de gekken- f 
WeYW. Myn Heer.ik bid je Aae, geef my nog een P 

Tien twintig, ’k hou begin jou voor de fchade vry.
’k Zal by de natie die heel hoog vernegotieeren.
Dan zel je krygen al wat dat je zelt begeeren.
Ik wcet jy hebt nog voor jou zelf een millioen.
Een makelaar, als 'ik, begut, hebjy van doen.

ÆH/py». Gy kunt Grypvogel maar van deeze zaaken Ipr^'
Ik wil myn hoofd nu met geen wisjewasjes breeken,
Hy is korefpondentder Kompanjic , Sinjeur.
Ik mag niet hand’len : want ik word nu diredeur. ,ÿeO'

Myn Heer Grypvogel, laat ik helpen m jou 
Ik ben in Medenblik, ik zel de wind wel maatten. ^

Grypvogel. Kom morgen aan myn huis daar fpreek ik un 
J Fan binnen word geroepen. <s

De zuid ! de zuid ! de zuid ? JUegaar. De well ? de well •
Einde van het twee de Bedryf.

DER.DE BEDRYF.
yerheeldt een Earner.

RSTE TONEE E E L-

’k Ken \niet, veegje poortdaar aan,ga deur-

Be atris, Hillegond.
Beatris.

TK ben verwonderd dat ik broêrniet weer tiekofflW i e„t 
*-Met Hendrik ; wijl ik door zijn knecht reets heb v 
Dat hy al de Alt ties van rnijn man heeft ingekogt.
’k Hoop immers niet dat zich Grijpvogel heett be. ’ eVen|■

Het is al vreemd dat hy die heed zo bag fBc W



%ar Wyl hy is in zulk eem Koopmanlchap Wrevea, 
ertrouw ik waarlyk dar de Zuidzé is gedâald ;

En is - ■ • 1 - « --‘.—si—i

Daar
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t ZO, hy heefr dan genoeg daar uicgehaald-

Hebe zyn ze, en naar ik aan bun weezen kan befpeuren, 
gy nu voor geen ramp re duchcen, of re trearen.

, TWEEDE TO NE E L. 

Eelhart, Hendrik, Hilhgond , Be atris.

M Hendrik.
Yn waarde lief al ’r geen wy wenfehten is gelukt.

Verban nu al uw vrees, daar is niets dar u drukt.
V\ y hebben de Adties van Grypvogel al in bande.,
■J^ecttrìs. Gy hebt myn man gered van een aanitaande fehande ! 
H°eWel, zo by hetwift, hy nam ’r u kwalyk , Heer.

a dankbaar voor’t bewaaren van zyn cer.
-J^'Lhart. Die fchade die hy lydt, zo de Abides mogten daalen,
■a’ ^ ik ter liefde van myn breeder graag betaalen. 
v' Welftand van uw huis, en eer van myn geflacht,
^ordt meer van my, ais dir verb es van ’r geld geagt.
Beatris. Keen Breeder , neen, 'k waar dan de ondankbaarfte aller 

ye fchade is buiten u. En Hendrik, awe wenichen (menlChen.
ulc gy oolc zien vervuld. Ik geef aan u myn woord.

Mevrouw'k bedanku. Maar wic of ons hier verftoorc?

PERDE T O N E E L

W"m db ail, Eelhart, Hendrik, Hillegond, Beatrix.

Aar’s Heer Bonavontuur ? daar is veel aangelegen , 
tiat/k hem fpreek ; ’k vind hem in velden noch in wegen, 
j,/ s in de Quincampoix, noch Karfeboom, noch Dam.
3|\ °en verwonderd dar hy nier re voorfehyn quam. 
p H nu een tyd dar hy een millioen kan winnen.

! dar hy nu nier komt ! ei zeg, waar zyn zyn zinnen ? 
fjjkart. Daar de uwc zyn, myn Heer; zyn zinnen zyn van huis. 

Ç 2ndbuil. Is’t moogiyk ! wel hoe komt die Heer aan dar abuis !
ach! Mademoizelle! is Y moogiyk! kan 'c gebeuren,

(V1l ik u nier eer zag ? ’k bid laat myn hart nier treuren,
, zulk een acht’loosheid. Ik was daar war verward. 

jflh^ond. Schoon gy hier zyt, in Quencampoix , Heer, isuw hart. 
tdndbuil. Dir hart! dit hart! dar mm en vreugde herwaarts parften. 
j 'hegond. Dar hart zo voi, dar 'r nog aan de Aólies zal barken. 
^ndbuil. Gy meent van liefde. Maar ’k boor Heer Bonavontuur.

VIERDE T O N E E L,
^Kavontuur, Eelhart, Hendrik, Hillegond, Beatris, Windbuil.

jvl” Bonavontuur hmkende.
y&Yn Windbuil!

Q Hoe, myn Heer, waar is die drift, dar vmir
jultl U gelukkig in dir Oogenblik re maaken ?, ,
p‘e‘a kan op heden aan de grootfte premies raaken.
}>n ’k boor uit Londen dar daar ailes ioopt re nier. 
n0®1, laat ons neemen van al wi_> maar premie biedt. 
ju Heb onder ’t voik geftrooijd dar de A dries ftaan re ryze'n.

vrinden houden die door lift 00k op him pryzen :
£ aay als zy hebben al de Premies in de kill, 

elk verkoopen. Zeg war dunkt u van die lift ? 
ft®1 laat ons gaan.

Jj, °*a'vontuur> Myn vrind ! myn Windbuil! ’t kan nier weezeri. 
jp.zn nier uit, voor dar myn voet wear is geneezen. 
j, ‘Kdbuil. Uw voet gequeft ! uw voet ! hoe komt dar zo myn Heer ? 
H^ae>ontuur. Is’t u vergeeten ? wel gy liept my zeli om veer 

Pa *'ndbuil. Ach pardonheer me ! ’k wou om duizend Dukatonnen 
eit nier was gebeurd ; ’k had een miljoen gewonnen !

, Lakkei.' Lakkei 1 haal voorr myn Koers ! RH&rf. „ Maieur- met zyn, uw man ----- - . ,
In ft A!- Mon keur, gy gaat nier uit. Wat zoudt gy tog bedryven

dient nu in huis re blyven.

van den nadir ?
: aan.Ikm%t"^' Daar hangt myn Welvaart :

Maar hr,"" Weezen, al zou ik op krukken gaan.
't Ig of T- 't komt dar ik KrifpyA nier op zie dagen ?

rekening. „L :n a .Hoorn gaan, om daar voor myn reKc 
d,yn ichryven ^ m huts ik zyn brief ontving,
Be*,/-? ’ "aar myn onthoudr, drie dagen al verloperi.

heer, %ou by voor u daar van die Adies koopen? 
Wel neen, infehryven: wyl ik hem daar volmagt gaf. 

HoggC*' zulr lang wagren eer hy komr, uir vrees van ftraf.
Hoe zo, ik^hoop nier dar KrifpynmyZalbedriegen? 

Dan cens" Hy ls een heer, en doer nu met als ryden, vliegen; 
rhiedam"^ Horrerdam, en dan cens naar Tergou,
Hebt ^ Alkmaar. ò Ik weer hy dient u crouw.

met een naar Medenblik gezonden, 
y m uw dienft ging met een pink naar London t

Hebt gy hem nier van daag gekîeej als een fnjeür 5 
Om van de bobbelbos re weezen direkteur.
Bonavontuur. Wel neen ik, ’k zeg als nog dar ik hem voor myn oogeii 

In lang nier heb gezien. Eelhart. Dan zyt gy wis bedrogen: 
Wanr^r is geen uur geleën dar hy in Quincampoix 
Gekleed heel rout a lair, her yolk bedroog, zo mooi,
Dar elk moeft lag hen i maar ik dagt dar al die zaKen 
Door u gefehiedden ; en her fchynt dar ze u nier raaken.
Boacwaf»*;-. My taken! wel i'k zweer komt hy voor myn gezigr* 

Dar hy gevoelen zal war dar hy heefr verricht.

VYFDE TOONEEL,

Krifpyn, Bonavontuur, Eelhart, Windbuil, Hendrik, 
Hillegond, Beatris.

Krifpyn^

UW Dienaat heereil, en Madames. 'k Moet u fpreken 
Myn heer, van’t geen ik heb verrigt voor u , en reken 
Dar gy myn moeiteen zorg my wel beloonen zulr.

Bo navent uur. 0 Guir, o Vagebonr ! gy tergr nog myn geauM ? 
Krifpyn. Wel hoe, myn heer, is dit myn welkomft ? ’k zal vertrekken, 

Zo gy pleyzier neemt my t’zamen re begekken.
Bonavontuur. Geef rek’ning van al ‘t geen gy hebt voor my gedaan, 

Want eerder zulr gy nu van deze plaars nier gaan.
E. fÿÿy» 0 Snoode ondankbaarheid ! hoe kan her moogiyk wezen ! 

Een heer, als gy, die zelf de gœdheid waarr voor dozen !
Een heer, tor Welkers dienft ik ben by dag en nacht!
Wiens intreft ik, gelyk her myne , heb betragt 1 
Spreekr dus tor my! tor my ! die eer zou willen fterven,
Als dar ik zyne gunft , voor my zo nut, moeft derven.
'k Heb niemendal gedaan, waarom my dus verfmaad )

Om dar gy niemendal gedaan hebt ben ik quaad. 
Korn, kom, doe rek'uing vanuw Reis, en laat ons hooren,
Wie u tor Direkteur der hobbels heefr verkooren.
Krifpyn. Myn heer nu meric ik’t eerft, Ho , ho , gy zyt misleid. 

Ik fpeelde in Qiiincampoix dar fpel uir zoetigheid.
'k Ben op de Reis gewceft, met Wonderlyke fnaaken,
Die dir bedagten om ons t’zamen re veimaken.
Hwar. Wel Hendrik, war is daar dan aan benreven? Zr#. 'k Sweer 

U dar her ander nier als korrswyl was, myn heer.
: De onkoften van myn Reis heb ik hier opgefchreven,
En 'k wil u gaeren daar goê rekening van geveii:
Voor eerft een ftotertje van hier tot aan Buikfioot ;
Van daar een Chaize die my koftc drie ponrgroot.
Bonav.Hoe,drie pond grootlKr^Gewis ’k had airs re laat ge^o.nen.

Een regel wirrehrood heefr my ^ekoft twee zesjes.
Een derdepart voor my in honderd tachtig vlesjes

Ik vond een vrind die fterk in AAies negoneerde,
Waar op de Waard ons met zo’n rekening vereerde,
Ea of ik zwocr dar ’k zo veal wyn nier had gezien;
Al evenwel moeft die beraaling voorrgkchien,
Of anders hadden wy wel met bebloede bekken,

jfr,/bv». Gcloof my, ik verrei u met als ware zaxen.
DaaMiepen duizeuden van menlcben puur als dol,
Om in re reik'nen : maar de Kompanpe was voi.

Enzonderdac’er nog een duirwasmgeCchreven. 
Krifpyn. Wel neen, zy hadden die jmft voigekregen, even 

Eer ik daar itiec de reft uir vreemde plaarlen quam.
Elk sine roen mer de kous op 'r hoofd naar Amfterdam:
Maaî ik zogt echcer, tor myn yoordeel, aaar re blyven :
Want dar waar fehande dar Hr,myn mets zou bedryven :
'k Heb veertig Aüies voor uw Reining gekochr 
Torvier percent, %heb de Ronrrakren mee georochr,

Waar blyfc die rekcl myn Roerzi^ .

ZESDE TOON EEL.

■U Aar is hy at
U7lnâb, Zyt gy gereed ? Koctficr^ Myn heei 3 d: paerdc i flaan °yP
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IPtnSuit Wei hondsvot ! hebt gy dan nayn order met ontvangen'? 
Kuetfcr. ja heer : maar om u nier te houden in verlangen ;

Ik heb 't geluk gehad door de AAies, dar my de eer 
7,al werden aangedaan gelyk een treflyk heer,
En eer dat mogelyk drie dagen zyn verloopen,
Zal ik een Koets van een die arm meet warden, koopen,
’k Heb dat te danken aan myn waarden vrind Krifpyn.

Mord bleu! moet ik dat zien! Pardiabel! ikverquyn!

ZEVENDE TONEEL.

JZier Danfers ah Snyders en Paruikemaakers.

De Koetjier, Krispyn, Bonavontuur, Eelhart, Windbuil, 
Hendrik, Htllegand, Beatris,

Koetjier.
Omt gy Meilleurs ? wel aan , verzie myn nu van kleeren.

La wilt ’t gezelfchap met een nieuwen dans vereeren.
Hier ward gedanjl.

ACHTSTE TONEEL.

Grypvogel, cerile en tweede Jood, een Nutaris, Bonavontuur, . 
Eelhart, fVindbuil, Hendrik, HilUgond, Beatris, Koetjier.

Y Grypvogel.
Ergeef het my dat ik u bier zo laat verftoor,

3k Heb van myn meeiters lait, gun me als u b’lieft gehoor.
Heer Windbuil ’k dacht het wel dat ik u hier zou vinuen,
Ik ben gezonden van verfeheide goede vrinden 
Om negen Aéties nu op te. eifehen in de Zuid.
Windbuil. Hoe eifehen ze op ! ik weet nier wat ait nu beduit. 
Grypwgf/. Gy naamt de premie torn zy op vier honderd waren,

Xj ij zyn zy zeven. /T"mdbtti l. J a j en ile kan u vciKlaarcn ,
Dat ik die zottigheid niet kan begrypen vrind.

Grypvogel. Ik ook niet : maar gy most het neemen zo gy’t vmd, 
Zy zyn jereed om die Partyen voort te ontvangen, 

fVindbuil. 'k Gaa order geeven.
Tweede Jood. Neen begutje, wilt ze langen 1
Windbuil. Hoe kaerel hebtje geen krediet voor myn perfoon?

Die meet dan twee miljoen bezit, o welk een boon !
Tweede Jood. Je bent een groote gek.
Windbuil. Vent heb jy lets te zeggeo,

Kom aan myn logement, ik zal ’t cens overleggen.
‘‘tweede Jood. Kom ’k laat me paeijen, fchryfbegut twie tonne gouds 

In Banko af. Windbuil. Zou ik die af gaan fchryven, Smous ? 
Dat gaat zo makk’lyk niet, ik moet eerit Reskontreeren.
Wagt nog zes maanden, !k zal ’t opeifehen van de Heeren 
Daar ’k mee te doen heb. Als ik Adrien ontvang 
Zult gy ze hebben ; dat is red’lyk , wagt zo lang.

ZwWf JPoeZ 'k Zel op de volle van de Beurs het gaan vertellen ! 
Windbuil. Ik zeg je Kaerel dat je my niet meer moet quellen,

Of ’k zweer je dat ik u zal ileeken door de huit.
Eerjle Jood. Je bent een fchelm 1
PT , Jrâk *. Een fchelm P dat zal ik toonen gtnt.
Eerjle Jood. Hou vali begutje ! hou hem vail ! hy wil me ileeken ! 

Krispyn. Windbuil den degen afneemende.
Brui been, eer dad hy jou mogt hais en hecnen breeken.

I Jood. Neen,ik zal blyven,’kdurfbegutje nog wel llaan! Zyvecbten, 
bonavontuur. Hou op ! hou op i *k veriiaa niet dat gy hier zult flaa.11. 
Eerjle Jood. ’k Gaa naar myn Heer de Sellout om over jou te klaagen, 

Dat jy voor de Adties my betaalen wilt met Daagen.
Bonavontuur. Vertrek,- want ik verllaa geen raazen in myn hms.

NEGENDE TONEEL.

s Grypvogel, Krispyn, Bonavontunr , Eelhart, Windbuil, Hendrik , 
HtHegond, Beatris, Koetjier.

Eelhart tegen Grypvogel.
___ Ifch van myn Brooder ook nu de A cries op quanfuis.

Grypvogel. Myn Heer Bonavontuur, my is ook lait gegeeven 
Dat ik opeifehen zal, ai’t geene gy tot zeven 
Moet lev’ren. Bonavontuur. Hoe!war ’s dat ? zyn allemenfchen gek ■? 
Of zou hier tovery om gaan in dit vertrek.

Eelhart. Myn Breeder, "k derik dat ge uw krediet zo hoog zult agteo, 
Dat gy den eifeh voldoet waar na hy ilaa-t te wagten ?

Grypvogel. Myn Heer deZuidzee ryil, zy paifen op him tyd. 
Bonavontuur. „ Indien dat waar is ., broer, dan ben ik ailes quy t 

.(Grypvogel, gaa, en wilt tot zeven voor my koopen.
Grypvogel. Myn Heer, zy zyn al tot de negen opgeloopen.

Zeg ook als Windbuil dat gy reskonteeren moet,
Dusfteltgy deeifehersuit. Eelhart. ’k Bid dat gy zulks niet doet. 
Bonavontunr. Al moeit ik aanilondsnu myn kapitaal veriiezen, 

Krediet is my meer waard, ‘k zal ncoit dien weg verkiezen.
T-ar, waarom hebt gy my gebracht in dit gevaar ?

Deed ailes naar uw raad, gy zyt myn Makelaar,

)Grypvogel. ’t Gaat ailes boven myn begrip in deez* ravazie. s 
Dees winr , en die verlieit. ’k Verdien ook graag koertazie- 

Windbuil. Ha ha ! ik heb daar iets tot nut van ons bedacht.
Veri ics ik nu , ik word in’t kort een man van macht. 

Bonavontuur. Hoe, zyt gy niet in (laat om de Aéties te betaate1- 
Windbuil. Ja, maar myn kapitaal moet ik uit Vtankryk haalo1' 

De Miflizippi is een oorzaak van myn winit.
’t Heb twee miljoenen aan muntbriefjes op het minil.
Koetzier. Myn Heer, gy zyt om geld verlegen, na ’k kan hooren 
Windbuil. Ha fchelm ! moet gy my in dit over val nog ilooren ? 

Myn Heeren, ’k heb een fehoon, een fraay projeâ bedacht.
Laat ons ons zelven nu bedienen van de macht 
Die wy nog hebben , en een Kompanjie oprechten,
Waar by debobbels zyn te relcenen als flechten,
Laat ons in Affurance, en in Commercia doen,
Door een infehryving van een honderd millioen.
Elke Aôtie moet op ’t minft zes duizend guldens wezen,
Daar elk by de ingaaf geeft drie gulden , en door dezen 
Zo gmoten rykdom kan men reden in den vaart 
Te Offende. Krifpyn. Weg, myn Heer, dat is geen oortje waard- 
Maar kon je malcen dat die bobbel s niet verzwinden,
’t Waar beter ; nu kan ik geen voordeel daar in vinden.
Maar, wilt ge iets doen waar door uw geeft ons word bekend. 
Smelt deze Kompanjies cens tot een regiment.
Eelhart. Die Windnegoties, die wy hier de bubbels noemen,

Is , als men ’t wel beziet, heel weinig op te roemen ;
Dewyl den bande) door die dingen word geftremd,
Zy zullen met ’er tyd ons zetten in het faemd,
Om Duitfch te fpreeken. ’k Kan niet merken dat de Heeren,
Die in de g rond zich zelf verflaan op Affureeren,
Het honderft dee! profyt in vyf en twintig jaar 
Getrokken hebben ; zet hun alle by malkaar,
Als deze bobbels ( zo zy niet haaft willen vallen)
Uitdeeien moeten in twee jaaren met hun alien.
En hun Commercia kan ’t yerval ook niet verhoèn ,
Ten zy men Waaren poogt in menigte op te doen ,
En zetten dan de markt ; maar dat is niet te denken 
Dat zy him eer door zulken gruwcl zouden krenken.
Wy pryzen dan te recht een wyze Majeftraat,
Die zich door zulken wind dus niet vervoeren laat.
Krifpyn. Hoor Heerfchap Windbuil, omuit dezen fink teraken# 

Zou ik een Kompanjie gaan in Vianen maken,
En leggen met dat geld de Stad ten eerften uit,
Dan kan die geen, die hier zyn kapitaal verbruid,
Verzekerd zyn, dat hy daar zal een wooning vinden.
Gaat overleg dat sens daar ginder met uw vrinden. __ ,

Windbuìfl Myn Heer verdraagt gy zulk een taal hier van uw kneg1' 
Bonaventuur. Myn Heer, hy heeft gelyk in al *t geen hy zegt. 
Wmdb. Mordbleu ! ’k Word difperaat! hoe kan bet mogelyk weze 

Krifpyn, trekt zyn kleed uit, en verkleedzuh.
Ik ben , Bonavontuur, uw knecht geweeft voor dezen;
Maar ik bedank u nu myn Heer voor ailes goedts.
’k Heb zin, Heer Windbuil, in uw paerden en uw koets.
Ik bid u flel ze op prys, ik wil ze van u koopen :
Want ik kan merken dat gy nu te voet zult loopem 
Windbuil. Had ik myn degen, feburk, ik flak u inde pens.
Krifpyn. Gy moet zo qnaad niet zyn, bedenk ik ben een menfeb-

Tegen B «navoni11»
Myn Heer, ik zie dat gy verwonderd ftaat te kyken :
Maar wilt het vonnis tot myn nadeel nog niet ftryken.
’k Heb veel gewonnen met uw geld dat gy niet weet;
Maar doet een eifeh , want gy moet weeten, ik ben reed 
Om tot voldoening u in ailes te behaagen. ^
Bonav. Myn geld! Krispyn, myn geld ! hebt .gy dat durven waâp' 
Eelhart. Heer breeder, zyt geruft, ,wyl gy geen fchade lyd[- 

Zie uw Kontrakten, die ’k heb ingetrokken, zyt 
Te vreede, wil Krifpyn hier van ’t verbes vergoeden,
Gelyk ’t behoort, dan is by vry van quaad vermoeden.
Krifpyn. Dat zal ik doen ; ’k weet door Grypvogel hoe veel gtM 

De fchade is, die u voort zal zyn ter hand gefteld.
Hendrik• Myn Heer, mag ik dan op uw lieve dochter hoopen ■ f, 
Bonavont. Geef haar uw hand : maar ’k wil gy zult nooit win . 
Krifpyn. Nu J uffrouw Klara geef uw hand ook aan Krifpyn. ( ko®r 
Klaar. Viva ! de Quincampoix, nu v/y vreenigd zyn.
Krifpyn. Kom dan eens vrolyk op, eer dat wy faam vertrek 
Windbuil. Ik zal my met Viane, of Fredrik Hendrik dekken-

Windbuil loopt de dcKr

Daar wordt gedanft,

Eynde van ft derde en laatfle Bedryf.

Mi
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)
tier a la mpdes geld , zo koft'lyk en zo dier. " "
Kapitano. Nu, Arlequyn, laat zien wat je in de kift Zuît pakken.

Daarfisdripgros pypeo.{die'khebinTergoûdombakken/ 
En tien pond edei kruidv, van -t alderbeite foort,
Dat ’k heb ontboden van het eiland Amersfoort.
Daar 's Hylik’maaker, en een pakje Hennekaarten.
Éeti pot Schiedammer - fpek , en Weefper varkénftaarten.
Een grodte Gaaper, die geffaan heeft op ’t iiokkin.
Kafilano. Wat zou ik da,ar me doen ? ...........
Hr/f?«y». Hoor ,gooij je geld maar in

Die groote wyde bek, die fehier van een wil fpiyten,
Zo dra-hy ,’t op heeft y zal hy nier dan Aôties febyten,
Die gy Zuidlandt met goe wind: verkoopen kunt :

Scarmoes.

Kapitano.

Mezetyn. • 
Kolutnbine. 
Marionette,

%ige Mafcarade tot gevolg van Arlequyn, en eenige Mafcaraden
tot gevolg van Kapitano.

E E II S T E T O O N E E L. 

Kapitano.

eswelkôm goede vrind ï 
Kapitano ! waar na toe'met zulken wind ?

‘Al Monfieur Arlequyn ! w: 
ji^quyn. Ho ! Kapitano ! waa

-k Gaa order geven om de SchepW klaar te maaken, 
jykr mee ik hoop dit jaar ih ’t Zuidland nog te raaken,

5 ryk te wô'rdeù door een treffelyken huit. • _
) Zo gaat gy zoeken naar het onbekende Zuid ?
>‘Xapitano! dat ’s een tverk vol tnoed- en oordeel. ;
k gelukt, gantfçh kracht ! wat krygt gy dati een voOrdetl. 

je welk cehftreek gy houden moet in zee: 
sya.iaf-Auud# y- en-wat bootsvolk neemje mee >

Ikbendekapitein, Scarmoes ïal ftuurmanweezeh, 
P^Aolumbine kok ;. dan heeft men nier te vreezen,
poetor Mezetyn is onze Scheeps barbieri : c-................
yjfy. Wat laading neem je mee ? Kapitano. Niet ânders dan papier.

î>"'Je?«y». Ha! lia! papier ! papier ! dat ’s wonder wel verzonnen. 
dar is een waar daar veel aan wordt gewonnen.

ABofl-nnnifr dat gy îaat brehgen aan Scheepsboord 7u.'hoftpapie
myn papier is van het alderbeûe foort,

, Freniche, en Engclfche, en Neêrduitfche Ndrrekappeh, 
^ de allerfynfte , die van Miftifippi-lappen 
\p': kohïïig zyn gemaakt, in LauwinaanÙ van een man,
J) Ie°s moolen deze foort zo heerlyk makeh kan,
^ pntfch Europa hem die aanftbnts na zuekt te aapen, 
ÿî.^ de lappen poogt te koopen en te raapen;

?ar ’t is vergeefs, nÿ heçfr/e alicen nu iti" zyn macht:
'k Heb hit de Zuidzee ook een qùantiteit gei 

^y-fqina zo goed zyn als zc ait MiilHippi haalen ;
in Noôrdhoüand daar papier van laten maalen.

Jy^htaKo. O ch Monfieur Arlequin, myn vrind ! och / won je ’t dben, 
Ile ^ I? die lappen gif aan ons voor kargazpen !
A / ^ie goedlieid u niet dankbaarheid vergelden.
\r eci_nyn. Hoor Kapitano, ’t kan niet zyn ; ik zal ’t u melden 
V^c ’k van fins ben. ’k heb op gift’ren in de bnurt 

^uincanpoix d’hollande , een deftig huis gehuurd, 
zz * 1 jk viktalie voor elk een in zal verkoopen. "
a af>ltaxo. En wanneer ftelt gÿ daar dien nieuwen wmkel open. ^

Zo aanftoilds, heb je wat vaitdoen , myn vrind, zo ipreed. 
Kal- I$1yn boetiek is licht al ieeg in dêze.week.

r tta»o J a maak een kilt vol ya « > ' / belle proviande.
i, r'Htpf zioor het huis.

’t t oed cens met de mande ï

Kat)

i

*Ìa Cille Ariequyn.
Dille ! breng hier

yf'jp’'•ngtns
Ærzrfj'*

&nwff i/o/ gor j
■Mezetyn en Scarmoes een Rijl

, G///f y/rrff
Aff , Arwy/

H . ocarmoes ! en Mezetyn ! gy komt 
^ let deze kill zo net of je geroepen wes

van pas,

is je-geld iti ; dat ik niemand dorA vertrouwen. 
f««»*.Sluitop, geefmy hetgcM, 'k zal 't in bewaring houwai.

Zy h ale n een pak papier 
tiit de Kijl, dattoe Ka-

M . pit ano geven.
Daar û uw'fchat, myn Heer/k wil zeggen uw papier.

Want die zyn nu meer waard als gond of zi Ivre mont.
Scaramoes. Wel Arlequyn aïs ik dat zie zel ik 't gelooven.
Arlequyn. Ik hou hem voor myzeifs. Loop,jongen, breng hem bovCiT. 
Kapitano. N een, ijeen, dàt zalligt die bezwooren gaaper zyn,

Ik neem hem mee. Arlequyn.............. Maar pp half winlt ?
Kapitano. _ Ja Arlequyn,
Arlequyn. Daar is Panhaaring, qie ken je op de rooiler braaden. '

En dezé Kdlfskdp is heel goed tot karboiìaaden.
Daar is het fpinrok van de Purmermeeretnin,
Daar Kolumbine mee Kah Ipihnên, is 't haar zin.
Zie hier een Ojevaar. Kapitano. Waat zou ik daar mee maaken i 

/fr/fggy». Daar zel je in't Zuidland door aan kennil&n geraaken : 
Want 'k heb gehqord, dat daar het ojevaarsgeûacht 
Zvn óorfprank heeft, regeert, en bloeijc in volle kracht.
Kaptidw. Dat's goed, maar hou nu pp mécr inde kill te Aoppen. 
/4r/f Ik zal ze yopf t vol Kool, en Hoomfe wortels pròppenf 

Hou op ! ik heb genoeg; Wat fchortje? ben jedol > 
/fr/vydy*. Daar's noch een Rotceval, daar hi de kill mee voi. 
/Wdâ%o. Nu Monfieur Arlequyn hoe veci moét ik betaalen » 

Arlequyn teh op zyn Angers.
Laat zien, dat’seen, dat’s twee; zacht, laat ik niet yerdwaalen ! 
Een half pond Adfes.- > Kapitano. Van wat foort? wel dat is raar, 

Arlequyn. Wel weeg ze< zo je wilt, maar romp Horn p door malkaar, 
Zie daar, dat pakje heb ik gill'ren net doen wegen 

y*r/M»y#. 'k Pedankje voor je goe betaaling, 't is ter deegen. 
Kapitam-. - Is hier geen kruijer in de burn t ? Arlequyn. Dat isgewis. 

Hier woont 'geen menfeh die met met een een' kruijer is.
Mezetyn. Ik zal‘t wel kruijen , wil me maar een waagenleenenl 
Zy zetten de Kift op een kruijwaagen, en Mezetyn zingt kmiy , 

jende om het Tooneel.
haat je kinder s kruijen leer en 

r Want de kruijers ziet men eeren.
(■) die wel te kruijen weet,
Z&/pf zo koa/f f.

Laatje hinders krtUjers thaaken 
Zo je wilt aan Aciies raken-,
Even als wy’ daaglyks zie»

, Intde Bubbel-kompanjien. ■ ■- * r -
Mezetyn gooijt de Kfiiijwagen dm , waar op de Kift brébkt i 

daar niet ander; dan biaazen en dannen uit komen.

D E K D E. TONE E L.

Kapitano^
Ch ! deh ! fant Jago ï och ! waar is nu myn vikcaaljc 

d Arlequyn ! ô fchelm ! ò Gills ! Ò jou canailje !
-Par bleu waar ben je ? Mezetyn. Och ! die Schelmenzyn gMttcht i 

Kapitano. Zo ik ze had, ik zou ze gooijen in de luche.
Ik zal ze kappen met myn zxyaerd tot ;karbonaden ;
Of ’k maak’er Worft van, die ’k zal op de roofter braaaen. 

Scaramoes. Dat’swelbedacht : want zie, de darmen zyn al klaar. 
Rapitalo. Kpm gaan wy naar zyn huis, en helpt me met inalkaar !

Zy 4/oppf& , r* Xr/gy«y* ^ tyW.
Arlequyn, JhAat met een blaas.

Weg Jongens van .de cktir, of ’k zal je voeten maaken.
Kapitam. Jou Top vernar, zal jy zo licht aan rykdom raaken ?

Ì Kom af, op daf ik jou den hais en beenen break.
Arlequyn Wage noclTeen beetje, *k kotri je by in deeze week.

Het is nu poftdag, en ik moet nog brieven fchryven.
Kapitano. je bent een fchelm ! een guit !
Arlequyn. , Hot gy kent geeltig kyven,

Indien ik tydt had 'k bleef noch wel een uur drie vier.
Kapitano. jou windverkooper ! ’k zeg dat jy me myn papier 3 

Myn koftlyke Aóties, znlt tòt een toe weder geeven!
Of ’k zweerje dat je niet een oogenblik zult lee.ven.
Ik zal je fmyten dat je vliegt tot boven winat.
En zo jy in de rnazm geen goede fchuiiplaats vmd,
Om myne gramfehap , die rechtvaardig is, te ontwyken,
Zal ik, zo 'k u weer vind, teHlpnd debroek af flryken,
En met een blaasbalg zo veel wind doen in je poort,
Dat jy zult barften dat men "t in de Zuidzee hoort.
^r/ff#y*.-En ik, om op myn beurt myn dapperheid te toonen,



Za’ jou 7.0 jaagen, gek ,met deezeblaas met boonen ,
Datjy van angiì terftond zult kruipen in je neft.
Kapitano. Kom volg rnynaar mynhuis. Een leder doe zyn beli 
ik zal u wap’nen, en flas Arlequyn bevechten :
Vi'ant deeze queflieis ni et a!s door bloed te tiechten.

(

w
VIER.DE TOONEEL.

Marinette.

El Capitano. Waar name? Mariner.'
rvioec ik dan altoos metden Sabel en’t Helmet 
Dewaerelddwingcn ? en als Mavors mync tandén 
Doen blinken ?

Marinette. Is ’er dan een vrolyk Feefl voor banden ?
F.n hebje quciiie met een ham of fchapen bouwt ?
Kapitano, Ik gaa naar binnen. Dat meii’t vaendei voort ontvouwt/

V Y F D E TOONEEL.
Marinette , Kolumbine , Arlequyn,

W, ; ; Kolumbine
El watofnu degekop nieuw.is wedervaaren ?

Ik docht wy gingen t’fcheep, om alderhandé waaren 
Naar’t onbuiei.de Zuid ... Maar Arlequyn komt gints. - 
Marinette. We I Arlequyn ! myn lief ! myn held ! myn Actie prins / 
Myn Zuidzee Graaf ! och/ myn Baron van Miflifippje !
Arlequyn. Myn Koningin van ai deBubbels ! och / ontflipje 
My heden V lief, gaat gy met Kolumbine in Zee ?
Verlbatgy my Pen ‘vasrrgy ook voor bultzak mee ?
’k Verbrand myn Aéiies, zo ik u zal moeten derven ,
En werp me in’t vuur, om als Sardanapaal te rterven 
Metal myn fchatteo/ ., . . ... , __

Kolumbine. Zacht, myn vritjd , wees maar te vreên,
De reis is ai? daargaan geen Schepen derwaart been.
Wy geeven zulks maar voor , om de A dies te docn ryzen. 
Marinette. De reis is af ? dat’s goedt. Ik moet uw loosheid pryzen. 
Kolumbine. Kom laat ons nu eens zien wat Kapitano doet.

Arlequyn danjl , en zegt daar naa.
By komt, het wordt ooktyd datik my waap’nen moet. -

Kolumbine gaat int buis van Ka
pitano , en Marinette in dat 

-van Arlequyn uit het ven- 
Jitr leggende, .

Z^E S D E TOONEEL.
Kapitano, Scaramoes, Mezetyn,

Kapitano, zhtende op een Ezel, trekt met het vlieaende Vaendei, 

pend met blaaZen.

KOra flel u t’ zaamen in flagorden met malkander.
Waar blyft de ruitery ? versoeg u by myn ftander,

V. Vtrwagt nu Arlequyn terliond in ’topen veld.
Rechts om ! t’ fa prezenteerde Snaphaan !

Scaramoes. Groote Held
Wilt gy uw volk hier niet in order doen rangeercn ?
Kapitano. Neen , ’kgaa te veld ! fnaphaan op fchouder ! ’k zal jou 

leeren
Inorden blyven. Mars!

Zy trekken het Tooneel af.

ZEVENDE TOONEEL.
G:He , Arlequin, op een Ezel, trekt ook uit zyn buis gewapcnd, met 
gei olg van ‘Trompetters , Ksteltrom , en Maskeread.cn, enmarchtert 

het Tooneel rond.
Arlequin. , g-

ÎÎ^Fyn heldeii , diezo fier 

Ons volgi in gt veld van eer. en onder myn bannier 
Zult roem behaaien : denkt dat gy niet hebt te vreezen :
Want Kapitano zal ter (tond verwonnen weezen.
Die hem gevangen brengt, zalhebben tot zijn loon 
Zês Mu ider Aéiies, en een wit papiere kroon,
D«e mecrder waard is als een krans van Lauwerieren,’
Wàar mée zich Scipio voor deezen plagte çieren ,
En hy die Scaramoes my Revend lev’ren zal,
Kiygt ook zes Aérien opZwolvoor niemcndai.
De Krygsbuit zygedeel’d, en aan’tgemeen gegeeven.
Alicmaal. Lang, moet Arlequyn ! lang moet de Veldheer leeven ! 
Arlequin, ’k Verklaar degoederen van Moniïeur Mezetyn 
Dieu Inô rebel vcrbeurd. Mats ! ’k hoop'er haaft te zyn.
Maar zacht, Meilleurs, ik zie den vyand herwaart trekken,

\ ; Mezetyn, ierwyJ Kapitano Wegkruipt.
r»&ii

Kolumbine, uit het venfter.
Daar zie je rm een zwaargevecht van L 

Hier gcfchiedp een Batailje met blMieni <V 
' raaken al vechtende binnen.

ACHTSTE TOONEEL
Kolumbine , Marinette.

_ _ : Kolumbine.
^T7 El Arlequijn is al een wonderlijke haan,
VV Hy trekt manhaftig op zijngrooten vijand aan.

Marmette. Die vvmdbatalje zal na ’k mtrk geen koppen ko#' 
Ae/wwWe. Ikvrcesde’tevenwel, wijl zymalkaafzo roflco- 
Maar Kapitano is een rechte fchijtebroek.
Zag jy niet hoe hy zat te trillen in een hoek ? .
Hy beefde al eer de flag ter degen was begonnen.
r cir ■ , , „ , , Ean binnen voor,
Lee.f Kapitano ! leef, de vyandus verwonnen /

NEGENDE TOONËL.

Gille, gevo{\
, Maskeraade.

Zy brengen Arlequyn en Gille gevangeit i * j 
Kapitano nurd in flaauwte op ’t 
gedraagen.

N_ '' ‘Scaramoes.
U > gonfleur Arlequyn , nu zijt gy in de knip.

Wat Ichort jou Kapitein, of heeft de gek de piò f 
Mezetyn. Hoe, een gcvange mandurft die de gek nog lieeken? 
Of meeri jy ons nu weer teontvlugten metjou flreek'en Ì »
Neen , neen , wy zijn hier nier bevreelt meer voorjou liii.
Kom mannen fluit hem met uw alien in de kift. .
Kolumbine. Waar is de refi van’t volk' ^ '
En Arlequyn alleen dorfl reukeloos z^wa^n! V‘Ugtgefl“ag 

Hy floeg met eenen flag Heer Kapitano dood ! 
l oen hyfijn broek afdeed: want hy had grooten nood. 
Kolumbtne, Dat was verraadelings. H
TTr > • Mezetytt. Hy zal ook ftraf onivsn^'’
Want k ben gerezolveert hem morgen op te hangen.

Scaramoes , eenige gnllen maakende.
Ach £ ach ? wat’s dit , my dunkt dat Kapitano lecft 0 

Mezetyn, grillen maakende.
Ik heb geen lit aan’t lijf dat nu niet trilt en beeft.

Hylegtin flaauwte, ’kzal wat Sal Volate geeven/ 
Scaramoes. Och !’t mag niet helpen. Ik begin nog meerte bee^" 

Ggef wat blaauw band.
Mezetn. Dat heeft in’t minile hier geen kr5ci,h 

’k Weet raad hoe hy heft tot zich zelven wordtgebragr.
Ji never A6ties lucht isdienftiger als kruien.
Verbrandt wat Atiics, en wilt niet meer tijd verbruiên.

Scaramoes , bond Kapitano een brandendo Aóiie onder de ^ 
Daar is er een, die helpr. Kapitano. Waar ben ik Mezetyn.? 
In’t Elizeefche veld ? en waar is Arlequijn/,
Scaramoes. Neen, jy bent hier nog op de waereldt by je vrin#’ 
En Arlequijn is nu in dezekill tevinden.
Kapitano. Is hy gevangen door uwklock en wys beleid ? i. 
Scaramoes. De eer komtu toe , tnijn Heer, door uwe dappew 
De Veldheer wint den roem en al de lauwerbiaden ,
Al zïet hy maar van verre een anders heldendaaden. £

_ Scaramoes
Kapitano. Doe open , op dat ik den fchelm terflond verflind. 
Die my voor Aéiies wou betaalen met wat. wind.
Zy doen de it ft open , daar Arlequyn uit komtgekleed als Merku^ 
Arlequyn. Gy Maskeraden die’t hier ftelt in rep en roereii,

. Hoe laat gy u van zuik een dwaazen drift vervoeren,
Dat gy de Kooptnanfchap,zo nut, dus los verfmaad ,
En windverkoopers word tot nadeel van uwftaat.
Ja’t eene windprojeét durft fmeden naar het ander,
Het geld trekt van het volk, cn deelt het met malkander,
Om koopmanfehap te doen, die niets kan zyn dan wind ;
Gelijk men dag op dag , helaas ! te klaar bevind.
Ik zal ver trek ken naar hecl.andre waereldtdeelen ,
Terwijlge uw renten leeft, of ligi ^ankroetzult fpeelen ,
Alsge al uw briefjes zui: iji wind veranc’ren doen ,
En tien percenter!, van dne honderd millioeu 
Verdweenen zullen zijn , door uwe looze Uree ken. ^ep?
Scaramoes. Wie m een je dat het is, die hier zoo fraaij komt Pf üCb 1 
Kapitano, hnielt. ’t Is God Merkuur.GenaMerkuurtje ! och- 

. och ! och !
Arlequyn. Wagt geen genade ; want ik ken uw fnood bedrpch' 
Scaramoes. ElaSnees-ncus, Arlequyn , my Zal je niet bedri£Se ' 
Kom mannen breng de kooij, hy moellons niet ontvliegt00ij.

'Zy zetten Arlequyn vat1
Scaramoes, zlngt eerii een \ aers alleen en word dan geV° 0

’t Choor, Lit



Zie bier Je» God Mirkuitr gevan&ett 
In deeze groote veugelkooij,

Me» zal hem morgen op doen k/tnge»t 
‘1er eeren van de Quincamputx.

Arlequyn, zingtallecn.
P/ai zou ik in de waereldt maaken } '

Daar elk van Alites pra<*t,
De Koopmanfchap verfmaad,
En 't nut der heurs verlaàt,

I'm yder een de beurs te taaken.

Daar nu van veele du-izend narre»
Dot in den lauten nacht,
PTordt vjinft voor wind veruiacbt j 
Daar Jood en Beunhaas tracht,

Uit baetzucht ailes te verwarrese.

Hcharamoes, zingt en word: daarna gevoîgd van st Choor. 
IVÿ willen voort aan .niet verband'len 

Als van het allerbeft papier,
Derhalven mag Merkuur maar vjanaîen ,

En gaan op muiltjès voor pleizer.

qu.yn. Maar Monfîeur Scaramoes, ik zie dat g y my kciit.
4 bid u dar g y cens cm Marinette zendt ; 
vjiwtwijl mi]n ieevens eindin’t korte za! genaaken,
J0et ik njijn teüament eer ik kan fchciden praken. 
c«ramoes. Dathoeft niet : want ik zie daarkomt zy zolfai aan.

TIENDE TONEEL.
%

A....-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S, #y*- Mijnlief, mijn Mariner, terwyl ik nu moet fierven, 
vû,t gy mijn Acties met Heer Kapitano erven, 
f1 Qok met Heer Scarmoes ; want ik vergeef hen’t quaad 

zy my doen, ik heb hen beiden nooir gehaat.
■*eZctyn. Sai ik , en Gille niet van uwe.lchat ontvangen ? 

ilPquyn. Gewis, gyzalt uwdeelmet Gille voort erlangen. 
Ÿ^pitano. Wel, Arlequijn, fchoon u de doodt reels was bereid, 
uAthenk u ’t leven voor die edelmoedîgheid 
jar met condïtie dar gy.d’Aélies voort zultgeeven. : (leeven.
^eqttyn. Fiat, Monfîeur, een meufch moet veel doen omzijn 

is de lleutel, gaa mijn lieve Marin et,
11 haal de mand die’k in de bedftee hebgefet.

K
ELFDE TOONEEL.

etyn , Gille, Kolumbine, Scaramoes, Kapitano, Arlequyn , uit 
de Kooij , gevolg van Maskeraade::.

N Kapitano,
^*Oe meenjy dat hetnog merde Aéties ofzal loopen.
'A'Wagt maar esn weinig, ’k moet u eer ft tels fraaijs verkoopen. 

ïfçp ; Hy jîeekt een endje kaers op.
iVbouw mijn vrinden , ziet dit onuitbluslyk ligt.
’t ibchtdat nooit verbrand, en flikkert voor ’t gezicht, 
j j’ord aan de ftraalen van de Son heteerft ontfteeken.

%p-door de kunlt gemaakt, ep heeft gantfch geen gebreeken..
'ls' Wat geeveik udaar voor? Arlequyn. Het is een (luiver waard.

Kapitano, gevolg van Maskeraade». 

■ Marinette.
Ch ! -zie ik Arlequyn in deze kooij niet ftaan ?

( 2? )
Ik heb geen geid ; Want datwordt jsanhet hcffesdH 

Maar kom, ak geeft'cr voor twee Aâien op Muyên.
Artequyn Al de Acties zijn by my heel weinig te bedmjên 

i.cniargcct een blank. Sic daar, dat is mijn ledè man*
Arlequyn. Ik hadt een ander ’t niet voor dcefen prijs gegunt. 

Kapitano. met het licht.
Hoe heerlys flaat dat lichc te dikk'ren in mijn handen /
Hoe zou hy dwaalen , die geen kaers had om te bran den J 
Uie Arlequijn , ha/ ha! is zeeker ganfch niet wiis,
Dathy zulk licht verkoopt, tot zulk een flegten prijs. 

ôcaramoes, Ik geefer voor terftond twee Adieu op Naardc
Neengeeft 'erdrie op Hoorn, die jy tot nogtoeîbaardt

■Scarmoes met het licht.. ,
" te vre^en> Ha my dunkt het üjkt wel cjol ?

Wel, kom, ik geefer voor tien Adien op Zwôl 
drMrww. Neen dric op Rotterdam , en zeven op Enkhnizen. ' 
Mezet. Neen Moniteur Scarmoes, ik laat myn heurs niet pluizea 

Dat is tegoeden waar, ’k ben daar mê in myn fchik. 
iviaar wil je ’erhonderd voor, die ’k heb in Medenbiikz 
Scarmoes. Diefteekenze inde Schuit nu al in ’t Jagers zakje.

TWAALFDE TOONEEL

/Weyaya,

Marinette , gooyt een mandje met papieren uit.

Aar is jou erffènis, zie daar is ’c heele pakje.
Scarmoes Kom geefer honderd in Edam, en zevjen toe, 
jP D trecht. Delft, Tergou. Mezetyn. Wel holla ! Man,wel hoe, 
Scarmoes. Non wil je ’t doen , zo Ipreek.

Mezetyn met het licht.
ri * , . Fiat, om met te teem en

^at heerlyk licht voor dezen prys dan neemen.. ‘3 
” n.a,ar acc! het >s 20 kort. Ochf was ik het weer quytî 
” y bçn bedrogen f Maar eer ik het van my fmyt,

^ îen .afHer weer, indien ik kart, bedotten. 
i “a J ik z:e na dat de waereld is vol zotten ;

Het tintile ding, het licht, dat niemant miflen kan „
Geb ik by na voor niet ; ’k ben een gelukkig man.
Het nikkerd in myn hand, gelijk een ftar in ’tduilîer.
Wat zou de wâereldt zyn, beropft van zulken laifterF 
Gelukkig land waar in men zulke kaeriïen vind ;

daar geen licht fcbynt, zyn by nacht de menfchen blind, 
e‘ Aom aan, ik zal u daar myn erffenis voor geven.

Mezet. kilt. Gille. ô Koftelyk licht, ô vreugdevan ous leeven 
,, i.iaar och, ’t is haalt gedaan, ô fchelmfche Mezetyn :
VVr Hacbt dat het langer was, ô Schurk, ô Arlequyn, 
mt biedjy, Marinet?
Marinette. Ik zou het niet begeeren ’
r-n t-rter worc*G Zal ik my aan de vlam bezeeren, 3
Gl Je. E; bied maar : want het is nog geld waardt.... och ! ik brand 

“ brand mijn poor, och, och , daar leit het uit mijn hand , 
net endje kaers valt in de Aclien vaie Arlequyn,die in den brand vliegctt 
Arlequyn. Sie daar nu wafer van de Bubbels is te wachten.
Mezetyn Onze erffenis te leur, ach, wie had die gedachten, 
Kapitano. Wat zullen wy nu doen! want de Aâieszijn niets waard 
Arlequyn. Wel, helpen graaven inde nieuwe Stichtfche vaart »

1 danjjen een Ballet.



OPSCHRIFT
’VAN BET

Men huisveft hier een party Gekken 5 
jD/g ^ na* ^

Verlokt dooVt fchynfchoon vocor dje RTK, 
zfÿVg /aMMfgr/yA ^g^roogg» ,

EEaar </oor /g
Mff a/ zy« tifru/oo^e*.

( 28 4
TWEDE T O O N E E E. 
japikvaer. Valerius. Eelhart. Flippyn.

, ' TWffv&f.
~f~>
Xjoedendag myn Vvind ; zytgy de Vader in dit Huis? 
Japikvaer. J a Heeren : Was ’er lets van je dienti ì 
f i, ... ,Eelhart. W.y zouden wel begeeren
Om her cens tedoorzien. wy zage'n voor de poort 
Het opfchrift van het Dolhuis derAétioniften, en beflootenvoo 
Omonze nieuwsgierigheid te voldoen eens binnen te treeden. 
Voor eerft verzoek ikdatgyons het opfchrift wat nader wilt oV 

leeden. . :
Japikvaer. Het opfchrift is zoklaar dat her zich zelr doet verftaaO; 
Men iogeert hier Menfchen, wier gekheid ligt tot dolheid oVr

HET

O L H U I S
D E R

ACTIONISTEN.

VERTO ONERS.
Japikvaer , Binnevader van het DolhuisV
Valerius. I komende het nieuwe Dblhuis bezien,
.Ee/aarf. '
Leander,Vnud van Valerius en Eelhart,
Windvang, Projecteur.
JVingraag, Contrammcur,
Grypal, Maakelaar.
Kortryk.
Raasbol.

Bubbels.
Losbol.
Krispyn, Knecht van Windbuil.
Katryn, Meid van Juffiouw Bübbels.
Judas, een jood.
Fripon, een Waaîf

Flippyn, Knechtin’t Dolhuis,

EE/ Too W oig pWfr Do%*r;, %*gf do Ef«/pg;
dor vfTfO«f/?g* W rowd.

} dolle ABionifte rf

... zouflaan,
Indien men datar geenzoug voor droeg : ’t zÿn allé Atftioniften,
Die zich by Iter in de reken.ng van hunne ingebeelde winftV 

vergiften, (fcheepslaadingen voi »
En door’tdroomen van Tonnegoudfen en Milliomen, by he£‘5 
Geraakten hen de hardens op ftelten en de bfeinkar op hoi. , 
Valerius.MwrV rind hebt gyhier veci van dat flag van Kora méfait* 
Japikvaer. Zo veel myn Hcer, daat ik bet je niet kan verhaalen. 

kiein zal worden, zo die WW'jaikgeloof dat dit Huis noch te
handelnoch langer duurt,j ......

Daar zyn 00k tot precautie eenige hu'zen hier achter aangekoclO 
die non worden verhuurt,

Om, als’t nooddoet, dt Dolhuis uit te léggen.
Doch het behoeft van non of an, dat ken ik mit waarheid zeggefl» 
Voordegrootfte van dit foort van Huizen inons ganfehe Land 
Niet te wykerf ( verftàiKo
Eelhart. Is’t mooglyk Ì ik wil wel bekennen het gaat boven mV 
Hoe dat Menfchen, met een redelyke Ziel gefehapen, ; ,
Zich aan zulk een’Windhandel zo kunnen vergaapen, (grip
En zich in ftaat ftellen van niet aliceli hun geld, maar hub oorderi1 
Tedoenvervliegen. , _ . . ; __ -, ; *
tn r.r," .Jamaafelkwasgràagrykp

Dat woord van ryk flikltert haar alle even fterk in de oogen, ■ 
En, door de hoop van hethaaft te zyn, wordt’ermeenig bedroog^ 
VFerius. Maar ci zeg eens, wie zit daar in JatHuisje met die gr0- 

dcur? / ; r : , t _ ./
Japikvaer. Dat is wcï dc grootfte Gek van alien, dat is Projecte11;' 
Hy maakt den ganfehen dag Projecten van Commercie Cotnf 

gnien en Navigatio,
1C'Van Difconteercn, Bcleencn, ÂiTureeren, enz. maarochîaaçi 

Hctiszo verward dat’er nogkop nog ftaart te vindenis 
Ecrgiitren hadt hy eenOntw-erp tot hetopkoopen van zouten^' 
Giltren. naakte hy een Compagnie ora deheele Waercldr roiri ^ 

navigeeren, . (praktizeV'
Alle dag hceft hy wat nieuws. ikdenktéract hoe kan 't de Ge>" 
Indien de Heeren luit hebben ora hem en de anderen eens te zie^ 
Zelik hem ontlluiten. Valerius. Wel als het zonder gevaai' 

ge(chien, Zoe doe het.
" vaer. Daar is in’t minft voorgeen gevaar te vreezen,

EERSTETONEELf

Zedoen niemand Iced, ar.ders zou ikook wel wyzer weezen. V* 
Eelhart. Maar eêr gy vorder gaat, wie zit daar naaft dien Projet 

DatisWingraag,, eenvermaard Contramineur,

1 ?
a! ha!^.......... dieAàioniAenraaakeneen droraraélyaneenlevcn,

ïk mot ’er noch om lachen, watwaren zedaarbezig, metPiemien 
te neemenen te geeven .

OpdeZuidenopdeWeA. daarwaszulkeengedruisengeraas 
Opdeectzaal, datracn niet hooren nogzienkonttoenop deplaats 
Daar hadt je'c gaande ; 'k docht vaAdat ze handgeraeen zouwen 

raaken, (maaken.
Dàarom beflootik elkop tefluiten, om een end van dat fpul te
Æe eenldpen^to&r weér voofeen nieüw KomraeLî j' Die aan den AAicnhandel zo valt zyn,dat ze

Die zo veel Premien op de Zuid en op de Weft heeft gcn°Vd ; 
Dat het heth eindelyk in de bol is gefehooten ; (
Want toen de ICoopers de part yen opeifehten, tqen wift mV 
ZynMaakelar SÎikop raade hem weldat hyFredrikHendrikte 
Zou neemen 3 maar h y kon den Man niet overreeden,
Om zyn crediet en êerop die manier met voeten te t reeden •, 
Ditbragt heman’tmaalcn, en’t maalen hielpzyn kop op b° V0l 
En hadt men hem hier niet by tyds bezorgd was h y ligt noti 
Hier zit’er een die al wathy in. de Waereid hadt door ^e? Vd.

handel heeft yerloprerï., .Daar zit een îuffer met ha»1 1 ,jeuV 
Valerius., Een juffer? Japikvaer.Ja een juffer.; je lykr aal

van op te hooren. , aehan'
Wel ik denk immers niet dat die 00k in Allies z' -

1 de!d hebben, dat heeft geenfehyn.
Japikvaer. En evenwel is’t waar, myn Heer ; ik vepeikvaer. En evenwel is’t waar, myn Heer ; en ik .^s zyP, 

dat’er, buitendeeze, noch wel honderdenraeér 
aan den Aâàcnhandel zo vaft zy n,dat ze’er ’s nachts otu frg



Wcr maar op't left nice ccnige Wn een party A Aies in de Wm ^ 

t>. ionien. / . s~
0%"^ zie baar Galant met zyn'Knecht, die al mié mie hie 

gooten zyn { dae is ee zeggen, de AA.es zitten haar ook al in 
’tls Qen kop.
^ een luft omdieSnàakeri te hooren vryen,
Ik Z ^ een van allerbande Bubbelpartyen.
jjQ baar (Irak alie vier J
J^.etl °!Hiluiten voor uw pleizier.
^itdeMaakelaarGrypal, diezolangbeèftgema^keld;

zen zelvcn ihd.tDolnuis hceft gekaakeld.
Inv^ÇcnSmous, endaarnaaftzit een Waal.
Q Sort, wane ikkenze onmooglvk allemaal 
tnT*' ^ bcbbierbydeveertigRommeWkn,
L. dcnWindhandel geraaktcnan'i maalen-

* _ i

pnopi„, ,7 ............. - 5,nuuvLuj,iu i maa.en ;
% , j &zyn ^ ^^ze bier by my tekoftzvii eele^d 
ko c bedenkhaardenr den tydnoch weêr terecht b *

^ brengen , often minften 'k wilbee hoonen 
„ ÏÏRwgto™. Flippyn ; Flippyn ! mask her Huisjc vail

JufAouwBubbels cens open. 
ey'1’ As’t jeblieft Japikvaer

l
DERDE T O N E E L.

fa/™. Ef/WrA/PWW.
pytì, Katryn, Flippyn.

*> Japikvaer'.
^ daarkommen die vice Lievertjes aan

bcbtgy nieteenklein partytje ged'aan ;
Juffr batik u de laatftemaal heb gefprooken. 
e, 2 Welzou ik nice myn Windbuil, ik leef in de
% Jn'ql; ^bebmydaar raar gewrooken ( Edam,A.‘*een’q^ ? ^ , \ .Mam,%r L òl?ìous» die my bedot hade met een regiment A Aies op

00r [ is een geheim , ik moet bee n inluifteren.
^’bprmr„. , rr Ì . xtr Wei myn zoete Lam!^'^rinr , TT i ,,, we myn zoete Lam!enWortelCompagmen! myn lieffte Kaatie!
h t^^y"^ddervande Jeneveren Varkens AAWl mÿn 

Maatje 1 J
dae je weër met een Zantvoordcr Pinkje na England 

^ ^ gegaan? °
h fflvl’i knock op weggcwceft, maar aïs wy maar een of twee 

" verinzeezyn , dan isdereisal gedaan, 
h%b^*F^erom. maarapropo,zel!cn.we baaA tfouwen?
%r2. , lk Zel zuik een kros veut je hou wen ;

b^'^ ^nsnabce pptchikken van de Tortiercn '
, ^^^r^^^^iGnandeandbre
^r 0iT Hoprnfche Wortels laateir verfleren.

t\ ecn ecn Gouufche Gaaper ftaan, en naaff hem een Rot mit
yjevaar,

n0jhCC?Va.rk?n’eenKalf,ecnJeneverfles, eenPekel- 
l%^"bere fraa.j.gbeden meér bykomnaen, die alle even raar 

" , maar die allemaal wae moeeen beduién: 
kneep wel ? Katryn. Wei Wis.

r*wi dm

gemeenelyk waefbikeronderde Ton- 
h înc ik I abbeI > maar ik denk een ander wcgje in te flaan 

at Zel ee.n ’crcen zak vol A Aies opMedenbljk onder tefmakken, 
h Vre.,^jt,g z),np ba ! ha ! als ik er om denk zou ik me wel van 

aartiiee d bekakken
W keerbTi?r^en ^ de|origens AAioniften, enzoplanten wy dien 

*bthct^eneerlykenhandelvoorr,
^ ^ jammer zyndat dieuitdeWaereld raaken.
^Pan:. , , , beb nog niet gehoord

^ 14Pieren fchatdatjymee ten Houwlyk zek brengen.
°°1'ee>'fttie a • Krispyn. Hoprdatzelilejezeggen :

die ilvmv^ • les °P Zwo1 >zes opNaarden enachtop Muiden,
C l ln een’yzeren kift heb leggeri 3

Dannochtien Pekelhaaringcn- drie boAen Hdomfbhe Wortels ' 
en een Alkipaarfche Kool 5 s

OokhebiknochzevenOjevaars. _ Gei-jonT

m,de Zuidcn in de Weft,
«»*»»*. ««ocfcw

Baibiesjesnoch v.nden zellen,
HCUr Zyn' hCt hcd="sd"groh=2ktzo 

Watdun kt je , Katryntje, dat is niet entre deuxâ ?mmmmm
àjg* wyzWe ewEe&ar/

! nifi r~1 xx»cl ü T/ • r> ..Zieje die Heeren welk%^n ^ vZjou^Medenbhkdbhe AÂ.W

Dan f= ûil niet (laan ltykcn o/fe voor-er kop waaren
gellaagen; / ■ .

t en AA.onift , die wae hart by’t werk beefc, zit niet een oogenbhk

En zit hyal cens, wel dan zit hy met fyn eene biï 
in de Barbiesjcs, en met de andere in ’t onbekende Zuid. wel 

watte gril leni
;En jyzoudt denken ,, dat die ftyve, ftemmige, boute Tordens in 

. Aôties (ouwen hand’ien willen ?
I Katryn.' VZat weet ik het ; het kan alternet opkommen alskakken 

eerje’er om denkt. , , $
MaarICrifpyn mondje toe, ’c is of Japikvaêr ons vvenkr.
Japikvaer. Hou me den bek daar wae micjekaakelen en je fnapnen " 
Ur ik zelje met de bull epees wae diet op je wammes doen laDoen ' *
Krispyn. Wat belief je Vader, vroegje na AAics op Schiedam ,
it • ■ Japikvaer. fou suit !
Zmenietzwygc.,. lopp Flippyn laatnoualdeanderen cens uit. 
Maar daar wordtgeldopt ,jcmotdedeur eerft eerisopen maaken 
En pa (Ten voor al op dat j’ hem weêr ter deegen fluit op dat wygeen 

van onze Kommczaalen quyt raalcen.
Wel Heeren hebben fe je wat sedi verteerd met haar zottepraat? 
Eelhart. o Ja myn Vrind', hoe meèdoo^ende ik ben met hunbe- 

droefden ftaat,
KoniR my echterfomtyds nlet van lachen onthouweni 

V I E R D E TONNEE L.

DEezen Man, Japikvaer, kom ik aan uw voorzo-g betrou-

Stel
wen.

H



Stei al uw kunft te werk om hem weèr te recht te brengen by zyn 
verftand.

Japikvaer. Ikzal myn beft doen, myn Heer Leander, maar dat 
lyktal een raarc Quant

Me dunktiklcendattroonietjey is ft Losbol niet ?
Leander. Ja, , - ? -:x - '
Japikvaer. Wel watte dingen f 

Hadt die niet genoegmit ligtmiffen te doen , dat hy hem ook zo 
diep in den Actiehandel ntoeft dringen?

Losbol. Edam ! Dordrecht ! Hoorn ! Enkhuizen ! Monnikendam 
Middelburg ! Vlaardingen ! Ter Veer ! Zvvol / Schiedam ! 
Vliiïingen / Purmerent! y 

Windbull. DeZuid! dc Weft: ! de Barbie jcs !
Jnfrouvj Bubbels. De Bank ! Ramskoolbroek ! Checks!..

. Krispyn. Rotterdam! Haile It ! Alkmaar i 
Katryn. Woerden I Delft ! Steenwyk ! den Haag !

- : - < ; i i. Japikvaer, Holla bei / jc bent 
Hier in de Quincampoix niet ; hoezel ft’er weefen ?
5k Zeg dat je luì den mqnd houdtof je meugt vreefen.
Losbol. Voor wiezou ik vreefen ? ik ben de grootfte Adiehande- 

laar dieinganfeh Holland is bekend ;
]k ben de Koning van de Bubbel Gompagnien ! ik ben de Man die 
4 omtrcnt . •
Vyf Millioenen met myne A, dies, heb gevvonnen 
En ,Paai, alsje me watfoet aanziet vereerik je wel cens een tien 

twintig duifend Dukatonnen ;
Want hetkomt my op een Tonnegouds vyf les nou toch njetaan. 
Japikvaer. Maar ik zeg noch cens dat je fwygt, of... •

Leander. Ik bid u laat hem maar ftaan ,
Hy is dit leven hier ongewoon, hy fai noch wel wat 1 cerai.
Maar Eelhart en Valeriusgy hier i■ wel hoe myn Heeren 
Ik hoop immers niet dat gy hier ook in dekoft zyt befteed. 
Valerius. Wel Heer Leander het is ons van herten leed 
Dat gy zulke gcdachtcn van ons hebt. ,a- ' _ %-W-' <■

,, Leander. Myn tieerwilmy verfehoonen,
Die gedachten kreeg ik om dat hier niet dan dolle Adiomften 

woonen. -■ . ■ 1 ^
Eelhart. Wy kreegen luft cm dit nieuws Dolhuis eens tedoerzien. 

het geendeeze goede Vrind
Ons to ftondt. Maar Heer Leander hoe ftaathetnu met de Negotte 

van Wind ? v ■ - -
Leander. Zeer flegt myn Heer : deZuid, die opgeklommen was 

tot by de elf honderd,
Kannugeen tw.eehaaJeri. elk is even zeer verwonderd. 
DeBankroetcn zyn onbefehryfelyken byna uit den tel.
Men Fredrik Hendrikt by meenigte , en het Schipperfchap op Vi- 

aanen is wel
V} fnonderd gulden meerder waardig dan voor deezen.
En wat de mindre Bubbel Gompagnien aangaat, die zullen wel 

haaft te niet weezen.
Zykapituleerenal. dc een prezenteert het ingelcgde weêroin, de 

andergeefc uitftel tot hetfourneren van geld,
Welk termyn van uitftel ik geloof dat tot het einde der W aereld wel 

zal worden uitgefteld.
Ikdenk ook niet dat de Menfchen zo d waas zouden zyn om meer te 

fourneeren. ---- .
Hier meê leggen al de Vetjes en Directeurs plaatfen, daar die 

gvooten Heeren
Adioniftenzo op vlamden , indulge», en de geheele mgebeelae 

rylcdom raaktop denhond. _ ■ r . ,
En, als men ft wel inziet, weet ik met, hoc ft iemand, die

gezond _ - - ,,.
Van her flens is, in zyn gedachten kankomen, dat zulke Maat- 

fehappyen
Met me'êr voordeel zouden kunnen handften dan Partikulieren , 

daarft heele werk van fchelmeryen 
Aan malkander hangt. in ft kort ft is knevelen en bedriegen te 

hoop.
Zo wel in den inkoopvan goederen als in den verkoop.
Valerius. Maar myn Heer gy begint het met die Actiekraam al 

r wat grof te maaken ;
Doc h hier een fpeld by geftooken, eêr vvy daar verder in verward

raalten :

( ?o )
En ik verzoek u, goede Vrind, dat gy ons de andere nu cok 

laat zien.
Japikvder. Als’tjebelieft, myn Heeren, ft zal gefchiên. 
Flippyn doe’t seen ik flus eezeid heb. T,FUttyn. Goed/*

. v - Japikvaer. Nou denkik, myn 
Dat onze Projeteur Wind vang ons weér een nieuw Prop 

vereeren.
Ta»

Utrecht ! Edam ! Embden ! Ter Gou ! myn goedje ®°£t â 
den Man.

japikvaer. Gaat eenbeetje aan deezezy, daar kommenzeaF ' 

V Y F D E TONEEL
CijjÇ*

japikvaer. Valerius. Eelhart. Leander. Losbol. JVindbuil* ^ j 

Raasbol. Grypal. Judas. Fripon. Flippyn. Gevolg van Aitici

...

M it zinnen !mit zinnen daar Volk ! mit zinnen !

Je lui mot wat ftil weezen en geen queftiê beginnen. ,
Losbol. Wie doet op Z wel ? Windbuil. Wie op den Bank1 

' Jujfrouw Bubbels. Wie op de Cheels of op de Zuid^
Judas. De Weeft ! . *
Kaispyn. Wie koopt erKool ! dat’s and re waar.
Katryn tegen Krisp. Watbicdje voor Kampcn? Xm/’.Nietecn j 
Fripon. Wie wille nou de Premietje op aile wat fe wil, te nt£l11 

te keeven?
Gevolg van ALt ioni den.

Lang moct de Actiehandel leeven !
Katryn. En dubbe-ltjé een bos Hoornfche Aétien ! x

Raasbol. Als je d£ D
Wat met ons feheert ,dan ldop ik je wel ereis wat voor je bek- 
Japikvaer. Raasbol, Raasbol, praât me daar niet te veul van ►

pen , - ' "• * v:-v 1
Ofik zeljeden mond cens koteen floppen. ** • ' ■
FVingraag. Wie koopt Utrecht, merde Vaart fcïlicet. -. A

Grypal. Luftig myn He£'
Z dat ik wat Couragie verdie»;

Wel ik heb myn leven zulk een llegte Beurs niet gezien j 
Daar wordt niet gehandeld , noqmemendâl gewonnen. a ^ 
Japikvaer. Wel, myn Heer Windvang, heb je niet we£f

nieuw Projeét verzonnen itK:b
FVindvang. Ja Japikvaer, en dat wel zo ichoon als ik noch oo1 

gcdacht;
Nou is my n lcoft gekpcht, ik heb ft nou ver genoeg gebragt: j,cil 
Aan dit Project hangt myn welvaaren, en hier door is m)'11 

belch,ooren.
b Japikvaêr het is zo fraai / zo fraai !...

Japikvaer. Wei laat het ons,een s 
Dan kunnen we oordeelen of ft zo fraai is als jy hebt gezeid- 
Windvang. Als’t je belieft Vader, je hebt dat heel Wel ov&'e0)i 
Je zelt dan niet meêr zeggen dat ik gek ben, als ik dit gelee#"

,ti£lmaar ile verzoek eerft wat filentie.
Japikvaer. Stil ! ftil daar mit mekander ! en geeft wat audic"
Hoe zel ft daar weezen met dat Volk ? ik zegje hou je ftil • ^ib 
Ziejeniet.dat myn Heer Windvang een nieuw Projed icA^gp' 
Windv,angheft. Wf zullen een Compagnie oprechten om lC

kun

daafl’

0(0tieerenente Navigeeren
Maar op een Vaarwater daar nooit geen fchepen hebbe" 

hveeren,
Wy zullen een kuft vinden , dieniemand ooit heeft aangei 
Een nieuwc Waereld Mannen ! inft kort het is de Maan. .tyig£l1<*
De Maan ! de Maan ! die ,naar ft onwederfpreekelyk cn oVC1 

zeggen van de geleerdfte Aftrologiften, dun
Een bevolkte klootis, daar Zullen wy na toe feilen : wa[ 

nou gy Heeren Aétioniften ! , ?
Waar isopden geheelen Aardbol zulk een Concept beken tW£6, 
Dat zal eerft voordeel geeven ! daar zullen onze Wa#en

driehonderd Percent oeto^F"'
Win ft verkocht worden, of mooglyk noch meêr, cn dc pk



^ g
^ic\vy uit de Maanwaereld naonzekuftzullen voeren ,
Iu en niet minder geeven ; datisdubbel win it op winft : 
a belooven alle jaar achthonderd Percent Uitdeeling op’t

D; oiinft.
a 5 lsotn ryk worden te doen ! dat is war anders te zeggen 
‘sv’ierofvyf Percentjcs! neen; hier moogen aide andereCom- 

Q Pagniende broek welby neêr leggen.
hebben wy cen nieuw flag van Schepen gepraktizeerd, 

aar wy meê kunnen zeilen, zonder dac de tegenwind ons 
^ deertg-

ybemoeijen ons met voor nog tegen A room , nog met verloop 
0 Van tyen.

01 kort te man , Heeren , ’t zyn Schepen met vleugelsaanbeide
zyên, çf

le door een machine geduurig bewoogcn worden, en dat met twee 
Q drie Man . : ; V ; , v ,
nf ccnzccrligtcen gemakkelyke wÿs gefchiedenkan.

a^alzo welals Dedalus weleêrop zyn vvieken door, de wol- 
» ken konvlidgen,

tllnnen wy met onze gevlerkte Schepen door de lucht zeilen , 
w °f ik moelt my leelyk bcdriegcn. • 

aar neen ; het fpreekt van zelf, en’t is zo duidelyk dat het de 
)) botile kan vcrltaan,
^at lsbeter inventiedan die van den Man in de Maan, 

at maar prullewerk.
Raasbol. Zo die Compagnie door gaat meen 

&■ ik een korf ddevier metEgyptifche Duiven teontbieden 
°rtjyk. Waarom i
Raasbol. Om voor Expreflen tedienen, als ik nodig oordeelde 

Qr datzulks moeft gefchieden ,
y 2ytooelten de Viflcherspinkjesook vieugels aan naaijcn.
]-^Ptkvaer. Zo je niet zwygt,
^nsbol5 zel je maaken dat je watopje lappen krygt.

lfidvang. Gyzietdan , myn Heeren, dat nietsbydeezeinventie 
\V |<an haalcn , . ' . \

hebben geen eéuwigaangroèijende Zantplaaten weeh te maalen 
SgeenVaart vati ruimvier uuren lang te graaven; neen, de 

Sta ^Ucht ! de Luche
k; ten allen tÿden voor leder een open om met een fnelle vlucht 

arZeil te gaan : wy behoeven ons ook op geen KompalTen te 
■^Oo - trou wen, ’ ;

2 niet Ooft en Weft ons te moeijen, dewyl wy altyd de Maan in 
t)at.t°ógkunnenhouwen ;
'is de Noordfter daar wy op.aanzullehgaan ; en dat is het

%^ttt
VerJ°P het voordeel van deeze Maan Compagnie is gemunt.
Op ht's zullen wy Beleenen en'Aflureeren ,
Kar eswatons Wbrkomt, ookzuilen wy Disconteeren,

P^yzullen maaken ryk van kas te weezen ,om, of’er een W if
fy e!briefvanvier tonnegoudfen quam
fyt ?letongedisconteerd weêrom tezenden alsdievan

is blaauw. Nu Mefjjcurs! nu met de Intekenins maar

L;
nen;

. Gevolg Van AUioniflen
b cef de Projedleurdie d it hecrl yk Project hceft verzonn.cn,

^onbeurze hoop niet dat de Compagnie is vpl ?
Je Wd Karel wat vraag is dat ? ben je gek of dòl ?
^^rtcHoornmet/: ^
^ndbi.Wei Heer'Wmdbùil hebtgy wat genotnett f

-, bonderd eh zeftig duizend gulden getekend., waar
Cen g°edavansje Hoop te bekomen.

Bubbels. Ik Voor my heb her met negentig duizend
aar,eas. gezign.

K ,begutje,wiedurPnouiens opgdldbién ? 
'/^a"\{kwelSmous; kom an wat wilje winnenf 
, .^gentig Percent.
^ Big ^ C dat kan ie wel verziimcn

ug- JudaslUctn tachtig.
» kenf Zcventig, en wilje niet ; je

^0rtryk. Xxr vrj Judas. Neen bymynleven’tis gedaan
'■ytje handqCer ^tndbuil zouden we ook niet een klein par-

1
Windbujl. Welals je wilt ; ’keifeh honderd entwintig, n,

Kortryk» Dat’s veci te veeL v
Dan ken je maar gaan wand'lcn. 

IVingraag. Wie biedt nu Premie om te leverai van dit loopende jaar 
lotdriehonderd? Raasbol. Ik. Wingraag. Hoe veel ?

Raasbol. Twintig. Wingraag. Diekoopisaanftonds klaar: 
Daar'seen gedrukt akkoorddat zal.ik in gaan vullen.
Krispyn. Medenblik ! Munnikendam! Weefp!

Raasbol. Wech praat nou van geen prullen. 
juffrouw Bubbels, Wat wil je hebben voordenieuwe Maan Com

pagnie ?
Raasbol. Honderd vyftig. Juffrouw Bubbels. Honderd dertig, 
Raasbol. Neen. Juffrouw Bubbels. Ik biê ^
Aivry wel, Heer, maarkom, ’kzal honderd veertig geeven. 
Raasbol. Omdatjy’t bent Juffrouw, flaaik den koop toe ; maar 

’k zal ze van myn leven 
4anmemandtotdien prysoverdoen.

FripondWic wil ze nou verkoop?
Raasbol. Ik niet. Kortryk. Ik ook niet. ■ Fripon, Nou jou Ì

Krispyn. Loop, Waal , loop,
Ik meen myne Aétiesals fynekoek te bewaaren,
Achthonderd Percent uit deeiingbelooven zealle jaaren.
Fripon Ja maar dat kan ze wel mis.

Krispyn. Dat het geen nood Sinjcur. 
Je hebt het zo wel als ik gehoord 3 het komtuitden mond van myn 

Heer den Projeéteur,
En die zel ommers nietliegen.

Wil jou. verkoop )
, Japikvaer. Zie je niet wie je veur hebo 

Waal?’kwenfeh hem die eerft dienAdtiehandcl gepraktizeerd heeft 
Zo yeul ftroppen om zen halsals hyal braave Familien germneerd 

heeft.
Fripon. Wie wil ze verkoop ? wie wil ze verkoop ? wie ? wie ? 
Katryn Ik,ik. Fripon. Jou , jou f ...

Katryn. Ja ik,ile ik, Waaltje ; kombiê 
Maarereis, heb je’t hart, ik eilch veur men Afties nou vyf honderd 
Fripon. Ze is verkokt. hadt jou dat wel gedenk. ftaa ze niet ver» 

xvonderd . J _ J'l
Dat ikkezo cardinale bin? Losbol. Wie verkoopt noch? -

windbuih Ik J tot zeshonderd Percent. 
Losbol.. Myn die party, en ik geef je noch tien Aclies toe op For

mèrent.
windbv.il. Wat zou ik met die vodden doen ? . .

Krispyn. Je.kent’er je po.orc anveegen ,
Daar zyn ze noch goedt toe. '

Raasbol. De Duiyeli non niet langer gezweegen;
De Adties doen al feshonderd Percent : ik fai voort ( akkoord, 
Myn par tyen opeifchen. Heer Wingraag zie hier het getekend 
Gy foudt my dienente lev.eren,

Wingraag. Te leverei!? waar fyn uw gedachten?
Raasbol. Ja, myn Heer, ik kan niet een oogenblik langer Wachtend 

Myn Fortuin is gemaakt. ik win nu grocer fchat 
Dan de ryke Konin'g Krefus ooit bezat, -

Wingraag. Maar ik hebze niet,
Raasbol. Dan moetje ze lien te krygen, ik heb jou de Premie 

terftont moeten betaalen,
En jy fuit my nu ook leveren, _

\Ringraag. Och ! och 1 ik dochtdatfe fouden daalen,
En dat de Premie allemaal winft was, och 1 och ! wat raad? wat raad? 

Ik ben geruineerd l ,
Grypal, Wel behejp je met F red rik Hendriks Plakaat.
■Raasbol. Ja , ja :k fai hem dat Fred nk Hendrikken wel verleeren 

Kom voort myn Acties moeten ’er weefen, of ik ^ jou de lidben 
lineerai, , k \ . _. - '

Hou daar dat’s raalc myn Heefde Contramineur,
Krispyn Als het op vechten gaat dan leg ook wel ecus een krab- 

belvuisje Sinjeur, , " • J

Iapikvaer. Ja heb je 5t hart in je bloed ereis dat je datdurft begin n :n 
Loop Flippynjaag me al die geklten maar ma binnen j 
Sluit elk terftond weêr in zyn eigen hole, ■>
En zet die nieuwe Kommcfaal in nommer elf.
Flippyn. _ 5t Is goed s
Iapikvaer. En willen fe niet fcheîen, fo fehei jy fe met je ftolç.



FRppyn jaagt aile de jicïiomften '•vechïende lîhnen. 

ZESDE EN LAATSTE TOONEEL 

Zgo&ttwfr. Æfi&àrf. ZâW«-.
Iapikvder'.

Vl^el wat dunkt je van die Snaaken, myh Heeren ?
Valerius. Men zdu hier komen om fich wat te diverted en, 

Maar die Projecteur met fyn Compagnie na de Maan;
Hÿe gek dat hy is, heeft het nietal misgeraân,
'Want gelyk fyn inverine om met gevlerkte Schepen na de Maan 

te klimmen
Loutcr wind is, fo fyn al de Subbel Compagnon maar enkle lierf- 

ienfehimmen,
Die alleen op wind gegrond fyn, eri die door dien felven wind 
Weêrfo fullen veivhegen, dat men’er geen dverbiyffel van vindt 

at roem en eer vèrdienen dan die wÿieen voorfigtige Overheden 
Van onfe drie verriiaardfte HollandIche Steden,
HAARLEM, LEIDEN en AMSTERDAM, dat fy 
Sich door fulk een gevloekt get y
Van Windnegotie niet hebben laatën vèrvoeferi, triaar die Land™ 

peft moedig durfde tegenftreeven,
V/ aai door fy eèuwig met lofin de Hiftorien fullen leeyen.
Jdelh. Hoe lachtge fo Heer Leander ? fehiet uiets vermakeïyks in 
Zodeelhet onsmede. Leander, Mykomtdaar een Éltictitis

geval in den fin, ' °
5t Geen onlangs te Haarlem is voorgevahen ;
En dat ile u om de koddigheid met allen 
Gaarn vvil mededeelen. Een feker Heer

3i )
Daar by fyn Vrinden t’huis fynde, wierdt voor vyftig 

duyfend gulden aan Aâries op Ter Veer, 
Waaromhy ernftig géfolliciteerd hadt, toegefonden ;
Zyn Vrinden, daar by fynde, begonden 
Wel hartig te lachcn, en raadden hem dat hy die maar 
Voor een almdesfoudegeeyen aan d een of d’andren BedeW > 
En met meêr diergelyke discourfen fochten iy fo wat met he®ctl 

met fyne Acties te gek ken.
De dag, dat hy gereed was otri te vertrekkeh,
Ontmoeten hy aen de Sparwouder Poort
Een afmen Schooyef dien hy vooft
Zyne Aâries voor een aalmoes wilde vereeren, .
Maar de Schooyer tiedankte hem , èri zeidat hy veel JieVr ee°

I oonje fou begeeren,
Wat verder gaande.rencontreerde hÿ een Jood, ,
Dien hy weder zyn vyftigduizend guldens Aâries op Ter V# 

aanbdodt,
Om met ot zondev avans te vefkooperi ; . r:
üoeh de Smous boodt’er net vyftig duizenc! guldens aafl^ 

op Naarderi voor. hoe \ nu verder is afgeloopen i
Is my onbekend ; lige fai hÿ fo odk in ’t jaagers zakje gell°0^

hebben.
Palerius. Wel dat is een foete fliicht. maar laat on s gaan, 

Want ik word àl moc van hier fo ïang te ftaan.
Zjyn vvy ook îets fchuldig, Vrind, voor ’t bezien van dit 
Japikvaer. Neen Heeren ; y

Maar behefje an de Knecbt wat te geeven dat ftaat in uw b'ege£rcD
BINDE.

MDCCXX.

Regifler *van aile de Print en 5 die op de <*Aëtiehandel &yn ujtgekomen in t Jaar 1720.

Jonker Jan Laüwf „
De Wereldis een SpeeItoneel,Elkfpeeîd fyn roi enkrygd fyn deel. 
De W mdkopers met wind betaald, of de làatfte fai blyvenhangen, 
Kermes Windkramer en Greffier.
DeWindverkopers ofWindvangersdie door de Wind verliefen geld 

en goed, bederven vrouw en kind 
Kaai t van de nieuwe Vaart, die ’er in ’t Stigt fai gegraven worden, 
Open ondergang der Aârionilben met de vertoning van de Quin- 

quenpoix tot Amfterdam.
Accieufe Atlafien naer de Mode.
By ^'cëlc Zît de Key in t hooft; om dat then in de wind gclòoft. 
Quinquenpoix, of het KoEhuys, tot Amfterdam.
De Kertnis-kraam van de Aârie-knapen fchàf: vretigd en drocfheid 

onder ’t lcapen.
I Vtftag'der Windnegotie.
Quinquenpoix in duygen.
De 1 ottige Biàaslbak, en de Geeft vanÊraimùs, fwerVendeuÿtfyn 

gebooi te Stad r«à dedn'eongeaânoneerde Vry ftèden van Holland. 
Quinquenpoix of vergaderplaats te Parys.
Bombano, ô dood, te fehendig in de noot.
Ter eeuwiger gedagtenis van de dwaasheid van -t 20 Jaaf in de 

achtiende Eeuw.
De verilagen Actionift m de ftoel met rir.kels, overreden van 

het geiauwerd paard van Trsyen.
De Zuydzee Compagnie door Wind in topgerefen, Beklaagd nu 

tear vérités met een bekommerd weefen.

De giote Vergaderplaats der Windfeopers. ., y ,,
De Inbeelding van’t RookverkopersGild, Maald MiffiGpP'% 

t geen Vrankryks fchat verfpild (frj
Lauw ais een tweede Don Quichot op Sanches graauwtje V 
Stryt tufien de Smullende Bubbel-heeren en de aanftaandea«fl°É 
Ter eeuwiger gedagtenis met verandering.
Schyn bedriegd.
De Inventeur der Windnegotie op zyn Zegekar. (°Pfl
De vevvallcn Aftioniften herftelddoor de triompheerende 
De verwardé Aòftioniften Toornbouw tot Babel.
De Viaanfe Tolpoort voor de Aàrioniften 
Gcdcnkboog ter begraafplaats dei uytgeteerde A&ioniften 
Spiegel der Rcden, voor wanhopende Adlioniftcn 
De malie Aótioniften naar Vianen of Peperland.
De op'gehulde Act io ni ite n in hun eer en aanfien hcrftcld. 
Waarc afbeelding van de vermaarde Heer Quinquenpoix.
Des Werelds doen en dolen, is maar een malie molen.
Het Bubbele.nd Aàte-fcheepje.
De Ridder van het Gildeltalf
Vonnìs van A poi over de Bubbels
Het uytgeteerd en ftervend Actieboompje
De fchoonfchynènde Aàrie Spinx, fpringt zig zelven do^'
De Bubbel-Jongen op de Jagt.
Bronwater of geneesmiddel der Zieke Aâioniften,
Dé ftervende Bubbelheer ih de fchoot vari Madame
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h arpaal.
^^Sdlief^^Yoaw Dax^a^^Z. 
n ^Gnde,Z)og/gr Dvz« 

finhart, ) Minnaars van
ÌT^yk,)
^karr, Daw Zorg^w;

e‘l Raberouw.

Zorgeloos, ^ 2oo*f» wâ* 
NaberoUW, ^ Zoj/&ar/. 
Revelaar, ^ Twee _gg^g yfe- 
LigthoofJ, ) tioniften. 
Jeroen, Æegf ^ Da» ^Fâr- 
LangtongfMeid <* paal. 
Snapryk,Meid. van LoshafP. 
Dirk, een Brievebefielder.

^uneel verb sell een fir aat.met de Iluxzen van Jirarpaal en Loshart.

Verste

EERSTE

B E t) R Y 

T O N E E L.

F.

%

^Faz^aaZ,

HEb’c u lang genoeg voeripeld à dat van al dit Aótieti te
pu vprifnnpnkopen en vevkopen, 

et cind uw ondergangzou barer),want daar (tong anders niet 
ii ^te hopen ;
^Dvatikmen zeiof niet/twas vrugteloos,gy deed uwzin^ 

r Wat zal’t nu zyn ? ’k heb u zb ménigmaal, ja zclfs va n’t bc-
( hon

Wat-heb je nu verrigt? zeg hebjeeen huis vbórmy qrhburt ?
Is't in Vianen ofin Kuilcnburgfcn waar (taat het? m^vat nlaatl? 

of in wat buurt ?
Gyzwygt. Rekcl.is ude bekónderwcguithetMdgeraaakt, of 

hebt gy’t (preken vergeteti ?
P^cgft een, nogftander, itiynHecr; maar ikfta heel 

verbaasd, dat my word verweren,
Dat ik;e languit ben gewceft, en datikhoor^ datgy myzulkc 

eeriyke namen geeft,
Van Hondsvot,en Rebel, etizoikherzeggen mag, dunktmy 

dat vry wat onbeleeft,
Dàar ik ailes gedaàn heb wat gy van my zoud kunnen eiflen of 

begeren,
Schoon dat ik met ieedwezen moet ieggen, dat ik By naar vrug- 

teloos komweder keren.
Warpaal. Hoe? vTugteloos ? Deugdlief. Tcrwyl it jeroen den

uitflag van zyn re is zaldoen Verftaan,
Zal ik ondtrwyl in huis het nedige bezorgen gaan.

D E R D E T O N E E L.

Îe keerd dan weerom zonder mvn vvil gedaan te hebben r maar 
nu dien je me cens te zeggen,

Wat oorzaak u belet heeft. Jer. Dat zal ik u aanftonds uit gaan 
l=ggcn,

En ook meteenen rckcnmg doen van’t uitgefchtite geld;
Dewyl ik, ora ray h geweten, wonderlyk op een nette rekening 

ben geftcld.

Z>> V‘llJK^11 41 V UVl *1V““
^Tp.Hoor Vrouw,al die napraat diend nergens anders voor 

Jj,, als om ray maar te verftoren,
x llcbals al de reft, niyn geld geaVôhtmlfd, en ben ik dat levvyt, 

m k heb egter nog moed,
ap*teen cerei y k BankrOet, of een Reisje naar Vianeil,maakt al 

L agterltallen goed.
5ar Wat of Jeroen belet, dat h y niet weêr komt? ’k heb hem na 

^ianen,of Kuilenburg gezonden^ om een huis voor my te 
b Wren, ^ ( delcüuren,
b‘ (0ng'ft’rcnhicral wecrgeweeft hebben; het zyn verbrui-

H

k
Wv

ren;
Gclyk ’er tegehivoofd'g teg alledagcn zyn, eiftedeSchipper 

dubbeîe vragt,
Dieik ook heb moeten géven 3 zo ’k ’eranders wczen wou.maar 

ikdagt ,
’t Zal daar op niet aankomen, zo ik mynlaft maar gelukkig kari 

volvoeren.
Wy kwamen gelukkig tot Vianen, hdewel de fehuit tot zinkens 

tde vol Was, maar daar komende, vond ik ailes in rep en 
roeren,

Dewyl de ftad te Ideiti was om al de mention teb'ergen-hier keef 
men metelkaar,

Daar vogt men, gints geoide meri; hét was niet anders als of de 
droommel daar

Een voorraadfchuur, van huisfaad, van kîeren, van linnen, 
van làken,

Van turf, van hotit, van bier, van brood, en honderd dierge- 
lykedingen wouwrtiakenj

Want de een had den ander zyn huisonderhuurt, en wÿl die 
weigerde te vertrekken, (meet men’t goed op de ftraat, 

Daar’t weer vandaan gegooid wierd , dewyl’t den wegte veci 
belertimerde, ik laat

U oordelen, of daar okkacic was cm een huis voor u te kunnen 
bekomen ?

Want die ftad feheen van gefaljeerde Actioniften teoverftrome; 
Dies gingili dadelyk naar Kuilenburg, daar’ctiieteen haerbe- 

ter waargcfteld,
Want een Pothuis deed daar honderd gulden aan geld,
Zô dat ik geen huis heb kunnen krÿgen, dat met üwfatzoenfoti 

kunnen korrcfpondéren,
Waàrdoor ik befloot maar per Cito naâr Amftcrdam te keren, 
Om u verflag van myn Ambatiiide te doen ; ’t geen gÿ nu hebt 

verftaan.
Bclieft u nti ook dat ik rekenitig van’t uitgcfchorc gezd dôe,weî 

aan! . r. ,
WwyW. ’k Wil nice allcen, dat gy my rckcnmg luit doen, 

maar dat gy my al de onkoften zuk vergoeden,
Want door uw beeftagtigenaiatigheidvervaiik mal dretegen- 

fpoeden,
Die niÿ nu dreigen 5 om van myn Kredncùrs overvaueü te wor« 

den ; en’tïieeftookin 'tminft’gecnfchyn.
Dat’er in heel Vianen of Kuilenburg niet een hüis tehüuf zou

’ 2y"- I Neerr

^^deVlegcl weetin wat verlegentheid ik bengeraakr,
7 zo Eng weg blyft, tot dat myn flegten ftaat word Open- 

\\> ùaar gemaakt ;
E ^Wis zullen myn Krcditeurs my dadelyk overvallen 
4) etîZou my nu veels te veel zyn, laat ftaandanmet hen allen.

c\\dlief. 5t Schynt dat gy tin nergens Voor bevreeft zyt,als al- 
W'eenhoedatgy met fatzden.

£ri’.es der Rook-negotie ; en die Bubbelfchulden ztiltvoî

EVer niet vol doen, Want gy wilt uw Krcditeurs ontwyken; 
‘r v°or onfe Dogter Klarinde, die wy verwagten, Iaatgy 

lit ^Sants geen zorge blylcen,
i vry wat raeer dm haar, als om Jeroen bekomttierdén ik 

î)at p tmy niet verftaan
Als ^y,n°g niet hier is ; maar hoc zal het haar aan ’t hartegaan, 

Dioord, dat gy haar omboden hebt om met een winderigen 
V^nift te trouwen,
Ack .^erEng gezelfchap op u w Viaatife-reîs zal houvven.

ip hoop niet dat zÿ tot het huuwelyk van Schynryk za! ver-

^ ’k ben verfekerd, dat hÿ dien zelfden weg, dien gy nu 
8^0 moet, door zyn Windnegotie ook haaft zal moeten

, ' ' ^ianen, of Kuilenburg fehynt tog de toevlugt voor de 
^^^inecrdcAaiehéren/

daar is Jeroen.

T W E D È ìgnee l;

H'arpaali Deugdlief, Jeroen.

WJfiarpnàï.
el hondsvot ! my diînktjc kunt 
nog eindelyk eenswederkéren.



Mecrfk kan nietzyn, gy hebt zekerlyk inde cene kròeg, of de 
andare uw tyd zitten paszcren,

'Zander cens re overde'nken, dar gy my door die loszigheid 
zoud ruïneren,

Jeroen. Myn Heer, ’k verzeker u ik heb myn pl-igt gdyk ’t 
behoort...

VIE RD E T O N E E L.

yn Heer! ik zie uw knegt is weêrgekeert ,
Hoc is het tot Vianen ? heeft hy een huis gekregen ? gy fpreekt 

nier, ik biddeuzegmy wat udeerd,
Nietskanu weêrhouden-, want gy weet myn ftaat, en ik den 

uwen, cndaar by zynwy goede vrinden. 
WarpalDie fchobbejak zeid, dat hy in heel Vianen of Kuilen- 

burg nice een huis heeft kunnen vinden ,
Nu ben ik vaft bedurven, want door’t dalen van de Zuid » 
Ben ik Heer Reinhart.raim twe tonne goods fchuldig , zander 

’t gene dat ik in de Bubbel - Cotópagnien heb ver
bi uid;

’le Weet het langer nu niet te ftellcn, hy zal van daag, of 
uitterlyk morgen kotnenom zyn geld te halen 

En ik zweer je, dat ik niet men dal behouvv ^ indien ik hem maar 
de helft van dat geld zal betalcii 

Losh. Dan weetik geenbeter raad, als dat wy zamen voorzol- 
daat naar Oftinjen gaan.

Want de hoop, die wy op de Aéties hebben gehad, is heel en 
al gedaan,

En ik heb zo veel geld verloren, by al myn lopen en draven, 
Dat men voor myn verbes de hele UtrechtfeVaart wel alleen 

kan graven;
Ookeet in de Horenile wortelen dutlr genoeg, eh otti ore 

te gaan, door al die Bubbelwinden,
Is bÿ my nog munì hog krtiis ih myn kas, nog in mynbeurs te 

vinden.
1er. Enomje dewaarheid tezeggen,je hoeftop Vianen niette 

hopen, want die ftad is zo voi
Als de Compagnie te Horen was, en in Kuilenburg, daar 

maaktdeeen den anderdol
Om plaats te krygen, zodatjezeer wel zult doen, gelylcjezelf 

zegt, om peper te gaan pianteti,
Ofanders kan je naar de Zuidzé gaan by de uitgeteerde Adie- 

kwantem
Warpaal. En ikzegje dat je den bek zult houwen.
Jeroen. Dat meen ikook tedoen,

Want als ik myn bek kwyt was,dan had myn gantffe fmoel werk 
geen fatfoen

IFarpa. Hoe, fpot gy met myn bevel? zozaliku dadelykde 
ribben cens fmeren ,

En door ’r gewigt van een goeye rotting wat meêr eerbiedig- 
heid leren.

Jeroen. ’k Zwyg immers als een Mof.
Loihart, tegen IV%rpaal. ’k Ben waragtig geruineerd ,

Maar daar komen nog twe kwelgeeften, waar ik dagelyks word 
getormenteerd.

Ik meen myn Zonen, Zorgeloos, en Naberouw die my ge
ttati ig pi age n.

Want deeenekan myne Adiehandel wel, ende anderekan ze 
niemendal behagen.

VYFDE TONEEL.

N^arpual, Loshart, Zorgeloos, Naberouw , Jeroen.

Zorgiloos.

Je maakt ray de kôp moê met al dat talmen, Naberouw ;
Daar een ander de koftkrygt, wat zou ray beletten, dat ik 

ze daarook niet krygen zou,
Ik zeg als nog, Papa heeft wel gedaan met zyn geld in de Ac- 

tientewagen.
Lab. Dan heeft hy ook wel gedaan met ons reden te seven,orn 

zyn dwaasheid. te beklagen,

f 34 ) veC
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Daar al ons ICapitaal met die verdoemde Windnegotie is 
bruid, c

En wy zullen gelukkigzyn, taken wy voor Zwabber-, 01 
troos hetzégatuit.

Zorgel. Eêr ik daar toebeflu.it, ga ik eertt nog naar Vban^y 
om tezienofik daar myn fortuiti kanfl*3, cl 

NaberouJadat’s goed, dan kuhjc meê ligtvoorje Seven 
Miiliflippi geraken.

Lor gel. W el nou dat’s goed, dan kom ik ter plaats daar m-n 
Goud , gelyk als hierde keiftenenagt,

By die lieve V oedftervrouw, waar uitde loffclykc handedva 
de Aétien is voôrtgebragt.

Naher. Zegliever, danzai men hier myn dwaasheid iiittnl£v 
bemerken , , e

Ook ben je heel bek waato, om'daar in do Loodmynen 
kunnen werken.

Och ! och Papa! hoe duurZal Ons uw dwaasheid llaan ?- 
Losh. Wat zeg je Relcel ? ik heb allés wat ik kon gedaan, 

Met hoop, omvooru, ehuw Broèrontelbre fcìiatten te 
garen. . gf

Naberou. Màarach ! het End , het End I daar is ailes meê v° 
den drommel gevaren. ,

En het was nog een beetje verdragelyk geweett, hadden v ‘ 
voor al den verloren fchat, t.

Maar eenen goeyen maaltyd van hoornfe wortelen, met Se111 
dammer fpek gehad ? ,

Maar hcen, :t is allés wind , en door dat w inde rig neS,°tlCi 
ren,

Is al ons geld in h an den van een deel fmullende Bubbel hère0, ç 
Hoewei ik wyt het hen niet half zo veci, als u Papa, met ve* ^ 

gezeid.
Want’t is de hedendaagfie Mode, dat elk maar zorgt voqF),iX 

eigen profeit, . °
’tZyregt, of krom, dat fcheeld niet, en is die regel ooit 85 
, genomen, "

Verzekeriku , dat ze in de Windnegotie wonderlyk
naargekomen, " ,

Enikgeloofvaft, dat indien zeal te zamen, die door 
en lift,

In ’c Bubbelend Water van den Aétiehandel hebben gevitb ,, 
Omdoorailcrieÿ Praâyk hunnen eigen fchrokbeurs te vcf,] 

ken, j
Eensin Moren veranderden, dat Amlterdam al vry wat1,3 

oottinjen zou gelvkcn. ^
Losh. En i k zeg dat gy zwygen zult, want al dat na talm6*1 

klagen doer niet tot de zaalc, ^
Help my lieveriets inventeren, waar door ik uitde bande*1'' 

myn fchuldcnaars geraalc.
tegen ÌVarpaaì. Ik ben uw Dienaar, Heer. ■ ^
TVarpaal. Hoe ? wat oorzaak doet u zo haaftig vertrekjj 
Losh. Dat is een zeker geheim, ik heb haatt, maarikzai ü 

na de reden wel ontdekken.

ZESDÈ TONEÈL.

iFarpaal, Schynryk, Zorgeloos, Naberouw, jero&?

Schijnrijk, tegen Zorgeloos. pot
E-JOe gaatuw Vader lopen? in plaats van my te betak1 
*■ meent hy my op deze wys te voldoen? CifZ0^

à}Sor gel. Zagt, ’t is tegen het &tzc
wat^Dat zal waragtig. w ^

Van een Actionitt, by waragtig tezweren, want hut1 v> 
tig is allang verloren,

Die zwerenby de Zuid, by de Weft, en by de St;dlulU 
kerks toreri, ftio^

Maar de allerhoogfte Eed is Miffiltippi, want ofeen Ac“ 
by Waragtig zweerd, of niet, ,

Dat weet je zo wel als ik, dat niet geloofd word , dewy1
noegfaam uit gewoontè gefehied, ^ .£jcen>

Daarom zo je een Actionitt bcnt,zo leer ook actieagtig y
En fchreeu w : zo ik dit niet doe ; zo ik dat niet doc,mag' 

Weft de benen broken .'
Ja, dat de Zuid my zo kaal maakt gelyk een luis.
Datzelfsde muizen van hongçr iteryen in my h hüis-
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Isdàtinplaatsvanbctaiingf BccA, 'kzaludieraljèri 
verleren.

wo/W (foor
Myn Hecr, bedaa'r!

L :hvnryk.' Myn Hecr, ’kBid wiìrmy'exkuzcn
«adu nietgezieh, ’k had and'*'-* n,„'k m •

( )

re n,
ucrs mar mynphgc

ii ^ gcgroet, eèrik ietsrot myn revcngie had vevrigr, 
'Moop gy zult my myn oplopentheid,die’k in ü byzyn heb be- 

'-Qond, ten beften houwen.
Gy bebt nice dan uw plìgt gcdaàn. 
Mydunktikzouhierindeìugtwcl verkouwen% 

^MeenccnsecngIaa5jeR.yn^-wyn, vatieenAhop, opgocd 
zukces vandeAAiesinmyn'maagte flaan.

>il>er. En ile t vcrlics bevvenen, dat Papa met die zótte Wind- 
negoiie heeft gedaan.

v, ter tebegroeteni 
'!1rnyn fchone Klarinde,

E L.

van uw Dog-

Bruid tcontmocten.

Z E V E N D È TONE

^alik eindelyk her gelale hebben, myn Hecr;

met uw toeftemming, gelyk myn

Gy weet, ikhebumyntoeAemming voorlanggegk- 
t ven, en ik houxv myn woo’rd,

caoon dat myn Wyfdaargenoegtegeii heeft te zeggen,en niét 
» xveinigop u is verAoórd ;
^aar lang weg bly veh van myn Dogtef die gelyk gy weet te 
^ Utrecht is, baard my aderbando gedagten, 

wy haarzekerlyk gifteren hier al venvagrcri.
'Weet niet wat ik van dat agterblyven dcnkeii imo et. 

c°ìjnrijk Z.y kart ìigt door’teen of’t ander toeval
) . „ zynbelet,

0 toaar myn óngdukkig noodlot niet wiî, dat zÿhaarzihnen
. op een ander heeft gezet. 

arPa. ’k Verzeker u, dat gy daàr hiniet voor bekommerd Hoeft
w te wczen, 
UnDogtcriste cerelyk

kWii

B

te deugdzaam , om zigliuiten myn 
Weren van een Jongman te ìatcn belezen ; 
in dat geval lutar borg nog wel zyn: maar ftaken Wy deez’

rcen
|a ais zy hier is, za! ik het u latea wêten. Vaart well ’k 
hebandere bezigheën,

r°y cUcrs roepen, dierhalven zult gy my îigtelvk voor de- 
^/entydvcrAhoneti, " ^

C ynr- Myn Heer ik ben u Dienaâr, en zai myaltods den zcl- 
ven ce zyn betonen.

AGSTE TONEEL.

u|0e Weinig vveet hy, dat ai myn geld door de Âfîbies iâ weg 

gevvaaid,
‘tdefpil van myn Liefde, alîeen op zvn Dogters fehatten 
«raaid . - ü
îan haar Oom geè'rfd heeft, om daardoor myn verîope

%, taken,
ymetccngehele ruine dreigen, wedergoed temaken. 

Einae ‘éàn V Eerfie Bsdyyf

T w E D E B E D R Y F.

EERSTE Tone EL,

aa,’dc, ’t goed geluk voegd ons dan tvedefoni by een, 
> l ?l’vvhjaaraf zyn. Maarkan ik het verdriet, het géen ik 
Wpt.. gdcên.^lui ",
^ ’t tïïeM^611 nu ’t geluk heb van u wederom te aanfchouwen 

"Qiezovg, dat gy zult met een ander moeten trouwen.

Dogeêrdatzùlksgclbhicd, zal'kcerAmyn laa&'n dmpnèî 
bleed ' *

Vergotenzicn, 'k heb ualreedszo ver door mynelHlbchoed ,
O mdeze trou w te ontgaan, dat memant van uw vnnden 
Ooit kan weeen waar gy zyc, of uw vci blyfplaats vinden.

Kiar.XJ trouwc liefde',die gy my zo dikmaals hebt betoond 
Heb ik, gelyk gy weer, met inyne weérgunft beloond.
'k Vcrtrou w my.op u w min, laat my nu ook op u we deu^d ver- 

trouwéti,
U' yl ik genoodzaakt word , orti ceil dxvanghuuwclyk te ont

gaan , my by u verborgen te houwen.
Maai vvaar door zy t gy te weten gekomcn, dat myn Vader my 

, Heer Schynryk heeft ten huuwelyk beloofd?
Vi'ant ’k wil nice hòpen dat zulks maar gifling is.

Reinhart. . Dan moeftik van myn zinnen zyn beroofd, 
Dat ik ons beidcr haaùi in de wiagfchàal zouEellen op een biooc 

vermpeden,
k Ben vandiezaakzeer wel verzekcrt,en daar orti heb ik getragc 

u ons beiden voor dat gevaar te behoeden,
Vv'ant ’tgerugt van uw huuwelyk met Schynryk, is reeds zo al- 

gemeen,
Dat het genoegzaam bckent ls aan leder celi, /
Dierhalven Icon het ook voor my niet lang verBorgen bly ve n , 
Etiikóofdecide het vàn hiyn pligt te zyn, ditdrccvig nicuws 

aàn u tc fchryven;
Waar op ik tot antwoord Icreeg: datge op order van uw Papa, 
Naar AmAerdàm Aocifkòhicn ; zo Aer dal gy de oorzaak had 

kunnen raden, zodra
Hetmogelykzobzyn, waaropikiiweerfchreef; dai: het was 

om met Schynryk te trouwen.
W aar mede ik u verzogt,u ééndaglangerte Utrecht opte hou- 

vven,
Als gy gefehreven had, op dat ik u ’t eerA mog fpréken, om u 

den handeling van Uw Vader en Minnaar tedoen ver- 
ftaan;

Eri verders te Beraadïîagen, wat ih dézeil toelland nodig voor 
, onze liefde dient gedaan ;
’t Geen m y deez’ dag gclukt is. Nu bidde ik, Schcnd 1 zoo myn 

liefde iminer kon behagen,
t>at ik zórg voor onze liefde en voor uwe eer mng dragen,
Gy kunt by myn Nigt beveiligtzÿn, en ik twyftel niet, zo ile 

uw gunit behouw,
Ofik zal wel middel vinden tòt Wéring van die gehate Trouvv, 
Want uw Vader heefi dmtrent tîve Tonne gouds, met de Ac- 

tiesopdeZuid, aan my verloren,
Die hy onmogelyk niet betalen kan, en ik wil, indien hynaar 

myn voorflagwil horen ,
Hem die gaarne kwyt fcheldeh, zo hy my tdeflaat met u in den 

egtenftaat tetreèn,
Zo il deez’ vòorflag behaagt, rrìyn Waarde ! iic ik Baaft een 

eind van onze zwarigheên.
Klàf. Myn Heer, ’k vert rouw my gcheel op ti, endenkvry,' 

zo ik u behaag, datgy my niet minder kunt behagen, 
Myn liefde is omuwent wil getrooft hetalleruitterfte te Wagen: 
’k Zal my dan op uw voorflag zo lang by uw Nigt verfchuilen, 

tot datgy aan myn Papa uw^ menig hebt ontdekt,
Maar ’t ontroertmy heel veci, dat ik horen moet, dat hy zo 

veci verloren heeft, en ’t ftrelct 
My niet minder tot verwondering, datgy daar zo vedi hieè heb 

gewonneri,
Want daar zyn ’er weinig, hoe groot de roep van hun winft 

Is gevvfecft, die daar zy by hcbhen gefponnen.
In ’teerftwaar’t roepen niet anders als van winft, maar ’t einde 

draagtden laft,
Want nu is ’c al vcrlics wat men hoort, wàardoof ménig een 

verrà fi
Van bitt’re wanhoop, doof ’t verliezen van zyn lang vergaarde 

fch/ven, , . .
Zig zelf verhangt, of als razende een do! k door Zyn eigen hart" 

gaat dryven.
En Neêrland wasgelukkig, zo die batelyke Actie-peft,
Zo dood’lyk, den doodfteck niet had gedreigt aan ’s Lands-Gc" 

menebeft,
Reinh. ’t is nog gelukkig, dat uw Vader die fehatten hêefc aM 

emy verloren.



r )
mynWant zo hÿ ohz’ huu wel yk toeftemt, kan hy door

kwytfchclding, zyn veriies heel ligtelyk voor 
iedci een verfmoren.

Aan/Dtlswaar, en’tftcrktmytotgeenkleincvrcugde, dat 
ik u zo edelmoedig vin,

Dar gy her geld minder waardeerd als de zoete vrugten 
van onze min>

h G een my des te mecr verbind om myn hart aan ’t uwe 
vaft te parco,

En vergenoegd met u te delco in allerhande voorfpoed, of 
gevarco.

Reinhart.M\p Waarde! kan mijn tong,mijn dankbaarheid gc- 
noeg ontdekken voor die gunft,

Waar meê gy zo genadig mijn liefde beftraald ? ô necti? 
al de kunft

Der welfprekentheid is nier genoeg om u die naar waar- 
heid af te malen?

’t Vocgd nooit geco minnaar zijn gezigt op geld of goed
te laten dalen,

Maar wel op de deugd en fehoonheid van die geen, die 
by bemind , en voor al op de gaven van ’t 

Hoewel ’t nu in ’t gemeen heel anders gaat, 
ite vraag is, heeft de Juffrouw Goed ?

Is zy rijk ? heeft ze nog erffeniflen van haar vrinden te

gemoed
want de cer-

verwagten

T W E D E T O N E E L.

.RfwAwf,

Revelaar tegen Ligthoofd. 
k zeg je, myn Project moet deurgaan.

Ligthoofd. “ En ik zeg je dat ik het moet veragten ; 
’r Myne is onnoemelyk beter.

Revelaar. Dat zal haaft anders blyken, ’k z\veef
Zo jou Projeét tegen ’t myne gewogen word , dat het 

weg zal vliegen gelyk een veêr.
Klarinde. Wat zyn dit voor menflen?
Reinhart. 5t Zyn ’er twe, die door onnoemelyke

fehatten met de A Aies te verkwiften, 
Den naa.m verkregen hebben, van uitgeteerde en razende 

Actioni ften,
verliezen van hun goed. zinn-

verhandelden, is hen eindelyk

Dewy] zy beidc, door ’t 
loos zyn gemaakt,

Want de wind, dien ze 
in ’t boofd geraakt.

Kom, ik ftel ons verfchil aan dien heer, die zal het von- 
nis wyzen,

Wiens uitvinding , de myne, of de uwe, het meefte is
te pryzen.

Reinh. MynLief! nuzemy totmiddelaarvan hun dwaasheid 
wiîlen maken, is het beft voor ons te gaan.

Klarinde. Indien het u behaagd myn Heer.
jRcWdd?" ffgfM , zo dA wof wrl

Mijn Heer, ik bid je om de loftelijke 
Wind négocié, blijf ftaan,

Om een billijk oordeel over ons verfchil te itryken? hoe
wel , ik weet wel van te voren,

Dat myn ontwerp, u beter als dat van myn Heer Ligt
hoofd zal bekoren.

Reinh. Moniteurs, ’le heb andere zaken, die my elders roepen, 
en van veci meêr aangelegenheid,

Aïs regter over uw verfchil te wezen.
Ligthoofd. Daar kan niées wezen daar u meêr aan gelcgen leid,

Want ons voornemen is , om de Aéties van AÏiffifippi 
en de Zuid zo hoog te jagen,

Dat cene Actie, meêr dan de fehat van de hele Wereld 
zal bedragen ;

En’t zy dan, dat gy mijn, of zijn concept het beft keurd 3 
’t is gewis

Dat, dat u ten minile een Nege met honderd duizend oor- 
jes daar agter, waardig is -,

1 ze nog Zy'ii aan ’r dalen.

Want zo gy d’ecn of d’anderen 
keurd, kunt

zyn voornemen goed 
gy die acties aanftonds kopen, sér

iéwy----  , .
Waar op ze dan ftraks weer rijzen zullen, en dus w’D.

in cen dur meêr geld, als de Keizer van Chut 
in honderd jarcn kan betalen.

D E R D E T O N E E L.

voor «y M
moo/ ÆYarWo agror op W 7o*oo/, waar %»

^ , 0« Z;aar

yn waarde Bruid! dat ik ü welkom kus.
Æ/ar;«do. Wat onverl^

Ach! help! Heer Reinhart fta my by!
Reinh Wat deerd myne Engelin? maar de Hcmcî ftraf my v0| 

Zo gy, ô Straatfchender 1 die overlaft met met uw do^ 
zult boeten.

Schynr.Hot, naarzytgygck geworden ? of zal ik u vrage0' 
hoedanig ik myn Bruid zal ontmoeten?

Reinh. Indien gy haar tot uw bruid denkt te bekomen, zo
gy u w trouwdag eerft bevord’ren met mijn doO"' 

Schynryk. ’k Age uw dwaasheid geen antwoord waardig. j 
tegen Klarinde. MejufFer, hebc gy uw Ouders ai gezieD1 

of is myn geluk zo g root,
Dat ik 11 het cerile mag in Amfterdam aarifehouwen?
Gy zult my, hoop ik , eenen weikoms kus ten belle houW£n' 

Klarinde. Baldadige ! laat af.
Reinhart gee ft hem een fag, en trekt daar op zyn degfn' 

Reinhart. Daar, die weikoms kus is go#**
En zo uw vlam nog niet gebluft is, zweer ik, dat ik & 

uit zal blufzen in uw bloed.
Schynr. En ik hoop daar wel zorg voor tedragen, en ga dityr 

vai aanftonts aan haar Papa ontdekken.
Reinh. Myn lief! laat ons in aller yl naar myn Nigt, daatp/ 

veilig zyt, vertrekken.
Terwyl Reinhart dezen laajien regel fpreckt, fcheld 

Schynryk gefladïg aan ’t huis van JVarpaal.

VIERDE TONEEL.

Schynryk, Langtong, Ligthoofd, Revelaar.

W el myn Heer , ik geloof datje voorgenoomen heD 
de fchel in ftukken te rukken ; je Icheld 

Als of je een heel pak Aéties brogt, dat hedendaagfe dü^ 
papiere geld. Schynryk. Is uw Heer niet t’h<-llS'

Langtong. Voor ti wel, maar voor zyn fchuidenaars n|Lr' 
Schynryk. Zeg hem, dat ik zyn V°f

ter hier zo aanftonds heb vernomen. 
Langt. Wel Heer, zo dat waar is, wat belet haar dan om nlC 

aanftonds in huis te Icomen?
Schynr. Wat behoef ik u daar reden van te geven? ga zeg u fhc 

dat ik haar heb gezien.
Langt. Al zagt myn Heer ! je bent hier in Quinquenpois °lC 1 

ofmiflchien. g
Meen je dat het overal te pas komt met zo veci wind’righci1 

^rcken, ^
Oblige zal je daar meepronketi, als een onwederleggcly^ 

hen ,
Datje een AéHoniftbent, hoewel my dunkt, dat die ecf v 1 

wat mager is. 1,
Schynr. Meid ! gy maaktdat ik, door al dit buitenfporig 

men, myn zinnen mis.
Roep uw Heer, of ik zal hem zelf roepen. -g,
Langtong. Wel om uw wi#" ' y

held nice meêr te ontfteken, ^
Zal ik myn Heer gaanzeggen, datgy hier naar hem **0" 

hem te fpreken.



( V Y F D E T O N E E L.

Schynryk, Ligthoofd, Revelaar.

ZeEjenogeens,dat uw Projeóf, ’t geen gv tendienfl van de 
b Zuidzee hebt gepraktizeerd, 

y Miffiffippi Project net zo veci is, als of men cen Luis 
>> by een Olifant waardeevd. ; ,
^el. En ik zegjdatje’c liegfj dai’sduits, dat kunje we'l be- 

V. grypen; . .
^tom’tgeheim van myn Project wel te verllaan, "meug jei 

jezinnennog wel wat iatcnflypcn, »
3tlUiw hardens zyn tc dom om die ondcrneminggrondig te 

», verftaan.
^Vh. Dat zal haaftanders blyken : daar, dien Heer neem ik 

y, Voor onzen fcKcidstnan aan ; ■
} Een man die d’Actiehandel grondigheeft doorkropen. , 
V/. ’k Rente vreden, indien hy ook als de adderai, in plaats 
», vannaar onstéhoren,maarnicegaat lopen.

Dat heeft geen nood;maar’t palt ons met eerbiedigheid 
L te fpreken, want’t is een Heer,
Klcn ikals’t puikjc van de Adtiehandelaars waardeer ;

^rotn laatmy't vvoord doen. Revel, ’t Is wel, jekunt maar
een begin gaan maken.

P tegen
in Heer,’t is mecuvv verlof, dat wy uw doorlugtigheid>mzt 

■t)?. onderdanige eerbiedigheid genaken.
1 Wetende hoe ver dat zig uw verheve wysheid ftrekt, • 
^euften u gaarne tot Regter te ftellen , zd wel over myn, als 
,, zyn Project, ,

111 uit tewyzen wiens onderricminghetdoenlyldle is<cn wat 
t» dfenkefte winft zougeven,
Hnt wy vvetendatgy grondigin ailes,wat deez’ Negotie aan- 

K ., gaat, zytbedréven,
^Zo onseerbiedig verzoek it behaagd,zo luifter toe: myn ont- 

Werpis om deZtjid....
*chynr.Watzal mynoglanger niet aanboord kómen? Loop 

Ventjgÿzyt met de kop gebruid.
Y Revelaar, tegen Ligthoofd. j
M'iotnf! triomf J die Heer ver werpt u Project reeds, cêr geu 

cens hebt beginnen te verklaren. ■ 
i, tegen

y^Heer! vermoeiuwe ooren niet niep.zÿa tal tneryen, maar 
n wildieliever voor myn reden fparen. 

y Weet men kan uit Vrankryk in Miffiffippi niet komen als ter 
Zee: nit hebik voor....

*chynr. Mogelyk om my dot te maken, gelyk gy zyt'gaat been 
’kvergun u geen gehoor.

ZESDE toneel:

Warpaal, Schynryk, Ligthoofd, Revelaar, Langtong.

W Warpaal, tegen Schynryk.
at zegtgy myn Heer ? hebt gy myn Dogter hier in de ftad 

gèzien ? datdbet my al een weinig vrézen !
» Ligthoofd ,tcsp.n Warpaal.
* toyn Heet, ik heb dé inventïe gemaakt, ert watzult gy my 

veel verpligten, indien gy mede onze regter in dit verfehil 
wilt Wezen.

£tlt,loop aan de gal g! ja Heer, ’kheb haarzo dadelyk met 
Ip. Reinhart hier ontmoet.

Kank mogelyk wezen? #^rp.Achl
^ . myn Heer,ik vai voor uwen voet,

^'bbidjejbelp dc Regtvaardigheid van myn Miffiffippi Pro - 
Qp Pctdcfenderen,

Byztilt niet alleen u zclven, maar my, ert die gehele Compa- 
gnie ruinéren.

tegen
Sy payn Heer, zo uw gemoed ooit door iemarits bidden met 

Z0 i^eêdogentheid wierd geraakt,
‘1e'Pt mvn inventile nnderflctmeh.dicilleipt myn inventile onderfteuneô,dieïk op de Zuidzee heb 
Bctnaakt ?

?k Wil ude helfrvan’r voordeel géven, enaldeinkomften, die 
ik daar afte verwagtenben, met udélen.

Schynr. l’k Zeg u nog cens brài uit myn gezigt ; ’k heb noti 
geen lull om een zottc Comedie met u te lpélen,

Ja, myn Heer, lit heb uw Dogter terftont met Reinhart hier 
gezien, die my, , . , ,

Wyl ik haar alsmyn Braidomhelzenwilde, een flag iti’t aan- 
zigt gaf.

Warpaal. En gy
Lictdat zoongewróken. Schynr.

Myn Heer,*k dagt’t nódiger om 
u aanftonds van dit voorval kennis te gé vers, 

Als door een twé-ge vegc hem,of my beroofd te zicn van’tlcvcn,
- Revelaar tegen Warpaal.

Myn Heer, om dan eindelyk ter zaakte komen....
. Looptgek, wat

bruid my uweinventie, en wat bruid my u\v zaalt 1 
Revel. Myn Heer, wiltgyuw fortuiti dan zo met de voeten 

fchoppen ? ’kbidjemaak , t
Wat meedcr onderfeheid tufzen dc inventie van my, en van 

myn Konfrater,
Want myn Projedl fteund op het valle Land, en’t zyne met als 

op het wifpeltuurige water,
En by gevolgzalons verfehil wel ligt te beflegten wezen, zo 

gy my maar wilt verftaan.
■Warpaal tegen Schynryk, :

’k Zie geen middel om ons van déze kwcîgeellen teontflaan,
Ten zy dat wy bun twill horen, en ons als regters over bun ver- 

fchil ftellen ; .........
Wykunnen ligtelyk , zo drahumieoppozitie gedaan , is een 

corded vellen. ; ■ _
Schynr. Indien ’t u zo behaagd myn Heer, voeg ik my gewil- 

lig naar uw wil.
Warpaal, tegen Revelaar , en Ligthooft.

Welnu, mynHéren, wy zullen, volgensuvv verzoek,regters 
zyn over uw verfehil ;

Gelieftdan ordentelyk de een voor den ander ons zyn Projedl 
. voorte dragen, _ , > ., ■ • ,

En wÿ zullen vrymoedig oordeien wat ons het belle j£an beha- 
gen. Revel. Myn voorftel is....

Ligth. ’t Js myn Concept.... Revel. De Miffiffippi Com
pagnie, »/. Ligth. Hetdalenvande Zuid....

Schynr. Indien gy alle beide te gelyk wilt fpréken , zo durf ik 
u wel verzekeren, datile nooit geen vonnis fluit,

Wie van u beide gelyk heeft, daarom zo gy dit oordeel door ons 
wil zien gellréken,

Zomaakt, en zonder in elkartders woorden te val le n, korten 
gaauw te fpreken ; ■ ■ i

En om alle twill te tóyden, gebieden Wy u een begin te ma,ten, 
Heer Revelaar.

Revel. Myn Héren, ’k zal u my n zaak heel net, verltaanbaar,
ko it, en klaar ; ' . ,

Voor oogen leggeri, en zonder talmery, of wind te bieken 
Zo maar diredt van myn uitgevonde Project van Mmilnppt

fpreken. , , ; , „ ,
Myn uitvindihg is dan, om , al ’tgevaar, dat men op Zeon-

derworpen is, . ; . , , -v
Teontgaan, te Land naar Miffiffippi te reizen, en hoewel ^ 

liptelvk 2is pi ' v
Dat u dit vreemdte vorenkomt, zal ik u dat geheim wat 

der ontwinden, , . , 1
Eniktwy&lniet, ofgy zu^mynaanflagheelgoed, e" 

rabel, in ligt om uit te. voeren vindqn.
’kWouw dante Morlaix, in’t Franfc Bretagne, een dyk be- 

ginnen te maken, died wars door de zé,
Zoomtrentter Iqngtevanzeventien,of agtticn hon eia mei- 

len, zyneindzou vinden aan de Mil]ilipferyv »
En de loteete modi ten minile van honde1 voeten wezen, 

doeomdedrieofvier uren. / p
Moefl een plein zyn, van drie honderd voeten, regt vierxant, 

gelyk de muuren
Van'tgébouwookzoudczyn, Jatik daar wouwdoen fligten, 

want’t was noodzakelyk, -
Datopzulkeenlangen weg een party herbergen waren,^ ren

}. i bT Wonrdienil van arm en ryk Want



f A ) In; Jen van bnsfaezoenen yevilailttWahtiedcr rnogt daar'zig zelf, naar hy betalen kbn, tractc- 
ren,

Zokon men gemakkelykmethéle wagens vol goud liât Miffi- 
fippi naar Vrankryk keren.

Watduhkr ü nu myn Héren van myn invc’ntie ? ’k Weetgewis
-©at die u behagen moet, voor al,zo tiw gemoed maar wat voor 

uw eigen intreft is.
Schynr. Maar gy fpreekt* van dien dyk te maken,dog zo wy oor- 

delen zouden, moéftgybòk niet verzwygen
Waar meê gy dien dyk verfterken zobd, voor’t gewéld van zé 

en winden , en waar gy dat onnoemelylt gedeelte van 
a-arde van daân zoud krygen?

Revel. Waar ik aarde zou krygen ? wel dit de Vaart ’van U- 
trechr, zoraaktezy diekwyt,

En ik kon my daar af bedienen , en dus hadden wy ter weder- 
zyds profyt.

Yoons zou ik dien Dyk met bèl zand vanEnkhuizen,orn deZe 
te b ré ken, doen beleggen.

Enikzou daar cen deci hòornfe wortels langs been in den grond 
doen heyen, om voor heggen

Te dicnen, dat de dyk niet door de Zé wierd afgefpòeld, en op 
dien voet

Eeid myne'ihventie, xvatdunkt u nu mynHérenPkeurd gy dien 
aanflagniet medegoed ?

Wurpa. Eer v/yeen vonnis kunnen Ipréken moet u party zyn 
invdntie oôk écrit uiten,

En danzai 5t aanonspafzen, opubciderverzoek, een biliyk 
oordeel tefluiten.

Ligth. Myn Héren,ikaal awe oorenzolang nietvermoeyen,
lu liter maar.

-Myn inven tic is om naar de Zuidzé te varen, zander bet aller- 
minfte gevaar,

Want ik wil bezwore Schépen laten maken, die twin tig ellen 
ondcr’t water kunnen zeilen,

Waar door’tfcheepsvolk geen hoogte hoefc te nemen, geen 
Starren te fchieten, nog geen diepte te pttlen.

Schynr. Watvreemdcinventie ?

Waar is ooit zo’n (chip in de wereld geweeït?
Ligth. Ikbidjedrtje maar cens metopmerking, deavontuure 

van Don Clarazel deGontarnos leeft,
Wy 1 die met een beto verd fchip aan’t hof van den Koning van 

Macédonien is gekomen ;
Ënaîswyznlke ichépen liebbcn, dan hebbenwy voor geen Zé- 

rovers telchromen,
Dan zeilen wy geruit, en nergens voór bevreefd, ondcr water 

door naar de Zuid, |
En vier mannen kunnen zo’n fcheepjen befteuren, endatwint1 T5 hicr mYn ©ogter niet? ’k hebuzo dadelÿk van haarh°: 

i ' "*■ fpréken.
Losh. Die is met Heer Reinhart voortgegaan 
Deugdlief. Hoy ? dan is zy bier in de SW,
JLarpa. Ja, maarzy is met Reinhart, zegt men u immersi > 

gegaan, om dat zy naar ’tfchyntgeen 
in myn verkiezing had, J

Zy wil lievermet Reinhart in myn baat vlugten, dan
toeftemming met Heer loshart léven. 0\i

DeugdlRk Moet haar daar, hoevreemdgydie verkiezii1^0 
vint, gelyk in geven,

Want Reinhart is een deugdelyk Heer, diebygeval, £li 
met opzet aan den Aótiehandel is geraakt i . w 

Ook heeft hy zyn Fortüin, tot uw fchade, daaf rykk’lr 
gemaakt.

PFarpaal, ftil tegen Deugdlief.
Zwyg ftil, wantzo Loshart van myn verlies hoord, zaUY 

kerlyk zyn woord herhalen ;
TewétenomKlarindeniette willen trouwen. .£l,)
Deugdl. ’k Wou datik datgelukopons zag nede^yjjt 

Enzoilt wilt, datile daardoorzyn minverzettenkon, 
hem ailes doen verftaan ;

Dog hy zou 'tnieceens kwalyknésnen, want by zalzekef 
haaft naar Vianen moeten gaan.

Warpaal. ’k Wil dat gy zwygen zuk.
Regen Loshart. ,
Myn Heer, zogyKlarindebet0 ; 

zo poog haar fpoeeng naar te fpeU v

Revel, fa, 5t is brûlaiiteit.
voorgekken te fèhelden , ■.

En ik wens dat een levendige Uitvaart naar Vianen u beeka»u' 
gedomheid mag vergelden. ff

ICom Heer Ligthoófdlaat ons by wyzer men'flen gaan, \ï®b 
die Ezcls voor myn gezigt niet langer zienttaan.

/Gzrpaa/ Zw/wrf. . ..,
Maar gel ooft vry dat ik u eerlang voor dc Vierlchaar van Mid 

en Eoius zal dagen ; , ,j.
Want die twe Godenzyndebcfehermers vanden Aótich30 ’ 

Om overuwe onverftandigheidteklagen. v
Bottinili le n ! Dwazen S Gckken! zelfs den naam van Ay-100 

ten onwaard , . 10oft
Gy zuk bdolheid nog eerlang verfoeyeh.Kom HeerLig11 

gaan wy met’er vaard , .
Ora van wyzer men Hen’t oordeel over onze inventiën te h°

ZEVENDE TÓNEEL.

Ndienzyallegaar zo dolworden, die hungeld by de
veriore n ; " -,

Als dézezyn, zo ma g men heel Amlterdam wel tot een doli1 
maken, en naar alien fchyn

Zou dan het buis, hoe gvòot het ook was, nog veci te 'vel 
nig zyn, o

Om al die knapen te bergen. Warpa. Meid zeg ik houd den he f 
Want zo zeal te gaâr Gek wierden : dan wierd ik en Heei'L0 

hart ook zekerlyk wel Gek. ^
Losh. Voormy, myn Heer, ik had geen nòod, want ik 

zwercn,
Dat ikzo veci heb gewoûnen, dat ik naaüwelyks weet, ^ 

ik my zal kéren,
Zo bi n id my ’t gc.id.

Langtong. Ja, ’ebruid ù ligt, om dat het door de 2ul ■ 
En een deci regimenten Bubbel-Àdies, tot de laatite ftuivert° 

isverbrtiid.
Wtrpa. En’cis wel degelyk verbmid , dat gy over ài U 

Vel in moet fteken.

AGSTE TONEEL.

JVarpaal, Deugdlief, Loshart, Langtong. 

.Deugdlief

wonder veci uit,
Danotmen’crdaar een drie vierhonderd van doen heeft, en 

het zal, ik zweer ’t je , nog meêr goud kun
nen laden

Àisooit de Zuidzé géven zal. Myn Héren ’ìc bidje wilt u nu cens 
beraden, \

W elite Inverine de beften is ; fchoon ik zelf bekennen moet, 
dat deMifhmppi, ofde Zuid niet kunnen beftaan,

Ten zy dat zyn uitvindinge Van den dyk, of myn betoverd 
fcheepje word gedaan.

Maar al ons verfchil is nu, en dat Hellen wy aan uw oordeel, 
wie vah ons beiden het beH kan inventéren ?

Oordeel onzydig myn Hcren, gy zultons met u vonnis heel 
veci verecren.

Watmybetreft, ikvindzeallebeidezogoed,
Dat ik onmogelyk kan bedui ten, welke dat ik van déze twe 

verkiezen moet.
TVàrpaàf tegen Schynryk,

Myn Heer, indiengymy wikbehagen; zo zoek die gekken 
tag niet gekker te maken,

WantdoórhungekheidteHeiven, zouden wy ook heellWe- 
lyk aan een kwaden naam geraken.

Z^.Waczegjef zyn wy Gekken? indien uw breinkas niet 
waar omrampeneerd,

hïync, or myn Iionfraters inventie wierd van ü wel anders a
waardterdv °

d •

ti*



En ik verzeker u , 20 gy haïr vindeh hunt, dàt uw wens u eer- 
langzal gobe u re n.

Losh. 5k Zal haar verbi y f plaats îigt wel haaft ontdekken e n 
met cene my wreken van de irnaad,

UleReinhart my gedaan hceft, en die my zeer gevoeh'g ter ber
te gaat

Warpà. ’t Is wclik zal u,na dît gy üw zaken verrigt hebc, ora 
befchcid rot mynent verwagten.

£°sb. Myn Heer, ’k verzeker u, dat ik myn pîigt hier in al s 
Vrind, enMinnaar zal betragten.

N EGENDE TONEEL.

° À Cries ! ô Aéties ! vvat maakje al vreemde keuren ? je maakt 
À *• hetgeld nietallénigkapot,
•Maarjebent Beîmeuenderalsde beet vanecndollenbond,want 

al die maar’t minile met u aanlcid, maakt gy
» ila pel zot,
Want die veel by u gewonnen hec/fc, wil dat hem elle om'zyn 

: grootsheid zalals een Koningagten,
R y zwierd, h y rÿd, hy roft,en maakt zyn fchone dagen tot nag-

n . .Oenagten tot dagen, want dan zit men in de kroeg, .
Menzuipt, en fpeeld van ’s a vonds af tôt ’s morgens vrdeg,
En 't is wcihig, duizend guidentjes met cene gooi tewagen - 
Maar die verloren hebben zittenonderwyien op hun nagels te 

knagen,
Even als de Poëetén, die mÿmerende naar’t Rym wdord zoe- 

ken, en ik geloof, naar ailen fehyn,
Eat een verloren hebbendc Aétionift, een wonderlyk goe Po- 
' ect zou zyn.
E°or ai om Rlaag-Lyk-of Grafdjgtente maken, want klâgte 
v zyn hen zo eigen,
^at zy zelf met hun ne oogen klagen fehoon de mond moet fwy- 
. gen,
Ijcwyldiedoordroefheid geüotenis j en.... Maar’t is wel zo 

h ik, in plaats van hier over de Aéties te redenêren j ga zien 
wàt ik in de Keuken verrigten moet.

Einde van Eweede Bedryf.

D E R D E BEDRYF.

E E R S T E TONEEL.

Dìrkì Snapryk.

Dirli fcheld àrie viermaal aan V huis van Losh art.

L Snapryk, dedeur open ddende.
YY^at verbruid fchellen is dat ? brengje geld Karel dat je zo 

; vcrbaafd legt te razen ?
Jrk. Necn Meisje; die Brief moet hier wézen. 

jw napryk. En fchel je daarom zo, dat al de glaze h.
°8 ftaan in ’t Lood te rammelen? of was ’t om de fchel aan 

^ ftukken te hclpen ? Dirk, Neen. 
k iCé ’r om dat ik haaft heb, en dat je wat gaauw voor zotid 

,k komen : kotn geef maargeld, en daar meê ga ik been. 
mPr- En waar lcomt de brief van daan? Dirk. Lit den Haag 
napryk. En hoc veel moctje hebben Ì

r>jlt ti' Een fchelîing, want daar ftaatop geichréven :
<^0’ Cito, dubbeld port.
ncipr?c Was een ryk mens die zc had om ze u te kunnen géven 
lrk. Wat? heb je geen fchelîing ? zois’er wel iemantin huis 

^ die ze hebben zal.
nakf- Neen Baasje ■ daar is niemant t’huis, en of zeal te zaam 

Wa 1 huis waren, dat hulp tog nier met al ;
rit lpyn Heer, en zyn Zoons, en Bock hou wers, en Kaf- 

Zyn ,1,lers » en zyn Meid, die ik ben, durf ik u wel zwéren,
• aVegaarzo wel voorzienvan geld,al s een Kat van Arends-

Z-, ‘ EE>e naar is jou Beer dan een Aélionift? want aan die 
UlZen ben ik he tal haaft gewoon,

( 39 )
Van dagelyks brieventebrengen,diezynals of ze uit Ooftin-

jen kwamen , zonder loon.
fwapr Wcl,wyl gy 'creeds gewoon zyt,zozuh gy'tnietkwa. 

lyk ncmcn,dac ik u verzoek om morgen weêr te komen. 
Want mogelyk zal dan ons huis van geld,gelyk de zee van wa

ter, overftromen.
’t Is dog de mode van de Aélioniften om den eenen dag arm, en 

den and’ren \yeder ryk te zyn.
Dirk. Ik zal u verzoek wel moeten volgen om weêr te komen, 

maarmy dunke ’cheeft weinigfehyn,
Dit uw Fleer morgen meêr geld zal hebben aïs nu , om my te 

kunnen betalen;
Dat was wel goed toen de Aciies rezen ,maar nu zyn ze al te ver 

aan’cdalen ;
’t Is nu met al dieu handcl, gelyk net fpreekwoord zeid,Nul op 

’t Requcft,
En ’t zal met die gvote Windblazers zyn,armoedc op’t left. 

Snapr. Maar ik dagr dat jezulkeen haaft had, ennoublyf je 
hier ftaan,om je tydte vérfnappen.

Dirk. Dat’s waar Meisje, je hebt gelyk, het \Vas my al haaft 
verge ten, rnaarik ga Happen,

En ikzal morgen om myn geld komen. Snapr. ’ds wel.
v

T W E E D E TONEEL.

Naberouw, Snapryk.

Snapryk.
air ik zie daar een van myn Heer zyn Zoons ; de 

bipede lykt heel ontfteld. 
ô! Zie’t wel, h y huild weêr om’t verlies van Papa’s geld.

Nqherouw, huilende.
Ach'.ach! bedroefde tyd ! wat zullenwy door die Acties nog 

beleven ?
De duivel heeft geloof ik het allerecrft den raad tot die Wind- 

negotie gegeven ;
Wantdaar’c opaard zo gaat, als’t tegenwoordig dost,daar gaat 

het in zyn Ryk zeer wel,
Want door’t liegen en bed riegen dat by de Aôlics omgaat,raakc 

’er zcker menig in de Hel,
Buiten die gene nog,die uit difperaadheid hen zelven vermoor- 

den, om in geen fcbande te raken,
Enop deze wys kunnen de Aêtiesgeld en goed, lyf en ziel, aïs 

by Te flamen t, aan den duivel maken.
Och! was ik 00k nog van die gelukkigen, wyl myn Papa Los- 

harc het ailes heeft verbruid,
Dat ik alleen om de ko ft naar Ooft-Indiè'n moet varen,en raken 

met fatzoen het zeegat uit.
ô Aôtie peft! ik zal u àl myn leven beklagen, en bewenen, 
Want door die vervloekte Windnegotie, is al ons geld in min

der als rook en fmook verdwenen.
Snapr. Myn Heer,hoe ben je zo bedroefd? is’t om datuw Papa 

zo veel verloren heeft?
Doe licverals je Monfreer , want ikkan niet fien dat die een 

haar zuiniger of beter leefd
Als vante voren. Naber. Dat geloof ik wel,dat iseenLigtmis, 

als ik ’t zeggen moet.
Snapr Daarom geloof ik 00k dat hy beter zyn fortuin zal ma

ken, als jei, dieom deez’ tegenfpoed 
Het hoofd vol muizeneften hebt, want de grootfte ligtmiften 

ziet men,alsal hungeldje is vervlogen,
Door de cene of d’andere zaak,die bedrukte ver boven’c hoofd 

getogen.

D E R D E TONEEL.

Zhorgeloos^ Revelaar, Ligthoofd, Naberouw, Snapryk.

Zcrgeïoosptegen Revelaar en Ligthoofd met den degen vegtende,komt 
al agter uit deïnzende op ’’t 7 oneel.

Zorgeloos. ::’_
’t îs fchelmagtig twé tegeneenl kom, heb je koeragie, man 

* teeen man,
Dan zal ik jebetonen, datik myn gcftrcke oordeclmetdcklmg 

verdedigen kan. Re-



Ncen: je hcbt ons aile bcideo verohgeîykt, met hcc ^ alsiKdenküatmynbÿ

vonnis, ’t geen gy hebt gefioten, van Miffiffippi zaîftaan.
En daarom wil ik je, ten refpekte van myn Miffiffippi Project, 

de klingdoor de ribben ftoten.
Ligth. En ik wil ’t zelve ten voordeî van de Zuidzé doen, om 

datje’tgraven van de Utrechtfc Vaard,
Beter agt dan myn uitvinding van’t betoverd Scheepje ; en zb 

de myne niet beter is, zo agt ik zeten minile aile beiden 
even veel wraad.

Hoe ? myn Hcc r, help je uw Broedèr niée? daar deze twé hem 
hem beroven wilìen vant ’t .leven ?

Ndbcr. Ochlzo ze’t aldoen, is5 er maar een ligtmiffige A&io- 
niftte minder in de wereld. Ik meen my omhem in’tge- 
vaar nict te begeven.

'Snàpr. Dat behoordeje wel te doen, want zo raakt je ligteîyk 
uit uw nood,

En de fehand van Baiîkroét te gaan, konje verwifzelen met een 
beroemde dood.

Naber. -k Ben van dat volk nier, die om hun verbes uit difpe- 
raadheit willen fterven,

Nog ook nict van die genen, die door een mal opzet van hu n fe
rvente wagon , ria hun dôod een beroemde naam willen ver- 

werven.
Necn, ik hou my geruft, h y heeft het fpel begonheh, hy mag 

maken dat hy ’er ’t eind af vind.
Revslaar, tegen Zorgeïoos.

Al Ion! 'cia! verweer je ; of beken dat je gclogen hebt, en dat 
jemyenmynVrind _ ,

Veron^elykthebt. Zorgel. pat dôe ikineeuwigheid 
hier , en ik zaì het altoos ftaande houwen,

Pat by het heer’lyk Utrechts Project, de uvven niet cens waar- 
dig zyn te aanfehouwen.

ReveL Dat liegjc! het Utrechtfc is een prul, indien je ’c ter de
gan by myn Miffiffippi Project kompareerd.

Ligth. En ik weet het ook dat myne van de Zuidzé , dàt van de 
Vaartgravers heélverpàfleerd.

Zorgeïoos. En ik weetdat jeGekken zijt, niet een haer re wys 
om âanftonds in het Lafarushuis tebrengen,

En dar fai ik ftaande houwen,al zou ik ook om dieed’leUtrecht- 
feVaartmyn bloed zien plengen.

Ligth. Dat zeggen zul je met je dood betalen !
tegen Revelaar. P Sa Konfratfer ?

wâkker aan. Ze •vegten: t

mêf, wAaf op zi? i/ygt «f Wf A.
7croen, Revelaar ilaande. ,

Allon ! dat'sop den Miffiffippieffién dyk dan- 
Warpaal, Ligthoofd ftaande.

En dat ’s op het fuel zeilend betoverd fcheepje. 
Ligthoofd. : . Acil '

Revelaar. Konfratcrpakken wy onzebiefen,wantkrygik a 
zo’n twedenflag,

So vrccs ikzal myn Miffiffippi dyk in ftukkenbreken. .
Ligthoofd. _ En J

dunktdatik myn betoverd Scheepje al reeds vòclzni( ^ 
Jeroen. Pakt je fpillen, zeg ik je, of ikgeefùaariftondsn°» 

cens vandie zelfde zop te drinken.

ZESDE T.O NEEL.

ZorW/,

Warpaal, tegens Zorgeïoos. »
f~fM o dat maakt cens een eind vandiebarailje.Maàrmyn rie ’ 
^ watis togde oorzaak vanditgcvegt ? ,-j
Sorgeloos.7sy w ou den my tot Regtcr maken over hunveric1 •?

WzrfW. Datverfthilvanh^
Uitvindingen hebben zy my ook al te voren gelcg1, 

Sorgeloos. Dan kent gy hun dwaasheid ? Warpaal. ô ]a. 
Sorgeloos. In ’t eerft wouwilt nict haar hen horen, .

Dog toen ik hen gehoovd had ; iteide ik dat mÿ het Project 
Utrecht nog beter kon bekoren, i

Dan hun malle Uitvindingen; en die was de oôrfaak vR 
ons gevegt, wyl ik myn woord niet wou herhakn"

'Wy zyn feer veel aan u verpligt, die ons fo fehielyk veil°^ 
van dat gevaar.

ZEVÉNDÊ toneel.

Scbynryk, Warpaal, Loshart, Zorgeïoos, Naberoww, 
Snapryk, Jeroen.

VIERDE TOÒNEEL.

Loshart, Zorgeïoos, Naberouw, Ligthoofd, Revelaar, Snapryk.

Loshart.

Hoe gaat het hier zo tbe ? zo ben ik verpligt myn Zoon by te 
ftaan.

Rom Naberouw bel uw Broedcr !
Nabérouw. iSfeen Papa, in genen delen. 

Hebjei ons geld verbruid, je zult my evenwel niet dwingen met 
myn leven te fpcîen.

V Y F D E TOONEEL;

Warpaal, Loshart, Zogeloos, Naberouw,Ligthoofd, Revelaar, 
Snapryk, Jeroen.

Wat is hier voor een ftraat gerugt ? Maar hoe zyn hier die 
Gekken weêr in ’cfpeî?

Jeroen haal cens een half douzy n goede knuppels, om die dwa- 
zen.... ,,

Jeroen. ■ Mÿn Heer ik verfta je wel,
J e meent om hen den fug cens te meten, dat zal ik jeaanftonds 

zo meefterl y k verrigtéti,
Dat je zult moetenfeggen, dat het is of ik het al myn leven ge- 

daanheb.
Jeroen, binnen en weêr uit, met cïrie of vierJìokken. 

Revelaar, tegen Ligthoofd. Konfrater niet te zwigten ! 
Zorgeïoos. Hou ftand dan !

^ , tegen Warpaal. ,
j TV/ïyn Heer, niet tegenftaande al myn moeite, lepenü 
J IVI di-aven, : ; Jg
Heb ik u w Dogter of Heer Reinhart, fo weiniggevondcn» 

of zy levendig waren begraven ; u,
’k Heb de ftad op en neêr gekruift, geen herbergonbefogt g 

ten, ailes omgefnuffeld, en nagefpoord , , . £|1
Maar ik heb tot nog toc, geen de allerminft tyding van 

gehoord ; aflp
’t Geen my heel veel fpÿt, wyl ik my om dübbtle redens 

Reinhart wens te wrelcen.
Warpaal. En waar in zou diewraaktoe beftaan ?
Scbynryk. In hem fevenmaal te doorftek^'
Snapryk. Dat ’s wel zesmaal te veel.
Warpaal. Maar fo uw kouragie fo groot is, myn Heejp ^ 

Dunkt het my heel veel wonder, dat toen hy u die ldap gaf’ 
hem aanltonds niet door uw gevveer. _ , a15

In de aard deed byten ? wyl uw boon tog niet geftild vvo ’ 
met zyn bloed te zien vergoten ;

Toen was ’t uw tyd om hem cerelyk vegtende,voor dev
doorftoten. _ , hst^

Scbynryk. Schoon dat nict gefehiedis, zweer ik nogtans>
terftond gcfchiên, _ _ rradef

Al waar’tin uw prezentie myn Heer, fo draikdieo 
kryg te zien.

Snapryk, tegen Loshart.ij rlrat-JJI J A. ^ LCtjUl . j . ^

Myn Heer, hier is cen brief uit den Haag, dien ik lo 
heb gekrcgen.

Loshart, den brief open gedaan hebbende.
Helaas ! non ben ik heel geruineerd ! , pCfi ?,,
^88/. Hoe myn Heer, Wat maakt u die
Zo^arr.Deez'briefisvancengoedenVrmduit ^

my fchryft,dat mÿn Heer Schraapharusbankioe v *



E" IK modi vyft'g ^uizend goldens van hem hebben , ach f ^

big.L , hodp [en eenenmaal g.daan ÿ , .
j ven meen ik aanftqtrds naar Via»en te verfrekken.
LT"' Mijn Heer, daar isgeen plàaisme&indieAad..

Dat helpc niet, ik meen'er even wel zo aahhonds 
keen te gaan. _ , , ,

arptal. Maàr mijn Hcer, gy vat dat Voornémen te haaftig' 
op, bhjf hier ten minften io ladg, tot dat gv uwe im- 

jr l,(,el kunt redden.
'k Hoefdaarnietvoortczorgen, wantin mijn huts 

En d Zljn no8tioe,en ) nog tafels, nog bedden ;
«aar nit kunt gy oórddleu hoe 't met de refi geltcld is.

ta me. MfJn H” ’ c"|c *•"**'•'..
Dat wouw ik graagdoen, maar Omaaiigcldteko- 

D;„ men 3 weet ik ware!y k geen raad ;
"malven moet gy my zo lang kreditdren , tot ik dònr gunil 

van een beter fortuin, wedrgeld krng om my Vah die 
T fchuld te ontlaften.

Mijn Hcer, uwe ohderdamgeDEnares j daar is nog 
D wel °P te wagten , maar kwalijk op te vaften.

8 even wel paientic ! die niet en heeft, die kan niet geven • 
io. heeft men my altoos geleerd.

. *-°rgelaas. Al evenwel Bon courage ! heeft ons non’t gc’ak 
gekeerd ,

1 hopen dat het eens beter za! gelukken.
aberouw. . Ach ! Ach ! vvaar zal ik nu belanden ?
°shart. Dat weet ik niet, ik ga elders mijn voordee! zoeken,

10 kunt gy 00k doen, het fpreck woord zeid : men lee'rd 
met fchade of met fchanden ;

^[Wy hebben met alle beide gelijk geleerd, en daarom meen 
■k my nù voortaan,

311 Bedrog alleen tc bedienen, gelijk een ander voor my heeft 
Va gedaan . ^ tegeti Warpaal.

r , mijn Heer ! ligt Zullen wy elkander binnen agt da- 
gen tot Vianen weêr a.mfehouwen. 

ik Mijn Heer, net is my Iced.... Maar zagt, ligt zal
r nu aaiiltonds wel gezelfchap moeten houwen. tege» Schynryk. 

na uw wraalt in’t werk, of gyzyt in uw liefde , en ik m/jn 
liaatgeruineerd.

ijj- Schynryk , fers de hand am den degen Jlaande.
Jn Heef: dat zal ik, doen, en gy zult zien , hoe naar ik op 

den handel van den degàn ben Volleer'd.

M

V;

A G T S T E TOONEEL.
rvî‘lrt- ’ H/frt’aal ’ Los hart , Zorgeloos , Naberouw, Schyn-
-)*. mpohuuromzijn degente trekken.

, tegen
Qemijn Heer? zijt gy beluRommetmy.tevegten , om't 

geen daad'lijk tnden ons beiden is gefehied >
ftnf dnt »nll-r «nr wil . . _IttdiI --- - -- vc.vrvu gciVUlCU 1

P,u ‘Jat .vv iltewasje a! in t geheel uit mijn zinnen verlooren. 
'tiswel.danbenikvoldaan. -Mr.

*rpaal, tegen Schynryk. ô jou Zwetffer ! ’k ZWeer...
, tegen

Qy j ' 8? lult&w naar mfjn redeo gelieven tc hooren, 
'%t de tijd, waar op gy voldoen moet, is verllreeken, is 

Ip uw betaaling, gereed.
Gelijk ze tegenwodrdig in't gemben by al de Adiio- 

miten is. Maar het dunkt my vreemd, dat gy nog by my 
t)at Verfchijueu durft, daar gy weet

mijn Dogter hebc vervoerd. ? , .
SfhZM?' .. Mijn Heer,gyfnltmydatbelieVentevergdven. 

« zig vrijwilhg aan my verbouden, om met my in den huu-
(no ^e|,jkeqltaat [eleven;

1 ,°rt te gaan.ik weet dat gy oninoog’lijk niet beta!en kunt, 
ichuidig zijt ;

.,tn, fo gy ons Huuweiij k beîieft toe te liemnaen, fchelde 
u al mijn winft en voordeel kwyt 
, IVarpaal, Reinhart omhelfende.

À ^:j[ mijn GelUks-Engell'k bad nooit dicedel-
* lteH.moed,8ucid van u verwqgt. , ;

uw liuuwelijk gaarti toe, fo gy u daar meé voldaan te 
agt.

aft. fen eenenmaai mijn Heer, en ikgaom uw Dogter die 
/%n,erdigteby mijnNigtis, hier te halen

%

Paal. Jeroen, roep aanftondsmijn Vrouw bier,

Legende too nee l.
Loshart, Zorgeloes^ Llaberouw, Schynryk, Stiapryk.

Schynryk, tegen Warpaal.
7£1 mijn Heer, gy zijt een ManW£ vanuw woord »

En ki,,d-dit ■« 

^ 2LnT Diets te
D,“>z,!,2f™^:n^';binde"fc“'M”r‘!aar"nzict

En dat men,g een, in zulk een verfbkering, wel cens onwerend

,ed Ie fegs“ - ™ar da^* 

Tocn woo;d‘4™ta“.""d!,nsM“’ “‘to™ 8«™ «"«»

TIENDE TOO NEEL.
Pfarpaal, Loshart, Zorgeloos, Naberouvj, Schynryk, Dtugdlief

tegen Warpaal.
Fs t waar, t geen my Jeroen daat verhaald ? dat gy het huuwelijk
1 yaa Meet Reinhart metKlarindehebttoegeliaan?

tiswaar, enhy heeft ailes, watikfchuldigwas, tc 
met gedaan., - , 6 ’

}, • Schynryk, tegen Loshart.

N u verfoeke ik allenig, dat ik u gefeifehap op uw Viaanfe reis mag 
no u w c n. \ o

Mijn Heer, 'kfalmetuw gefelfchapzijnvereerd 
IFarpaal, tegen Schijnrijk.

G, mi men S&IZrT

Om u de waarheid te feggeq, ik hoopte dat te hebben
DcugctlieJ. Dear is mijn Dogter. ""*"*«**.

ELFDE TOO NEEL.

. Klarinde.

Ach Papa en Mama i ik hoop datgy my 
mijn floutheid (hit vergeven,

kfientptdit opzet, door atkeer van Schynryk, eh door liefde 
tot Heer Reinhart -aangedteven.

Warpaal. Mijn Dogter, da’tik u omhelsl
Wat is't my lief dat ik u weêr mag zicn 1 

. Schynryk, tegen Loshart.
Mijn Heer, ik bidjelaat ons voort gaan, hun vreugd yerveeld mv 

Loshart. Korn laaten wy dat Iced dan voort ontvheri
Heer Warpaal zai non tog niet meë gaan, en hier is geen gelJk 

voor ons te hoopen. b
Dat gaat zo aanftonds naar Vianen.

ZorgeW, . En ;(t op Merode Idven.
Naberouvj. E11 ;k armen hais mag bedelen loopen !

. TWAALFDE TOONEEL.

Warpaal, Deugdlief, Reinhart, Klarinde, Langtong, 
"jeroen, Snapryk.

' j Langtong.

D At’sop zijnBedelaars, elk zijns weegs. Maar mijn l-w» 
Buurvrijller , het (pijt 

My veel van uw verlies.
Snapryk. Geen rood, ;k mag cole a!s AcHoniden

doen, en hoopen op een beter tijd. 
Warpaal, tegen Klarinde,

Laat ons in huis gaan, want ik ben heel nreuwsgierig om eens 
te hooren, hoe gy zijt te wdten gekomen,

Dat ik uw huuwelijk met Schijnrijk had voorgenomen 
Reinhart. Mijn Heer wy zullen u daar daad'lijk op voldoen. 
Deugdlief. .. Indien 't u dan belief:, tree in. ■
Langtong Dat eind valt hier heel anders uit, als het zig aan 

liet zien het begin.
Jeroen. Dat’s waar, nu zullen wy Elafi Bruids traanen ftor- 

ten , in plaats van bedroefde A Aie traanen.
Langtong. Dat's zeker, en wy zullen aan fronds eens dr'nken, 

op de Reisvaardige Aclioniften naar Vianen.

Einde vein 't Der de B e dryf



Voorfpel op Nederland in Gekheid.
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E

Nooit na elk zyn zin. 

VOORREDEN.
Entri zoede Vrìenden hebben my aangtnoopt om de Quincam-

r ' n TT T ' J.L. — — n 1 ~L 7. - / ^ ' r/Ti zr » i zi / Til. ì 11* /7 /| A | '/T /? M

Zo red te minder zal men op uwe asnkomft gi/Ten , t 
Dus ftookt gy twxdragts vuur wiens fchrikkelijke vlain 
Lift Cerberus helze rnaag z?jn cerile ooripronk nam,
En rionciurci in bet oor der iNazaat die de paalen 
Van’t bloeijent Nederland beircurcn , wijl de kwaaleti 
Van Heme! en van He! haar ko men over’t lijf,
Die ecu wig fchrikken voor'her kwaad, en haar hedrijf.

Geldz- Her gaat hier me'zo ’t wil, de Dwaasheit kan onshdprn.
poixò/'Win^handdfg

jff/r wry ** f* ^c6o«i/f«, re* ow wfgif
«/cr A**// /'«fca My :v rem

6f* oWerwCMf» , ff wd//'f&/y^ oM 'err to
/o&ryzif» Wf* *r , »ogZg«r

f/wi/Wf I En 'c Menlchelijk harzen vad» met gekheitoverftelpeo,

r 7,H
re pfMf, oo/l zy« (/o wasM
tegenvjoordig mee verterà is , Nederland in Gekheid. Lsoope 

«'ff nooHawf» , M Aoo-
Zer ver der we l te vaaren.

VERT Ó O N D E R S.
Bedriegery , Go^/ee j Mof ff* faa/ me; ea

- 7o«gc« 6f/f6'A/fr j , '* zy* re ff%
Tóorrr , f« '» (/o wi/cro re» AfoM-daw^jo^f 6a«</f«oic.

Geldzugt, Z/r ee* W wer oo* z'**r'g K/w j aa* , waar 
op /Zy^oMMC zy* , '* «/f &W rea
b'o6aa/ÿo '» </e eeg ^'r/e, ri/aar '« zy
Geld beeft, onier haar arm een rol Papier hoadeade.

Nydigheid , f» 'r Jwar: wer /or /"(f'e werwarf f/r J/d%-
/a &dar w», &W *«* f&r* WW*j6r«r Z/ 

tww w «* * «Wfff ff* Zoowr.

STAAT cm ZINNESPEL.

Bedriegery, Geldzugt, Nydigheid.
Geldzvgt.

OTa Bedriegery » ’t is tyd de Nederiande
Dooruwè konft om’tgeld tebrengen gants tot fchande , 

Zo de Opperhoofde ons hier in niet wederitaan,
Zal oils voorneemen eer men’t denkt van zelfs voortgaan : 
Daar toe dient Dwaasheid, fchoon zy is uw vyandinne,
Ten dicnil van ons beleit vermeeR’ren hunne zinnen.
De wraak heeft lang genoeg de Nederlandze Maagd .
Door droevige oorlogs tyd aan’t kwynend hart geknaagd, 
Wy dienen onze rol ook op zyn tyd te fpeelen.
£n ’t Land beroeren door onttinnige krakkeelen.
Dehel beneit haar deugd, en Godsdienft, ’t flaal, gczet 
Door Mars op haare borii, is wederom gewet,
Dies is bet tyd myn vriend , dat wy de dwaasheid zoeken 
Om ons in ons bello it te meerder te vèrkloeken,
De Helhond grimde nooit zo zeer aïs nu; haar vai 
Staat vaft. ô haafte vrengd die ons gebeuren zal /
Een nieuwe toevoer is in Plutoos rijk van nooden,
En wijl mijii fchigten , dien ik uitfehiet om te dooden 
Ook bruikbaar zijn by u , als zy nit dwaasheits boog 
Hun werk verrigten ,, en het mensdom fluiteli ’t oôg.

Bedriegery, Uw wijsbeleit is goed en ’k yond al ling geraden, 
Dat ik her mensdom door mijn konft nooit doe verzaden.
Zou ik de dwaasheit in* myn arme neemen, neen 
Ik vley een ieder door de kragten van mijn reên.
De Dwaasheit heeft al lang het hart van ’t land gewonnën 
Dies is het ook cens tijd’t geen nog niet is begonnen 
Door ons beleit vrindin te werden afgedaan ,
Dan blijfc hels Zegekar in zijn gareelen ftaan.
Want die ben ik verpligt te dienen al mijn leeveû,
Wijl my de fl eu tels van de help'oort zijn gegeeven.

Geldzugt. ’t Is waardoor uw bedrijf is de afgronds zwavel poel 
Het aldereerfl bevolkt, als de Engelen ten doel 
Van hun vermeteiheit her kernels moeften derven,
't Geen dat zy dogten door verfloktheit 't zaam te erven,
En fteunde op uw magt door uwe lift verfterkt,
Waar door dat hunne vai in haaft wierd uitgewerkt,
De cerile Vader van het Mcnfchelijk geflagten,
Veci min de Morder als een fchaap die geen gedagten 
Heeft op het (1ervent unr, wanneer hy werd geleid 
Met bloem Fefton bekranft ter flagtbank haar bereid.
Heeft in onwetenheit door uwe lift vermeeten,
Den moordhrock met haar man voor haare ftraf gegeten.

Nydigh. Weg ! weg de Dwaasheit laat zy heerfehen zo zy kan, 
Last haar betyen in haar oordeel, die niets van 
Vor&Plntoos wills weer nog zijn gehelmenifkn,

Mijn rijkdom is het geld waar door ik Dorp en Stad 
Doe nederbuigen/met o n't zac l-,, want om die lchad 
Dvvaald rnenig dig gemoed ; de waereldlijke zaaken 
Die weet ik door her kruic der fchijven goed te maaken. , 
Hoe flegt dat zy ook gain, door my dwaald Koning, Vorft* > 
En rnaakt dat hy om ’l geld, met onregt zig bemorit. .
Met rccht zo is het regt al blindelinks uitgefehiiderd, 
Wanneer haar oordeel door het onregt is verwilderd ,
Eu door liet roode goad’t geen haar het pog ver blind ,
Tot men het meerder als de waare God, bemind.

Bedriegery. Daarom zo werd Minerf ook met een Uil getcfceCd 
Maar nooit wierd haar vernuft, by uwe (chat gerekenc,
Die Oorlogs tijden voeit en ver ft haar Ve id battier 
In Vs Menfchen dierbaar bloed. De moord dat gretigdier 
Verbieid zig om mijn lilt , en (leria zijn heerfchappyeii,
Vei vordert door de kragt van mijn bedriegeryeni 
Onaangezien men zict voor uw en my tot fpeit,
Dat by de medie ons bella an duurt ilcgts een tijd.
Dat heugd nog Amflerdam door Haarlem fe! verwonnetl 
* Wanneerdoor’t wraak ziek hoof’d dienOorlog wierd begua»en’ 
Die Kerk nog Cel outzag, maar flak het a! in brand ,
Eu met de gcefl’lijkheit vplbragt de grootfte fchand,
** Hit geen dar Goziw- n na twee rr.aal toe verdieeven, 
Voor h Kerkeiyk Autaar nog kofle’t dierbaar leeven.
Of zOn men Egmond of wcl Hoorn om hun vai 
Herdcnken tot hun ramp, als zy van *t traanen dal 
Verhuisde hemelwaarts, door Alvaas tirannyen, , ■■
Volbragt op’t mnordtdoneel, ’t geen Neerland nog doer fchryen‘ 
Of we! her Prinfelyk hoofd vervoerd gants do] van zin,
Die het Land beroerde, en zyn grootlle glori in 
De felle wreedheit fchiep, en nam tot s’Gravenhaagen 
f In’t uitgeieefde bloed geftort zyn ziels behaagen,
Die als een Martelaar op’t vreeszelyk moordfehavot,
Ten fpeit der Prîns en ons zag zyn gelukkig lot. 
ô Nederlandze Maagd het heeft ons lang verdrooten.
Dat gy de t uft zo lang hebt van’t geval genooten,
Een veege ziekte die u plaagde over het Vee,
Is ’c eenigfte geweeft. Zo lang gy had de vred ,
Doch ik kryg nieuwe moed, terwyl dat uw gedachten 
Op’tgeld fleets Was gczet, en dat voor’t bed komt .agten- J 

1 Geldz. Hier door bcllaat ons docn , want door het roode fV 
Zo heb ik in het hart der Mens een Kerk geboud,
Waar’t ronde Godendoti! door hun word aangebeden.
Al hun verlangen ’tgeen beftaat door ydele reeden,
En denken door die magt te zyn ten top gcfield ,
Terwyl dat haar de hoop fleets vleyd en zet op ’t geld.
En zeggen morgen vroeg dan zal ik dit gam bouwe,
Dan dit garni plante», of ik Zal op morge trouwe.

I Ik kryg een jonge Vrou, of Man , terwyl de dood 
Staat vaardig dat hy haar met al hun hoop neerjioot.
Nogtans hoe menigmaal, dat zy dit zien hun leeven 
Gaat egter dwaalend voort, daarwysheit voorkomt beven- 

Nydigheit. Waar toe diend dit verhaai van uzo uitgebre'-r’ 
Terwyl ik ieders hart door knaag en fchier afbeit.

Bedriegery. Ja’t is al over tyd ons reên eetis af te breeke 
Terwyl t>iana met haar Maanlicht is geweeken,
De guide Zon komt aan wiens held’re glans wy vliên,
En wyl Aurora die ons haar, en nooit wil zien ,
En ligt aan Nederland myn wille mocht ontdekken,
Nu is het tyd vriendin wy te gelyk vertrekken ,
De Aarde fehéurd vaft op en is aan ’c open gaan, ^£n>
Nydigh. Volg Geldzugt en zink neer, blyf hier niet lange 

Vorft Plutoos zwavel poel die fpalkt voor ons zyn kaaH 
Laat ons van onderei! vervorderen onze zaaken ,
De Zon die klirnt vaft op, ik vrees dat hy ons zal 
Vcrraffen tot myn fpyt dies Zinkt my ten geval. 0,ien.

Zy zink en alle te Z"

* Gyr&frf we* ow T/cri;

** Gezewyn Bijfchop van Uitrecht, raaerbend m f, 'p A*
Klarijfens voor't Autaar gedood door die fan Harder» 

Perdam , V Jaar enz.es Heeren en Zaligmai.tr :zg7" 
f Bnrneveld.



( 43 )
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VERT

e Nederlandze Maaga,
7,- Zeene Proviwfie». 
ppopmanfcbap.
^ ^;»e.

W Teems, 
yw Ryu.
f" T-.
Merknrtus.

O O N E R g.

Jupiter.
Herakiiet.
Demokriet.
De Hoop.
De Dreede.
Mars.
Bellone. Î
De Leek.
Gevolg.

EER.STE BEDRŸF.

En'twelkdatmy de zie! aïs rie Jen 6 rukt.
Door dieu bet mis geloof ve, hi., ;, r.ii,,. %.mden
Dus blijven overheerd vrr . ; dele mis verfianden.
Ea ikmoet tot mijn fmertE^ipteAs Aioodgeloo^ 
in mijnc paalezicn, her geen door bleed cn roof 
Geboud werd, wij! de hand ties hamels opgeheven 
Is vaardigtot den flag, om’tmenflelijke lèren ’ 
Tekortenvoor hun firaf/ ach droeve Koopmanfizhap,
Men ziet het Land nog tot een haaven ,
Voor muitzugt die haar dorfl gaat laaven,
In’t bleed die’t Krifien martelfchap 
Omhelzen : het is waar de Vreede*
Heerft nu ten deelen in mijn rijk,
Dan ach ! wat helpen mijn gebeeden ,
M’jn vqlk is Babels velk gelijk.

Koopraanfchap. Den druk last die u zo njet prangen,
Maar tiroog de traanen van uw wangen,
Uw Neerland egter fiaat nog pal 
Die altoos weigerde een voetvai 

I Te doen, voor fnoode afgoderyen,
I Ons Juda lacht Mevrouw met nonne dwing’landyen,
I Gelijk eêr Azie uw Sufienflelde roern ,
Dat Juda in haar tu in was de aldereeUie bloem.

Europa. My dunkt Merkuur die komt, mijn hart verlangt met 
vrezen .

Na zijne tijding, of die goed of kwaad mag wezen.

EERSTE TOONEEL. T W E D E TOONEEL,

Europa, De Keopmanfchap, Gevolg.

(. , Koopmanfchap.
y,Al nooit de droefheit die u ’t harte komt te prangen 

■£-*> Vergaan ! ô Koningin die’t Waereldlyk gebiet,
Net uw drie Zufteren heerfi, hoop op het goed verlangen 
yD eene guide eeuw, wiens zege rykdom giet 
j-N haare hoorn, welkers fchatten _ 
b e Wyde Waereld van beftaat,
D wilt geen traanen meerder fpatten,
Ve ’c fchoone van uw fier gelaat 
^N^oofd, en uw al balìe leeden,
£,ie als het houd vermolmt, vergaat,
•Kaat tiranny van eige baat, .
j,e he] voor dankt door haar geBeden.. - ;

(fioefl veel eerder die geen rykdom als den handel 
•j^ej goederen heb, betreuren uwe fbat, 
pr'cb door de tyd veranderd ligt het kwaad,

‘IJchikt het menfdom door verfiand en beter wandel. 
^uropa. Myn waarde gunfieling, .heiaas myn droef gezicht 
iuUrit naauw op kyken, wyl dat Phebus zonne licht 
jJ.yn doge gants verdooft, myn ziel die fmagt door fmartb 
fj'S iyt) myn traanen tot verligting van myn harte.

j al herdenken zinc vier eenwen lang geleên,
‘t'X$nieuwt mV deze tyd , myn droevige elendigheen,
)? word als een aards Godin van ieder aangebeden,
N1 egter words ik als Slav in op 5t hart getreeden,
Nrdeak ! ò Koopmaflfchap wat Spanjens dwing’landy 
jy reets heeft uitgewerkt met Vrank’ryks tirauny. ,

2weed, den Scnot, en Iér, met al hun bloedig ftrsiden, 
(y rr,akte my zo fiiet als deez bedroefde tijden, 
j pu Romens heerfehappy , nog Duidslands monarchy 
ivp- noo>£ ,20 zeer aan’t hart als treurig Neerland iy, 
j^'JUjongRe troetel Kind gekweekt en opgetoogen ,, ■ ■■■ v 
N--°r Wreedheit, fchoon’t nooit heéft van haare aard gezoogen, 
jNJU Kindercn ack die zijn gedurig tegens een ,
}, ,twedragt die regeerd , die fiuti op’t hart kornt treên.

'drocvig Noorden field den firijd God zijn flagorde, 
^e,ks Land en Zee! ô ramp, beproptmet doôn zal worde. 
Tn Woeden Ruts die wreed als, een ,verWoede,Leeuw1 .

v°°r eenioetMufiek het menfehelijk moord gelchreeuw, 
ìy|,ProPt den Oceaan met zijne Zee Kafteelen, 
ijptoegcruft uit gaan, op pkmdcren, rqoveti, fteelen,
Ì); uonderd door ’c gefehut in *t oor der nagebuur,
9tn a*ie fchrikkcu voor zijn woedent blixem vuur, ,
3^ pen’t rijk van Zweedeheugd, met droevig na’oedenken 
ì;rj 1 geen de troefe moed van Danemark komt krenken 
Ln rj?akt haar aan k verfiand, wijl’t bloed den flroom God verft, 

z-pboord ter menig een die in, zijn golven fierft. v#
LiMerkuur zal u wel haalt ondoen van al uw zorgen, 
Ònj brengt by u geluk voor deezaanllaande morgen,
DatTp heeft hy daar by verwittigt aan Mevrouw,
ÜW Moorde wat in tufi geraakt was, laat de rouw 
<EUr '3 te zeer Mevrouw aan ’t Vqrftelijk harte raakeni

moord die bru]d te zeer en zorgt fleets voor haar Zakcn, 
6^n den Faits, en Trier, enPfuifien deerlijk drukt,

Mcrkurhs, Europa, Koopmanfcbap , GevoJg. 

Merkurius.
kom tot u , uit den naam van Jupyn , die my zenû? j
Die u geluk toewer.fi tot aan uw 1 evens end 
Daar by Jupyn van nieuws aan’t branden ’
Geraakt tot liefde, zo dat alôm,
Beweegt hy ’t gantfehe Godedom,
De Euroopze vrugtbaarlijke firanden 
Hcrfcheppen adem, om de min,
Die hy herdenkt van u Vorllin ;
Doen gy met pwe gezellinnen,
Vrouw Flora voor haar bloérn gewas 
Bedankte : die tot dank genas 
Den dofider Gods verliefde zinnen.

Europa. Zegt my de boodfehap, waarom gy u herwaarts wend 
Meld my ik ben gereed, met vrees en met verlangen,
Zeg my zal ik eens troqft ontfangen ,
Na lange droefheit en elend ,
Hclaas ! is *t muitgefehil der twédragt al verdweenen,
Of is dc Zon van vreugd geheelijk uitgefeheenen,
Ter wijl dat al’tgdnk zig houd of ’r my niet kend,
Ja; komt gelijk ontzind my voor het hoofd te ftooten,
Wijl mijn bedrukte ziel met vrees Is overgooten.

Merkurius. Steld u te vreên Vorftin, en buigd u onder’t juk : 
Gedraagd u wijfîelijk, en laat u ’tongeiuk 
5T geen u hangd boven’t hoofd, het hart niet doen verfehrikken,

: Eur. Gaat voort in uw verhaal, fpand men my weder firikken 
Onlijdelooze fmart',. zeg my’t verlangen brand,
Dan neen ! Merkuur zwijg ftil ?t verhaal krenkt my’t verfiand. _ 

Merk. Dit is die zwaare kwaal, die Neerland ftaat te vragten, 
En dit kweft. Vrankryk reets, en Engeland, wiens gedagten,

U ws ongeluk vry verder gaan 
Als tparus vleugele zig uitlpreide,
In ’t kort de tijd baard duizend tijden,
'T geen wijsheit al te duur komt ftaan ,
Want elk wil meerder tijd uitvinden,
Als tijd in tijd is. Als de blinden 
Zo zien zy ’t geen dat niet en is,
Nog nooit zal komen, dat *i te zeggen .
Dat gek en wys te faameri is 
Yereenigt, fo dat overleggen 
"Van opregt wys, nu gaat om brood,
Opregte wysheit die fchier dond 
Gerekent word, ’t geen dc Naneeven 
De moed geheelyk zal begeeven ,
En niet gelooven dat dit Land 
Zo wierd benomen van ’c verfiand.

Europa. Het fchynt gy (pot met my, terwyl ik door mijn franca 
Befproei Vrouw Geres grond, die al haar vrugt engraanen 
Door’t ongeftuimeweèr, verlept enraakt tot niet,
T erwyl ik overdenkt het Waereldlyk verdriet,
Hoe kunt gy’t teder hart van my dus wreed toelpre®ken.

Heeft Jupiter ooit mi miel y k teeken 
Betoond aân my , dat hy’t nu toond.
Ik die zijn hoofd ccr heb omkroond 

I Met bloemen uit vrouw Floras: tuin>F a 
' 1 & V/aa,



W 'niiecr hy over berg en dainen 3 
My liai en voerde over Zee , 
fot hy vòor myne eer deez ree 
My weder gaf, tot liefdeas b-yken,
Waar in tit grouts Voriteri rykén 
Bezit , rnaar met veel ramp en druk ,

;Uec2 droeve Yydeu ovcrgooten ,
En ach : gy lacht met my, en met rnijn ongeluk, .

Terwijl data! ’t |eìuk my komtvoor’t hoofd te itootcn 
Merkurius. ’T is tyds genoeg geweend , wanneer gy ziet de tijd 

Èri hoordde droefheitdie’t gehsugen nooit onglijd 
Des nazaats : maar zoud gy nadenken,
Afneemen van Merkuur Mevrouw ,
Zoekt gy rnijn dienti en eer te krenken ,
Eh keuren vais mijn dienti en trouw,
Neen dat een ander eer uw droefheit kdmt verklaaren 
Voor my Vorflih ik ben te vreên.
Dies wilt uw traancn zo iang fpaaren.

'Europa. Ach blÿf Merkuur ,
Merkuur in’t wegvlicgen

Neen : ik vlieg been.
Ï) À R D E TOONEEL.

Europa, Koopmanfchap, Gevo'g.

Europa.
onmedogende verlaat gy mijn bywezen»
En gy Jupyn die uit uw hooge wol.ke ziet ,

En de clemente die fleets voor u en uw gebiet,
Met een beangfligheitvoor’t droevig uit cind vreeferi. 
Schuvvtgy, ôJupiteraldusuwKoningin 
Verlaat g’Europa , die gy door uw geiie min 
Gefchaakt hebt van het ftrand , ô iiefdé 
Zwigt gy voor’t Hemeis Godendom j 
Het blykt want lupi ter blyft Itom ^
En uit geen enkek woord,’t gedn eer mijn ziel doorgriefde.

VIERDE TOONEEL.

Europa, De Seine , De Theems, Koopmanfchap, Gêvélg.

D Europa
Och weikoip.

Bedrocfde Seine die door’t fcbryen,
Mijn droeve traanen komt benijen.
En gy ôTheems die cm mijn rampzo’t fchyntnog lacBt,
Om dat gy gams uw flaat niet ziet tot niet gebrbgt,
Dochdenk wanneer ikbenvan’t Godendom verlaaten ,
Datai uw mogentheit, uw luttel tyds zal baaten ,
Want als het misverfland by’t mensdomfwanger gaat,
Waar uit krakkeeling fpruit, eu onverfoenbre haat,
*T geen Argus heeft voorzien , vier eeuwen al voor heenen, 
Waar in de Zon van rufl geen een jaar heeft gefcheenen,
’T welk rijk en fleên nog heugt, als’t treurig Nederland 
Door Spanjens Oorlogsvtiur, alsTrooijen flond in brand, 
Weend eerderalleby , met my die vier Vorftinne 
DesWyde Waereldsben, doch tegelyk Slavinne.

De Seine. Ik die bekleed gaa met veel kleuren,
Nierais een ryke Dogter voegd,
Een armelyk kieed my nu vernoegd.
Nu my geen ander mag gebeuren,
Wat zalikdoenÌ ôryks Vorftin,
Men (potmet my, wijl mijn gebieden 
Naar geen vernoeging was der li eden,
Nu ailes leefd in dwaafezin, “
Zy zogten fchatten , maar hun poogen.
Heeft in hoogmoed hun bedroogen.
Maar ’t geen my ’t aldermeefte fmart,
Is dat ik in den Theems geen hart 
Van mededogen kan verwekken.
Éy Iaat ik van Uw hart doch diegénade trekkèn,
Dat my de vroomeKoopmanfchap 
Op îiicuws herfield, op dat ’k den trap 
Van mijn geluk weer op kan vyfelen ,
DieGeldfugt wreédelyk kwam verbryfelen.

De Theems. Hoe fonde ik fugten, daarmijn’thartevrOlykis. 
Endoodedenatuur Vorflinne ,
Dat Vrankrykfchreid , nadat haarzinnen.
Het regte voetfpoor liepen mis ",
Voor my ik foek na vreugd , ’t heeft reeden :
’K iaat fugten fehrijendien het wii,
De bank der A&ics iijn op heden 
Voordelig, duurfaam, en nooit flil.

Koopm. Hound gy mijn dienfl aldus, ô trotzc, enôwreeden, 
Daar aiuw welvaart hangt van myn belangen af,

( 44- )
j Tergi-Jupiter doch met, eer Mars vooruwe ftraf,
Door inlands gelds krakked, uw Aéties komt vertreecipn,
Eroori eer Europa, die bedrukt door al de elend ,
Niet west gants afgemat, waar ly zig heene wend.

Europa. Koin flat ons Nederland , wieus fmart mijn ziel kofflt 
e knaagen,

Eens ua haar vrelllant, met verlege hart g-aan vraagen.
Zyt vreedfaam under een , en denkt gy uit en flam,
U it Jupiter en bleed., gelijkelijk óori’pronk nam,

'Ey H de van het eerjie Bedryf

Vertooning voor’t tweede Bedryf.

E Ur op a werd van de Maagd\van Nederland ver-ixielhomt, die iff 
haar tuyn zit, omringt van de '/.eve Provincien , die elk hun etgt 
IVaapen draagen, de Koopmanfchap leid gebvege voor de voeten vali 

Nederland, de Hoop en yree de ver telle Europade Hoop heejt ir* 
de cene hand een Scheepje eie hi de ander e hand een Anker, de Ere e de 
houd in haar Jlinkerhand een Palmtak, en in de regter hand een 
krans , die zy Europa bovenhet hoofthoud, Mars en Bellone leggeri 
voor haar voeten gekluijlert, den Ryn, het V, en de Maas, vertoone’ft. 
zig in 't verghi et gants droevig, de Lecìt houd tn deeexehandeep 
leege beurs , en in de ander e hdndpapieren van de Wtnd Negeiie, bel 

I geen zy geblinddoekt in een fchaal tegens malkander opiueegt.

J Uitleg op de Vertooning

Hier werd Europa van de Nederlandze Maagd
Verwelkomt nahaar flàat,beklaagende wat fchande 

Haar Vrankryk heeft gedaan, en hoe dat werd beklaagd 
De droeve Koopmaiìfchap, fchoo’ri Vreede in haarhanden 
Den Krans en Palmtakdraagt, de Vierfchaar egter fier,
Door’t roodsgoud verbiind, ’t geen Neerland kan behaagen, 
Waar voor zy in de plaars., geett fwartop wit papier ,

TT geen menig Weeuw en Weez op’t alderfellt fai plaagen, 
Marsgrimlacht in zijn vuifl, het geen Bellocn verbleid,
Schoon dat zy leggen ftrenggeboeit voor Vreedcns voeten,
-Nu Geldfugt al te v/reed s’Lands droev.e.ziel doorfneid,
Die lift en dwaasneit voor haar gefellins komt groeten ,
De ftraffe plette het hooft, *die lulkeen helzevond 
Het eerften heeft bedagt, waar ’t Land door gaat te grond,

T W E D E BEDRYF. 

EERSTE TOONEEL.

Europa, De Nederlandze Madgd, De Zeeve Provincien, Cevel^- 

Dè Nederlandze Maagd.
r~t Yt wclkom Koningin , mag ik na lang verlangen, 
i-«4Op ’theugelyk oogenblikuinmijn tain ontfangeri,
Dank zy den Hemel dieu tot my herwaards fend.
Is u dën-handel van mijn Kinderen tvel bekènd,
De guide eeuw op nieuws, vertoond zigvoor onfe oogeti 
Ik kan de Koopmanfchap niet meer Voor my gedoogen, 
Mijnhoorn die ftorten eêr veel Koopmanfchappe waar,
Maar maakt riu voor myn oog veelrijkdom openbaar,
Stygt Uitrecht, ftijgtdusop, maakt uberoèmd Hollanders} 
Leeft indeplaatsvan ”t vuur in ’t goud als Zalamanders;
Vreeft ’t oorlogs woedenier, nudat mijn Leeuw fleets Waakî, 
Die’t ronde Godendom , aan u forijkelijk maakt ,

Europa. Rampfalig Nederland, watjfilu noggebeuren,
’t Geen u op’t onverzienft , het hart van een fai feheuren. 
Herdenk het noodlot ’t geen dat Vrankrijk v/ierd bereid,
Dan ach ! ik hoor met fmart, dat u die ramp verbleid.
Ach! Uitrecht keen weerom , en laat uniet bedriegen,
De dwaazheit die gaat uit, om elk in flaap tèwiegen,
Die door bedriegery fleets uitgefonden werd.

Herdenk, ô Nederland , wat (inert,
Uw’t droevig naberouw fai geeven,
Ik dagt dat ik uw hartewee,
Uw flaat, en uw el en dig leeven,
Zou dooden , wanneer ik mijn bee,
Aen Jupiter zod opgaan draagen ; ‘
Dan ach ! ik blyfin onweers plaagen,
En raak nooit veilig op een reê,
Nooit grooter ramp voorhecn ikleê.

De Nederlandze Maagd.,
Wat doet fugten , wat doch fchrijen,
Terwijl dat ik hier met mijn reijen ,
Steets vrolyk leef, en wel te vreên ,
Zal ik naveeleoorlogsplaagen,
Mijn hart niet eens in vrengds behaageu

* Latti».



,;c, Doen leeven, in rnijn tliuyn aueen,
W het dien ik moet ais waarde moeder achten s 
tir u’s mijiigduk op win It Van geld cewagten,

( 4T

far°m dan tioch bencid her wel zy n van ’c gemeen.
_ Is dit her wel zijn waar op dat gy komt bcôgen i 
-J^doch gewaarfchuuwf Nederland ,
^reed das uw roem nier in her zand ,
•b^fyn veel wyferalsgy fytdoòr’t geld bcdroogen. 

en Windnegotie die niets is,
Q3at u op ydele hoop tlegts leeven , 
rxjjju te wreeder dood tegeeven ,

*’j min ft een kanker van een eeuwige e'rgçrnis.
Rolland. Zyt gy Europa hier gekomen om tefcîiempen ; 
JHckt gy ’t wel zijn van Maagd Nederland.te dempen,
Aen ziet met droçifçnis, hoe dat de onftuyme zee, 
Afdswelvaard wrcèdelijk, en fchîelijk komt verftnagten, 
i° dat de helft van de kielen nooit wcer de reê, 
jN'fchouwe daarzy eêr in grootgetal vernagte.
N"s handel van papier gaud ons her roode goad, 
l*aarop men fteên enkerk, geloofen hoop op bond, 
h 5 Uitrecbt, tegens Holland.

geen dât gy verlfelt, dat isdaar wy op hoopeh,
N’ï de zeilcn reets van verden Eem op ioopen, 
vA gelcke Gafthuis is te vol, die zo veel Itecn,
N élioniitenhebt, ber piatte Amftelveen, 
y' tScheepgat mag met regt den fchoone naam genietea , 
k3!i fpottcr Momus, Spiegeldam,
ffch ais Neptuin zijn Itroom cens voorons wal laât fchieten, 
b Reem in’t kort uw lof, waar door ge uw oorfpronk nani, 
N volle lauding zi en wy voor de vette koiiien, 
war gy met Pampas zijt bekaait, 
wV haan die heeft reets uijtgekraait.

Ucht wat met de Maas, met Y en Âmftelfiroomèn ,
3%oer de vlag in’t kort , hetgaatook hoe net gaat, 
wn Adel na het geld, die zijn my nog te baat.
Poland. Uw kaalchovaardy doetu teydel hoopen,
v|en ziet in’t kort uw St ad nog om papier verkopen,
fv dor pen zijn tlegts een begin,
i'aaenzingt reets op van vreugde,
w fpot met de ydele hoop, waar in gy u vcrheugde. .
pi zy nog over u zal xvezen Koningin :
war edele poort fai nimmmer fluyten ,
Nn dienti uws rytuygs enuwfchuijten. 
v'e Stad die werd voor u bewaard, 

dat gy daar komt over fpringen,
P! de angtt fai u daar over dringen , 
yis raakt uw Add met dearmoê nog gepaard. 
xnrecht. Uw al tebitze tong die zal u nog doen treuren.
een, neen, datongeluk fai u veci eergebeuren.

v TegeKs Gelderland.
waar trie maak gy ook geen begin ,

Ipreek rnijn naaftebnur vriendin,
■S'ld. ’Kwou ik uw Aâics fag in duizent fbkkcn fcheuren ,■
wen, ik fchuw defefaak, die ais de ve ege pelt
jTdsnogdoorknaagenfai, neen Uitrechtdoetu belt,
yjaar ik vervloek het geldziek leeven,
wn hemel die heeft my gegeeven,
jfnoeg daar ik van leeven kan,
l^ben vernoegd, en ider man.
Amy, komt decs Negotie fchuuwcn, 
jfaar voor een wijs verftaud moet gruuwent 
A1 ftneekt mÿdat ik deefe.vlock,
Aoet haatén, die in ’r kort de hoèk, 

an mijnegrenszen fou beltooken.
J Utrecht. Gy ttinktvan bangigheit, ik hebhet lari» gerokeri, 
u uWe beurs fo fchraal, foci Gelderland zwijg (til, 
b.et volckregeerd u flegts, en leeven naar hun Wil, 
sS Holland zie wat vreemder faaken ,
P blooft van fpeit gelijk fcharlaaken j 
if/ hebt gelijk, ô ! arme Hoof, 
f zag u nog van doode an g ft fterven,
Waamt gy cens Âétioniften ervèn ,
Z'Uerland. En ik zie u nog tot een roof, 
f m t wed rag t ondcr uw gebuuren ,
^ al uw viete fotte kuuren,
> Çrauderen in een droeveftaat ,’
wcfd dus in dvvaasheit, ik voor my ik tnagt wel lei den » 
j * wout gy uwe Koetsdoor Olifants doen reiden, 
u Plaats van Paardegantfohflyk dol van ftraat tot ftraat, 
friand. Ei, Gelderland fwijgd ftifhaar win ft zal u niet baaten. 

nrecht. AanhoordvrouwZeeland ecus, die tloof wil ook mee 
T)- , praaten,
' ' • daar grenfzen door den roof heeft aangelegt,

. Europa tegeris Nederland,
o .V bun verhart gefchil niet eenmaal zyn getlegt, 
rfn :lnt gy Nederland aan rnijn bedrukte oogcn,
" ez dtoefheit laaten^ien en werdgy nietbcWogcn,

Met m'jnetrancndien ik neerftort langs de grrind,
Nederland. Gy Zeeland zijt in ruft , gy Holland houd uw monti 

Met Uitrecht, laat zy doen het geen haarjal begeeren,
’k Ben buijten u, in liant haar trotsheit te verlceren.
Europa. Gluts naderd imam ons wic- of het wezen mag 
Nederl. Hy fchreid wat of hern deerd, fpreek vriend Wats'u beklag.

TWEDE TOO^EEL,

Europa, de Nederlàtidze Maagd, HcrakUet, de Koopmanjçhap, 
de Zeve Provincie, Gevolg,

, i Herakliet, hu y lende.
Ch: oeh , wat zijn ’t bedroefde tijden,
Ach Vrouw Europa , weet gy't niet,

En moet dcn droeve Herakliet ,
Door defa zwaare faak uw treurig hart doorfirijden , 
ô Koude Louwmaand, ach, die Vrankrijk, nu ons lant,
Berooft van ’t belle goed, ey Heerland wil niet huiien,
U w oogen fonde u nog meer het hooft uitpuilen,
Als uw lnwoonders, die berooft zijn vau ’t verttand.
Europa. Zo heeft die koude maand bevrooren ,

De wijsheit, na ik hooren kan.
Herakliet. De Zuid , en Welle wind in tooreu,

Die h ebbe n fchier aan ÿder man ,
Wat van h un harfents doen verlluiven ,
Setter, die heeft le aan de vaart 
Der Eem, meed by malkaar vergàart.
Jupijn zy dank, dat ’k ait zijn kl ui ven 
Gered ben , en dat Mc Neederland 
Nog vrolijk tie in defe (land.

Nederland.. Gevijnsde huilebalk, wat fai ons nog gebeuren, 
Wel hue zijtgy fo (tout te naderen mijn tuin ,
Steeld gy aid us de kroon van mijn beroetnde kruin ,
’K. wou ik u levcnd fa g in duifend iiukke fcheuren,

Ver trek fo voort, ô lompe bloed,
Eji fc’nu wt de Maagd der Nederlanders ,
Zijn uwe reên, ô geknitt anders,
So gaat, eer dat mijn heete moed.........

Europa. Sagt Nederland, als ik hier ben uw Koninginne 
So wil ik dat hy fpreekt, wilt Herakliet beginnen 
Temelden ’tgeen gy weet.

Herakliet. Ach! dat ik dat verdrkî
Aan u niet doe verftaan, docligints komt Demokriet,
Die zal die droeve faak , hélais ! u wel ondekkcti,
Doch ik wens dat Jupijn u fai tottrooll verttrekken.

DARDE TOONEEL,

Demokriet, Herakliet, Europa, De Nederlandze Maagd, De Ze~ 
ve Provincien, De Koopmarefchap , Gevolg,

Demokriet, lachende.

Wel Herakliet wat vreemder faak,
De Jongens zingen tot verrnaak,

Al liedjens van de Windverkoopers,
Doch ik vrees dat zy wel haaft Landlopers 
In plaats van Koopluizulle zijn,
Wijl al hun doen beftaat in fchijn. Tegens Nederland,
Dach Jufvrouw, wel gy fchijnt in tooréa,
Ofkomik u wat vreemt te vooren.
Verge.it mijn al te (toute geeft, 
ô Bloed , hatfgy daar cens geweeft,
Niet Herakliet, hoe zwijgje pruilder,
Htie Itaat gy dus waer als een huilder 
Te balcken , ziet die troni cens ,
Ja feper’tlijkt watongemeens ,
Ey wilt niet in uw traanen fmooren,
’ r lijkt of gy Àéties hebt verlooren.
Ey Herakliet verrei my, kom,
En zegt ’t verlies cens van uw fom.
Hoe zwijgt gy ûil, dan falik fpreeken.
Al fou ’k tien heel en handel breekeu ,
]a wel, wieof niet lachen fou ,
De Zeê die is reets uitgeloopen,
Waar in veel zielenzijn verfoopen ,
Het Y ftaatdroog, terwijl men non 
Om weer de Zeevaard op te foekken,
Sal graaven in de Stigtfe hoekken ,
Van dpEemkant af, door Hy en Sand 
Wat wijfe manne van ver (land 
Bcvind , men niet fo fy hun koppen,
S'leg! s niet verhangen in de llroppen.
Van wanhoop, om dat hels papier 
’K vrees dat fy dimmer als in ’t vier 
S:g (ufien Vìride, eer drie jaareri 
Vérloopcn zijn,

M



îîtrakliét. Wat al gevaaren
Staen on s tè vvagfcn Dêmokrîet,

Dsr/i’ikrìet. Voor ’i minii, dat voor a overfchiet 
Üen huis, nu dat de Stadt Vianen ,
So veel KaAeeleû bouwen laat :
Gykrijgtter vali een ora uw traanen 
Die gy eer Aorte. Een gamiche A a at 
Suit gy nog in verpagting krijgen ,

Nederland, tegens Demóknef,
Sijn uw reên gcdaan, fo raadeik u te fwijgen, -

'Europa, tegens Demokiiù,
Mÿn wil is dat gy fpreekt, dies wegen maekt begin,

Demokriet. *K dankje hartelyk, ô groòte Koningin,
Wilt gy dat ik u fai van Staats verfc'hil ve: haalen,

‘Of dat ikin eenfchets u 1 even dig af ga maalen,
DeScheepvaert die in’t ’t kort, voór Uitrechs wal fai fyn,
Ten fpijt voor Amftel Stad, voór Maas, en voor den Rijn.
Of hoe dc Koopmanfchap veragt word en gefchonden,
En hoe die Bedelaers Fiet Land fyn ingefonden,
Tot nadeel van’t gemmi , door Vrankrijks Aim beleid,
Het geen hun op een Winft van fchyn fchoon’t hart verbleid. 
Docift eindedraagd delaft ; terwyl’t bedrogdie kanker 
Door eêt uws Neerlands hart, gelyk de roelt het anker 
Van alle goede hoop, doorknaegtop’r alderwreeA.

Herakhet. Met fegtde fvvaarfic Araf,daar Herakliet voof vteeft, 
Nederland. tegens Europa, 

tide ficemt gy nog in hem, die my uit lacht behaagen ,
Ik wil my door het geld, doen tot de Aarre draagen.
Europa. Vertrouwtmih op het geld , alsopdemagt der goôn, 
Nederland. Ik age mijn hoed fo goed, als Jupiter zyn Kroon. 
Europa. Te grciote hoogiiiOed duikt.
Nederland. Dat raekt my niet men dallen,

Men duikt al Vaid men niet, maer armoéd’ is gevallen.
Europa. Dearmoê is geruA, als fy te vreeden is.
Nederland. Dearmoe die is fchand, en leeft in droeffenis. 
Europa. ’T is nog bedroefder rijk, en nooit te vrecn te wefen , 
Nederland. Hat geldverfchaft ons magt, en magt hoeft niet te 

vreefen,
De AerkAe houd het veld. Europa. Niet altoos, want wel eer 
* Zo vie! de grooAe magt, dooi tong gevley ter neèr.
.Nederland; Het trotfe f Babilon en Rornen Aerk in kragten, 

Verfterkte door het geld, hun Aact en Krijgsbents magten.
Europa, Ja Roome voer de dwang, gelijk ookBabiion *

Doch doen Semiramis den woeden kryg begon ,
Zo fag men defe Stadt met haer verhevedaaken 
En toorents Hemels hoog, door’t vuur tot a Ache raaken. 

Nederland. Men ryfe niet fo ver i ziét op mijn AmAerdam,
Die door de magt van’t geld, in my haar oorfpronk nam.

Het geld dat baerd ohrufi, tnaaf Eendragt houd haar Aillcn, 
Merkuur ko os Amftels déugt en Aerktent * dock fyn willcn. 

Nederland, jaforg en arbeid, heeft hun toen ter wiriA gebragt. 
Europa. Nu foekt bedriegery, door geldfugr Neerlands magt 

Te Ayven tot mijn fchand.
Koopmanfchap. Wilt doch uw twiA Aryd breeken,

Èn laaten wy vee) eer, Jupijn om byAand fmccken,
Ligt dat Vrouw Nederland my des te meer bemind 
Al zy de li A van’t geld, en cens mijn deugd bevind.
Europa.Mijn hart was lang gewilt omNeerlands kwaal te héelen 

Ik wil met uin vreugd, en fmartgeheelijk declen.
Gy waertal lang gedaeld ter grònd 
Zo men geen zvyze raadslien vond,
Die uw behoede, ondcr haar beleid en oogen,
Geivis myn waarde Kindgy zoudittuw vermogen 
Al over lange tyd, zyn gants tot niet vergaan,

Nederland. Wei aan ik ben bereid, laet ons dees weg in Aaen, 
En Jupiter VorAin cens naar fyn willeTraegen,

Herakhet, huyiende.
Terwijl fai Herakliet, Jupijn zijn hart uit klaegen ,
Ach / wasdcgekheitdood, dat waereldlijkrerdriet,

Demokriet,’ lachende.
î)at fpiegel is te nut, als elk zijn fells beziet.

Einde van het twee de Bedryf.

DARDÉ BEDRYF.
E E R S T E TOONEEt.

Herakhet, Demekriet

, Demokriet.
’rouw Nederlant fcheen bars, wat fegt gy waarde Trient, 

, , ’T is of uw huilen nog mijn lachen haar dient,
Hier leerd men s’Waersls loop voi van veranderingen,
Daar Herakliet om built, terwijl dat ik loop zingen, 
Watgrimmelt AmAerdam, voor al deKalverûraat,
Die Wiut Negotie is niet waar, maekt veelgepradt,
Het jonge Jufterfchap die honwehun faletten,

Simznn , f Hoofd in zyn Tacitus * * De negotie

Als Kòòplui nu de Bears, geen een die meer komrletten 
Op’t fpeelen van de kaert, gelyk men altijd pi ach , 
Soalsikfelverkeek nog giAeren aenden dach.
Den een die fpràk die vrient heeft tien percent gewonnen,
Wy Vroulny zitten hier als half ver Aeeten Nonnen ,
Kom leg de kaert ter neer, en koopt een Adlic brief,
Dan raekt men aen den man,’t formili dat heeft ons lief.
Want Kattcn muifegraeg, het fpel krm hun vermaeken,
Te meer als jonge mans in hunne netten raeken.
De Beurs die loopt tot niet, ten zy het Vrouwe lijn 
Het niet vergrooten ,’t geen de Koopluy maeken klijn.

Herakliet, huilende.
Och ! Demokriet wat tijd is’t die wy mi beleeven ,

Demokriet, lachende.
I Wel hé: is’t anders niet, de Beurs kan men ligt geven,
Als maar de Vrouwtjens het geheim nìet in en gàen,
En zien hoe ’c met de kas en met Land's faaken Aaan,
Nu leeft men gants geruA, maarârm dan foli her Wefen,
Een raat daarieder man voor fchriklten fou en vrefen.
Doch’t was tewenfehen, dat een ieder voor anAoot 
Zig felven wagte kon, oft minA dat men een Aoot 
Daer’tifali'cens inverdronk, voor al dog mis kon looperij 
Want altijd moet de mindefe het Half weer koopen.

Herakliet, huilende.
Die Arafwaer al te groot, degodehoeden ons.
Dan krecg de Koopmanfchap in’t kort wel heel de bons, 
Neen’tkoïfer van ’t geheim en anderen fraeije dingen ,
Dat hoop ik niet voor al, dar, dat fai open fpringen.

Demokriet, grimlachcnde.
’T fou duikers Ainken, maar fo Ausjens fag’keen faak 
’T geen ik tot leering nam , en fling met groot vermaek 
Meer als twee uuren tyds, het geen my niet berouwden,
Een Aap op een luiffel kwam, in zijn poor te houcien 
Een verrekijker, Waar door dat hygcdiiurigzag,
En feggen won Wat mens \ aahfchoud nog cens dieu dag 
Dat ecus ten eihtie raekt, diedolle Wintverkoopping,

Iicraliet , huilende. Och ! och ! bedroefde tyd ,
Demokriet" I Land krijgtvoor’t minA een Aroopp'A^j

Zogruwelijkals nogooit, Herakliet. Maar Demokriet wat fehv 
Van waetheit gafdie Aap, dat het fo kwaed zou zijn.

Demekriet , lachende.
Eeii fekere V os mijn vrient, die gaf ons dat te Weeten,

Ezopus leerde ons die leer 
Doen hy een mom kreeg die tot eer 

Der wijsheit was gemaekt, ’t vergeeten,
Der bar fens in’t papiere hoofd,
Was’t eenigfte dat kwam ontbreeken,
Dit zinnebeeld is my gebleeken ,
Dees dag wanrteer ik afgeAoofd,

Door’t fnuffelen my niet kon onthouwen 
Van lachen, doen’kdie Aapfo leerfaem kvirarti aânfÜhouwéd; 
Herakhet. Doet uw dit lachen Demokriet,

Helaes een Araf die elk moet vreeferl,
Wannefer men fchoone hoofde ziet,

Die nu en a! den tyd voor defen j 
Zijn van hun harfenen berdofd.

Demokriet, lachende.
Wel zotskap, wie heeft ooit een hoofd 
Van "t geen dat leeft, op aârd gevonden,
’T geen fonder harfenen fou zijn,
Keen het zyn voszen die door fchfjn,
De fchat der harfene verkondeh.
Want Kalve zelfs waarde vriend,
Zijn Aeets van harfene bedient,
Weet gy nu wel, wat ik wil zeggefi 

Herakliet. Gy hoeft my dat niet uit te leggeri.
Wat vint me al Kalven in het land ,
In plaats van Menfchen van verAand,
Die door de wind verkoperyen,
Hun laaten van hun beurfe fnijen. ,.nd,

Demokriet. Gluts nadert iemaht ons,het lijkt Vrouw NedW 
Zy leid Europa, fo ik zien kan aen de hand.

TWEDE TOONEEL.
Europa3 De Nederlandze Maagd, Herakhet, Deniokrtit'

V Nederland.
orAin zijtdoch geruA , en dood uw ydelevreefen ’■ $0,

Europa. Achdroeve Koopmanfcha’plhelas wacr moogdkY ^ “ 
Demokriet. Met Faroos bokken al vertrokken naar de Wel,

ô Helfe Quinquampoix, verAindent wolve neA. tCitV
Nederl. Syn af zijn fmard my ook, maar achljwat kant onS b.
De traanen die men Aort, Europa ’K ben van J upU11 ver 

ô Wreede Jupiter , die mijne min vergeet,
. Rampfalige dica ’k ben, begraaven in het leer. pt*



h -p. Demokriet, ter zjjde.
]Vl roeVc Quinquanpoix, wat kwamt ge op u à! haàlen,
P 'i lnieed uw glaazen uit , in plaats van te bctaalen 

e br*e0ens van de Zuid , en van de Well ? wat dief
Hepfr A" , n , J -, Tegens Herakliet.

5tc dit het écrit bedagt, wat zcgje broerdje lief, 
ycrakliet. Och ! och! bedroefdetijd,

■u^eniokriet. Ja wel het is geen wonder,
j,Vat niaakt die meelier Lauw, in Land al veel gedonder,
J Wed dat windbuil wenlt, h y de papiertjens had 
^ daar Viétorie van te branden op zijn gad.

( 47 )

met my,
neen , men b cefi: gepàaid 

Glaazemaker met wat briefjens voor zijn ruiteti.

op zijn gad.
i^uropa. Liefwaa,rdig Nederland , zijn uw verwarde zinnen 
t, atnicer intuii geraakt, Demok Haar narzentszijn medi binnen 
jCt Engels Koffihuis ; de teli naar Well en Zuid.
Nederland. Waar fpreekt dieu blaasbalk van ,
Demokriet. _ Hier heb ik het verbruîd.
Nederland. Spreek , waar komt gy van daan ,

^Demokriet. lit rcis met. al de winden ,
iaat ik my by u, dan by cen ander vinden , 

r, Herakliet, hart huilend'e.
och! bedroefde tijd ; waar vind ik trooli of beni, 

Q^diiehandel, die my pijoigt al,s ecn beni.
c'i! och/bedroefde tijd, ATei?r/W.Zvvijg vent,wat doctu razen, 

jyemolriet. V erwondert u zo niet, h y fehreid nog om de glazen 
^ in de Quinquanpoix , onlangs zijn uitgeewaaid , 
yederìand. Ha fcheltn, fpot gy 

p Demokriet. , Neen :
p6,1 Glaazemaker met wat briefjiu, ,
^“hts bloed zy imeçren zo met tieenen , en met kluiten.

Europa. De moet begeeft my gants , 
pDemokriet. ^ lk krijg van fehrik de loop,

('°h ’k weet Projeéten om te hangen nog te ltoop. 
Nederland. ’T is tijd cens dat gy fwijgd, 

v Demokriet. Ten minile wilt vergunnen
’k fpreek het geen ik denk , twee Aciie die k un uen 

H tedcleu zo gy wild? en zo het u mislukt,
Y bid de waanhoop, dat hy u te pletfren dfukt ;
Nederl. ô E er vergeté u fchelm,//mzÆfGch!och!bedroefdetijden, 

ç Nederland. ’K wou ik u levend zag in duizent riemen fnijden , 
Ç "t min II. dat men u hing , ô fpotter looze fiel,

P'mukr. Die naamdiedient my’tbeli,en kreeghem my mijn zîcl 
ÿt certi in Quinquanpoix , do en ’k by de Makelaaren 
keb dagelijks verkeerd , die by de Zuidzee baaren 
veets zweeren uit hun magt, of by de Welt Mevrouw j 
j^aar ’k kan ook liegen en bedriegen : by mijn trouw,
, e grootlie Makelaar die moet nu voor mijn wijken,
Moep fehrik van liegen, niamânt heeft by mijn gelijken. 
•^Europa. Ei Demokriet zwijg (lil, en fpot niet met mijndruîi i, 
^ch ’k zie Merkuur die komt, nu wijkt mijn ongeluk.

DARDE 
Merkurius,

T O O N E E L.
Europa, De Nederlandze Maagd, Herakliet. 

Dcmokrieu

rv , Merkurius.
\teld uw te vreden ! ô Europa, al dat zugten 
w.2al haaft veranderen, wanneer Jupijn de vrugten
>>'er zal herfmaaken, die hy van uw liefde wagt,
Qjn —------ut:;<v m----------- . °goddelijke min blijft in%elijke magt.

\ H11> pprtiifJe rxl rs/r • «4 mio Vs om muEjilk die eertijds plag : doch”k zie hem zelver daalen, 
vry uw blijdfchap van zijn aankomli nu herhaalvn?

VIERDE TOONEEL.
upiter op een Arent j Èuropa, Merkerius , De Nederlandze 

Maagd.

Jupiter.

Herdenkt Eurdpa wie u mind ,
Mijn waar de lief betoom uw fehrijen,

Vervloekt den bande!, die door wind 
Beliaat, en fnoode guichelarijen, 
ô Nederland doet uw gezicht 
Ecus open, en voldoet uw plichi.
Her geldziek lceven nooit te vreeden,
Verfchaft aan u een wreede dood,
Bedrog en leugen al te fnood,
Zal onverwagt uw ’t hart vénreeden,
Denk cens wat Itwaad, dat hier uit kan 
^ntliaan, tot fehand voor leder man.
Doch zijt verzekert cêr drie Jaaren 
^erloopen zijn, mijn harts vriendin,
P»t ik dial van die gevaaren 
ptaall redden door mijn t edere min. 
pu zal in ’t kort die misverltandeu 
^erbannen uit de Nederlaotien.

Koopmanfchap ziet gy weerom 
E*aalt bloeije aàn zijn vrugrb’ce rxiiken.

Wilt Ceres voor haar gunli bedanken,
En hiet die vriend weer welkom,
H y zal u weder doen herleeven,
Eu u de zeege weder geevep.

Jupiter en Merkurius vìiegra vjeg,.

V Y F D E en laaifte T Ô O N E E L.

De Koopmanfchap , werd door de Zeve Provider op de bande», 
gcdraagen, Europa, Nederland, Herakliet, Demokriet, 

Gevolg.

Holland.

KOopmanfchap is onze vreugd 
Die dooir deugd,

Uns het leeven komt vergunnen,
Ja hy is,
Die gewis,

Schuwt den handel van defunnen.
Gelderland. Koopmanfchap is onze vreugd,

Die door deugd
Land en welvaard komt betragten,

Ja hy is,
Die gewis

Deugd voor rykdom komt te agten.
Uitrecht. Ik wens dat de Koopmanfchap 

Op den trap
Van ’t geluk weer op zal (lygen,

Want hy is 
’T is gewis ,

Door zijn liefde ons fleets ygen,
Zeeland. Dat de Koopmanfchap tteets leefd,

Die ons geeft,
Daar ivy ’t medi van leeven moeten,

Laat ons dan 
leder Man

Die hem mind eerbiedig groeten,
Overyzel. Helze Quinquanpoix die fehier 

Door ’t papier
Nederland hebt half verflonden,

’K wou ik zag 
Ecris dieu dag,

Dat gy wierd naar ’t graft gezonden.
Groeninrc, Ja de liraf die pkt u kunlt.

Die de gunli
Der Negotie heeft vertreden,

En het hoofd 
, Die beroofd
Is van harzene en reeden.

Fricjland. jupyn zegeht cens het land 
Dat ’t verliand

Eens mag weder thriompheeren,
En die geen 
Die ’t gemeeti

Eerde, wederom mag ceren. .
Nederland. Zijt welkom Koopmanfchap! ôoverwaarde vriend, 
Koopm. Die blyde groet Mevrouw, aanmy is onverdiend, 
Demokriet So’t met Frederik Hcnderik hier niet zal ftinken,

So weetik’tzeper niet,
Nederland. Ach ! laet ik met verdnnkea

In mij ne traanen met uw Europa die hier fehreid,
Demokriet. Dathuilen jsomgeld, wantgeld hetalles verbleid. 
Nederl. Vergeeft aan Nederland, dat îkmet zo veci fehanden 

Uw dagelyks hebt veragt, ’k wil door een offerhanden 
Den grooten Jupiter aftmeeken, dat mijnftaat 
Eens weder adem fehept door eenen Magiftraat,
Die wijsheit meerder agt dan fehatten,
Uw liefde kom ik nu bevatten,
Hoe ver zy gaat ! ô Koopmanfchap,
Men juigd u toe door handgeklap,
Ja ’k hen van zints in deze tydetï 
En altoos, uwe gunfcmijn vriend 
Te danken, die ’k nooit heb verdiend, •
Terwijlgy veel geluk aen my kwaamt fleets bcreiden. 

Koopmanfchap. Ik ben fleets bereid mijn Nederland ,
Om u door ldoekheit en verliand 
Op FamaaS vleugelen te doen leeven,
Hoezcer dat gy my hebt gehaat,
Ik hou nogtans den zelve ftaat,
Om uuw écrite roem te geeven- - _

Kom laat ons Jupiter blyrnoedig léger,
De Koopmanfchap zal u weer helpen,

En laat uw Maagde door de klankeu 
Van Item, Fioolen en Cimba»!, ^

M £



Den Hem el voqf fÿ 1 gunft beda'è'cen.
En dat hÿ cens de droefe kwaa!,
Van Wind Negotie koine verbrecken, 
jupijn behoed den Magidraat 
En die’t wel mednen met den Staat ,

Wiens trouwe forgen vkid is meniguiaal gebldexcn, 
-Herakliet. Bleidetijd gy zijt Weetom,

Wel ko m.
Kornt u Herakliet te hietem,

Ik won Ik fag ,
Eens .dien dàg

Dar de Vrêe kwarn vreug nèergieten,
Over ’t lieve Vadetlafid ,
Maar ’t verfiand

Meet den grondfteen hier van leggen.
Dies laat ik 
In mijn fehik,

tj fleets vrolîjk dankbâar fegg'én.
Memokriet. ICoddig leeven kid den metis,

Om riaar wens
Van net geld te kunnen leeven ,

Doeh vertrouwd 
Dathetgoud,

U kornt ydele hoop te geeVen,
De Zc'eve PrOvincien. i

geld dat board ons fleets onrüfi,
Eendragt en vernoeg te wefen,
Die dus leeft hoeft niet te vreefeti ,
Dus te leeven is een luti,
Nîemant fai oris hinder baaren,
Als het bàite lêefd te vreên ,
Haat en dood en hels gevaarèti,
Vliegen voor de deogd fleets heen.

periutnd # twelve.
Etnie van het darde en laajle Bedryf.

i Maar ietwitsVîna ik, dat uèg goed 
In deez’Negotie wefen moet:

•De Lappefoekers en die droopers,
I Die fu lien de Papier verkoopers 
1 Geen Ideine Wind aanbrengen , en 
\ De Printendrukker , jà ik ken ;, 
j Die daar door meerder fallen winnen 
! Dan al die hand’laa'rs buiten zinnen.

Katryn. Doc h egter neemt Heer goede hoop 
Veel Adîes, en felfs heel duur koop.
Juliaan. Dat’s waar yder den’fct hy ’s’t ventje; 

Maar brand zi in hand op ’t laatfl aan ’t endje ;
Gelijk het print je aan u wel leerd.
Mijn vrienden hebben fleets begeerd,
Dat ik in Ideine Babbei bande!
Zou Negotieren en deh vzandel 
Van hunne gekheid volgen: maar 
Ik hou my van dat groot gevaar,
’t Geen bears en harfenen doet dooleh;
Hoewel aan my niet is verhoolen 
De pit of grond van deefe faak ;

, Nogtans fo heb ik geen vermaak 
i Mijn eé’le bears te laaten luifen,!
En fonder huis nooit te ver hui fen,
Nog Wind te hand’len,, dat je ’t vat,
De wanhoop volgd decs’ wind naa ’t gat,
Want wind op hoop, en niets te krijgbn 
Zijn , als naapaaden, varie vijgen.
Katryn. Zagt, Juliaan, mijn Heer die kornt.

TWEEDE TOONEEIi. 

Geloofal. Juliaan. Katryn.

KLUCHTSPEL.

K da 
Dodi

VERTOONER9.

Geloofal, Vader van Lucyntje.
Lucyntje , Minùares van Eelhart.
Eelhart, Minnaar van Lucijntje, .
Loshoafd, Een Aâionid verloofd aan Lucijntje.
Pieter Buiken Reituii, Knegt van Geloofal.
Juliaan, Knegt van Eelhart.
Krifpyn,, Voorledene knegt van Eelharts Vader, en Eelhaarts

Vrteiid.
Katryn , Meid van Geloofal.

Wekt mijn tocrii

E E R S TE TOQNEEL, 

Juliaan. Katryn,

A,
Dc

n.
juliaan , de Rotterdammers, 
DelVenaartjes en Schiedammefs,

De Hagenaars, en al den brui 
Die warden egter gròote lui.
En zal ’t tot Uijtrecht oak fa Weefen %
Dan haeft men feker niet te vreefen ;
Kom laaten wy ook ma ons tween 
In deefe Compagnie gaan trecn.
’c Is koddìg, want wie heeft zijn ieveir 
Zo’n fchoonc Intted aan elk gcgeeven 5 
Maar fou de Lomberd , als meti' waar 
Vcrlegen, weder Speciedaar 
Voor geeven , ’k fou het niet gelooven,
En ’t ili inde is nog dat daar en boven 
Dat de Aûionideti Maak’laars zijn,
Gehk de dangéif, voi fenijn :
Want die mi Maakel.aar wil wefen 
V an Adi es, itioef geen nadeel vreefen 9 
Dat hy zijn zie! om ’t gcld Verraad.
Juliaan. Gy fchikt haar mooi op, meisje maat 

*t Is w i ir dat fy , door guig’larijen,
Ha Hr Medi ers vaà de be'urfe lìieijèn y

Geloofal.
van full: een wind verdomt,
’c tWijffel of ’c lean moog’lylt weefen 

Tot tien percent, al reets gereefen.
Zie daar het kornt my vreemt te voor.
Juliaan. Vergeeft my, Heer, dat ’k u verdoor .....
Geloofal. ’k Loof niet dat wy elkand’ren kennen.
Juliaan. ’t Ben Juliaan, wel hé ! wy bennen 

Goé Vrienden, wel... I Geloofal. Gy fcheerd na k hoof- 
Juliaan. ’k Waar nooit Barbier. Geloofal. Likt die zijn 0 

Hoe foekt gy my hier te verveelen ?
Juliaan. Wid gy wat ik u meê wil deeleh 

Mijn Vrind, Heer Eelhart, dat je’t vat,
Verfoekt uwDochter..........Geloofal. Loop Jail gat,
’k Wil van uw Heer niet meerder hooren.
Zy is verloofd Juliaan. Maar ! Geloofal.
Niet meerder Schelm ; ga, leg hem dat,
Dat feker Pleer, wiens grc.ote (chat 
Zy meet bemind dan Eelharts vleijen,
Dat hy een eind maakt van dit vreijen,
Dat is hem beter, dat je wid,
Hy haat te zijn een Adîionijl;
En wijl hy daar voor kornt te vreefen,
So kan mijn kind zijn Braid niet weefen:
Dees Handel dopt de beurs voi goud,
Gelijk men dagelijks befehouwt.
Haar fai veel beter zijn te trou wen 
Met een die haar in waard’fal houwen;
Voor Loshoofd werd mijn kind bewaard,
Die twe miljoenen heeft vergaard,
Dat’s turf en hour voor fulk een armen,
Om zig daar’s Winters by te warmen.

tegens Katryn , die hegint te laeghen.
Maar hoe? waarom Ipot gy met my ;

Katryn, fpreekt al lachende. !
Wel *t lagehen daat my immers vry.

Geloofal. Dat laat het wel, hoe fai ’t hier lukken3 
De Drommel haald die fnoode nukken,
Waar lagt gy om ? (break , vrouwmens, fpreek ;
Eer ik u hais en beenen breek ;
Katrijn zwijg dii, hoc fai ’t hier warden !
’k Seg lagt niet. Katryn. So gy niet en knorden,
Dan waarje veeg Heer. Geloofal. Houd den bek.
Waarom deekt gy met my de gek;
De drommel fpeeld weer in je bakhuis :
Sfeekt eer je tong in ’t boere kakhuis
Dan in mijn reden. Juliaan. Hoord mijn heer,
Ik kan ’t niet lijde, dat gy de eer 
Van Eelhart kornt ten quaade teek’nen ; 

i Syn fchat is bijna niet te reek’nen:
O! wid gy wat hy had, ja wel, Qf



yJ ‘P'róng van bi-ydfckap uit uw Vél ! 
a.l'11 hcer, gy zoud niet nicer begeeren

* ,s.Eelhart heefc, ja ’k zoo wel zweeren, 
jxCh°Qn gy hem nooit niet hebt bemind,
£,at gy hem geeven zpu uw Kind;

aar by zo geeft hy fchoone biyken, 
at hy voor geene in deivgd wil wijken. 
e‘°°fal. Maar heeft hy À Aies I . ,

Juliaan. Niemendki ; 
y°ch to het beurde, by geval,

hy ora u wel Adties koppen,, 
qIS hy mogt op uw Dochter hoopeiL 

uwent wil alleen , zou hy 
w el Adties koopen by party ,

1 hy de baal naar uw gevallen. 
fhofal. Zo , zo, dan kan hy hier wel Italien, 

Juliaan. Boor, Losfioofds geld is hier maar wind', 
Vaar Eelhart heeft vry and’re fplint,

■r,aar koopc men Aéties voor* wat Vader 
j ufooit zijn kind aan iemandnader;
War by hy mind u , want hy Z;y, 
jjet lang geleeden nog aan my ;
Vjac_gy in deeze booze tijden . 
i het te veel van elk miijciden, 
i? t deed hem zeer tot in de zie!,
A,at SX, op’t goed gel oof, een Fiel,
* ;s Loshoofd is, u kon vertrouwen,
u'e llegts tiw kind om’t goed zal houwen.
\fatry%- Dat heb ik u ook lang gezeid ; 
maar ziet, dan is ’tjedeugd niet, meid,
A Zel je cens op uw timer klouwen, 
m eensjes op de ribben touvveh.
A Heb nooit by zulk cens mens gewoond $
,'e fleets het goed met kwaad beloond.

Juliaan. Het kwaad is nu zo uitgelaaten, 
nadtiel van veele Advocaaten,

YjUi geld te liegen , of om gunft,
•j,at agt men voortaan voor geen kunlt :

kleiniie Jongens, met begeeren ,
J’t is een wijsman die dat weet,
A*honhy anders niet een beet.
^‘loofal. Loshoofd bedriegd my.......

J, Katryn. Dat is raar
p is geweeft een Maakelaafj 
t^.Eeunââs, isud:w.^cunaas, is u dat vergeeten , 
jde’t aldereerli.je beurs deed zweetetl 

’t liegen , weet je dat niet meet? 
eh°faL Zwijg ilii Katrijn. . , >'

_ Katryn. ’t Is waàrheid heer ?
jjfal. ’t Sy waar of niet, ik zeg, wilt zwijgen. 

Jjlidan. Het praaten is het Vrouwvolk eigen:
»tlaar fmeet ik Loshoofds geld in ’t vier, . 
ju*0u ftraks verbranden ais papier. 
t/Jti heer wil dit voor waarheid houwen, 
r Wilt niy op mijn woord vertrouwen.

•ÿjloofal. Waarom? Juliaan. ’t Sal branden gants tot niet, 
W^t ’t is papier, Gcloofal. Och welk Verdriet,

at kan hy met papier uitregten ? Katryn. Op fchrijven.
Jj. i " Gcloofal. ’k Ruk jou al de vlegten

% ’t hoofd, zo gy weer ant woord geeft !
0nan- Hier door zo merkt men dat hy heeft 
jy ‘‘cgts bedroogen ! ’k heb vernoomen 
W tticn veele Aàlies kan bckomen 
0Dl e.er voor twaalf nu voor een kwart, ,
I/, Hitrecht, Heer ! Geloofal. Ach welk ecti fmart!

^S’h'jk, och! ik ben bedroogen ;
^ Loshoofd heeft my voor geloogen, 

ia Je* net reets, maar a! telaat 
Vl,«k word nog difperaat !
Wil h ' jpaPier - wie heeft zijn leeven! 
hJ n7 dat meê ten huvvlijk geeven ? 
y /. heeft men zeker niet veel aan.

•\y‘!aan. Mijn heer, ik u doen verftaan 
0,, e’nd’lijk de A Aies zijn re zeggen.

Gy zijt mijn Vrind , wil gy’t uitleggen.
Of Jan‘ Heel gaaren , als men Premie geeft,
Qç.p'el mijn Heer, wanneer men heeft 
t)ie jhken , half win lì, op die tydea ,
Mçj 6,1 dan Held van wederzyden ,
V0ottekend in, naar ’tzygelleld,
Als J® feel ABien aan geld 
Of hri- e'a u dan konit toe te wijzen ,
Ve^'wjes anders; deeze prvzen 
Als zv°nPt 8y weêr voor zo veel winft 
v eriieg ?n doen, ja zonder’t min if 

uaar by te kuinien krijgen ,

Die brief;es die u dan .zijn eigen,
Geeft gy weêr voor des koopers geld,
Die ’t aan u tot een doit toe teld :
Maar zo gv die niet kunt verkoopen,
Moetgy, wanneer dat is verloopen 
Dieu ingeltelden tijd cens weêr 
Inlev’ren, en den Iritrefl, Heer,
Naar gy ’t gen omen hebt, betaalen.

Gcloofal. Dan mag de droes al de ASlics haalen.
Juliaan. Op deeze wijs, na dat men zijt, 
is Loshoofd’t gamie hag je kwijt.
Gehofal. Treê in, wil my eens oop’ninggeeven,

Hoe ik met Loshoofd diend te leeven.
zy gàan beiden in huh.

D E R D E TOONEEL.

Katryn.

JA wel, hoe of ons Juliaan 
Met deezen gryn nog om zal gaan;

Komt hy de zaak niet wel te zeggen ;
Zo zal ’t hier honden ; ik bleef lcggen 
Voor dood, door fchrjk, op deeze vloer,
So hem iets nadeel wedervoer;
Want om mijn here regt uit te fpreeken,
’k Loof dat Krifpijn fn deeze treeken 
Veel meet dan hy ervaaren is,
Daar by heeft hy ook deerenis
Met onze Juffrouw, die, haar’srouwen ,
Moet met een windverkooper trouwea.
Dochginder komt ouz' Pidter aan,
Wat reeden of hy uit zal flaan,
’k Denk zo zijngeeli weêr zal getuigen.

Pieter, al groetende tot Katryn. 
Och ! kon hy zo zijn geeft doen buigen 
Gelijk zijn lijf, ja wel war raad,
Sijn hoofd wierd dan We) gek en ftWaâd ,
Voor al fewam hy den band te ruiken 
Eens Vrijfters fchort. Wel Pieter buiken,
Hoe vaàrd het al, mijn vroome ziel ?

VIERDE TOONEEL.

Pieter Buiketi Âegtuit, Katryn, Pieter , al groetendè,

KAtrijntje maat, ik ben nu hiel
Verabb’rizeerd u hier te ontmoeten.

Katryn. Ei Pieter, maakt een eind van’t groeten,
Katrijntjes knien doen al zeer.

Pieter. Mijn geeft getuigd my, u deeze eer 
Te geeven, wijl gy Rekreatic 
Verftrekt aan my, ’k heb Inklinatie 
Al langen tijd veur jou gehad ;
Geen Juffrouw is 'er in de Stad 
Die ik voor Pieters Bruid zou ruilen ,
Ja wel ik zou my fchier bevuilen 
Àls ik je zie, ja 'k ben bevreeft ..
Dat ik, in wterwil van mijn geeft,
My na de vleellaikheid zal buigen 
Mijn vlais komt om jou vlais getuigeti 
By jou te ftaapen deezen nagt :
Maar ziet, mijn geeft is 't die't veragr,
'k Deed 't anders wel na's mens behaagen.
Katryn. Jou geeft nu eensjes raad tevraagen,

Dat meen je immers niet mijn maat;
Foei Pieter fchuuwt deez’ zotte praat,
Waar van je vlais fleets is bezeeten,
Wilt gy mijn geeft zijn wi! eens weeten :
Die tuigd dat ik jc baat als roet,
Dies lmoord deez’ reede in uw gemoed,
Katrijn moet gaan rhet haar ’s geiijken ,

'En Trouwen. Pieter. Achi ik zou bezvvaikea 
So gy zulks deed; hoor ecus Katrijn ;
Mijn geeft getuigd voòr jou en.mijn 
En geeft ons vrijheid tot de zaaken,
Die aan de vlàiflijheden raajten.
O! Pieter zal jou fleets ontzicn,
En doen hét geen jy zult gebien.
Sinjeur heeft nu aan my gefchonkeii 
Aan Huur, zie daarje zult ontfonken 
So gy het hoord blijdfchap ! hy 
Gaf zeven Aélien aan my 
Op Uytcrt, is,'t van jou behaagen,
Ik zalze u met mijn trauw opdrdagen s 
En laaten houwen aan de Vaait 
Een koft’lyk huis, gy zyt het waard 
K ntrvntje maat. ’k zal een Plantai16 
N ' ' Dea



-baèriéîfs gaèn pianteti, wijl de g'sgfe 
Der werklién nu zeer hoog beioopt ,
.No d’heele waereld A cites koopt ;
'Eik zoekt een groot Sinjeur te Worden,
*Gdyk ons buurman Jochem Jorden 
Ons gift’ren nog beefc uitgeleid.

Katryn. Maar raakt gy eens uw Aélies kWyt 
Wat dan gedaen ?

Pieter. Dat zal niet weezen,
Die A Aies heeft hoeft niet te vrec7.cn ,
Die blyfrvoor altijd Ry’k genoeg ,

""Geen Boer begeert meer aen deploeg 
Zijn hand teflaen, ò! indeeztyden 
Zoekt leder ineen Koets tcryden ;
De Kruijers (taen niet meer gereed 
Voor Koopìuy , ja de kaalfie neet 
Zoekt van'een aér de loef te lìeeken.

V Y F D E T O O N E E &.

en in zedtg geWaad. jjfa/ry», f
liegtuit.

'tegens Eelbart, terwijl Katryn'en Pieter AH 
mompelen.

le Pieter by Katrijn gin fs fpreeken.
Lï#Nu zal de-zaekheeVwel vergaen. 

helbart. Adi ! zag ik die reets afgedaati,
Krifpijn ik zoude u lìadig eeren 
En geeven ’t geen gy zoud begeeren ;
Macr ’t flimffe is al het geen ik dugt
Dar Juliaan niet weer.........
Krijpyn. tei vingt-,

Gclootals deux gaet ginder oogen.
Eelbart. Ikga en za) van u verhoopen 

Dat mijo Lucijnrje, voor dien grijn ,
Door u nog tot mijn Bruiti za! zijn.

Katryn, tegens Pteter, diehaar 'wil zoenett. 
ihtgt Pieter laet die grilìeti blyven ,
Daer komt Sinjeur, hy zou wis kijven.

SESDË TOONEEL.

forty», P/fffr 
Gelor,fai,

‘/Varishetmog’lijk juliaan ?
LJuliaa-,i. Zo is ’t mijn Heer, al toegegaen,

Jk ben een vyand van te liegen ;
Nog Eelbart za! je niet bedriegen. .

Krifpyn, Geloofa! op de Schoude’rtikkende. 
Mijn Heer, dat gy u niet vergili,
Ik ben een’grooten AAionifi, 
ik ben een Koopman die ter loop is,
En vrààgef Kuilenburg te koop is $
’k Zotk Heer te warden , dat je ’t vat,
Van ’t Rijk Vianen, en deStad 
Van U itregt zal ile daer aen bouwen,
Ikzoek mijn Dochter uit teTrouwcn .
So dra zy komt aett deeze Rté,
Se is Koningtn vati de Suyd-zee ;
1 I ter Onderdaenen moet je weeten ,
Sijtl menfien die het geld opvreeten ;
En lcheiten vveder, alle ma al,
Veci Aàie brief]es, by de baci :
Ook heeft mijn Dochter doen verkondeh j 
Dat zy veel Mijn en heeft gevonderi 
Van goud in Ofra , in welks land 
De groot AeKoning van veriland 
Het meefiendeel heeft laaten jeggen :
Het goud ! het goud , heeft veel te zeggen !
De medie menile» die daer zijn,
Die roliendeallergrootfie Mijn,
Dat gy ’t eens zag, ô ! 't is een wonder !
De eennaomhoogen de ardere under.

Juliaan, tegens Katryn.
Kent gy hem wel, het is Krifpyn.

Katryn, tegens Juliaarì. 
la, ja, hy zal onshulpzaem Zijn,
Heer Eelbart heeft dit wel verzonnen.
Krifpyn, Mijn Rijk kart nooitzijn ver7/onnen 5 

Met vredl des vyands llael nog vuur,
De k egei s fmoô'ren in zijn rnuur,
En kunnen geenzinstiie befchad’gen;
Ik wil 11 gaaren begenad’gen ,
Dat gy, die gants dedeugd vertoond,
Èn zedigherd , daar altoos WoohL

o )
Geloofal. MaerHeer, zo’tisvan uwbehaageh1,

Su wilde ik u wel gaet en vraagen 
t VVaer van de mu ut en oui die Stad 
1 Gemaekt zijn?

Rrifpyn. Wel Heer vraagt gy dat ?
'Die zijn van water. Want de lleenen 
Sijn in die landltreek 11a ’k zou mcetien 
Heel weinig of wel gantflyk niet.

Geloofal. 1s ’t Vrindje!
Krifpyn. Ja men ziet 

De golven, of wel waterplaffen,
So op en neder lladigklatfen ;
Maer denk, net is iets ongeineen,
Diemuuren zijn daar flegts alleeh,
Men vind die niet in andre landen.
Pieter. Foci, heerfehop , foci ikzeg’t is’fchanden, 

Dat gy liter zulk een leeven field,
En logeas op de mouw flegts fpeld:
W at zegje, K act je, kan dit weezen 
’t Geen hy verteld ?
Krifpyn. Ik zeg wil vreezen,

Sogy de waerheid tegenfpreekt,
Maak dat men u den bals niet breekt 
Om zulk cen man hier te affront e er en 
Als ik ben. Duld gy zulks, mijn heeren,
Ja wel, zie daer, ik drink mijn bloed !
Ga , karel ! eer ik met mijn voet 
U kom de ncus van ’t aanzicht veegen !
Hier doorzult gy mijn magt ter dcegeti 
Bevinden , hondsvot, vatje dat ?

Pieter. Mijn Heer ! mijn Heerbedaerje Wat ;
Ik zoekje hier niet te affronteeren ;
Maer ziet, mijn geefi die komt my leeren à 
Dat het onmog’lijk waer kan zijn ;
Wat dunkt je’er af, fpreekjy Katryn.
Wel dit gaat de natuur te boven 

Krijpyn. Wel mag men’t daarom nietgeîooven- 
Neenzeker, vriend, dat vind ik fehoon 3
Een Vrouwe baard wel van een Soon , ’
Schoon zy die form niet heeft genooten.
„ Hoe zal ik dit hier ’t bell ontblooten?
„ Ik ben verleegen met dien gek.
Hcor dit’z geen warmoes voor je bek,
Om die natuura uit te vinden,
’t Is geen natuura voor de blinden.
.. , - . . , t'gws Geloofal
Maar die t verftaea ; mij-i heer, let cens 
Want zeker ’t is iets ongemeens,
Doet al je Zinnen wel opmerken 
Wat dat natuura uit kan werken :
Let op een meus, een beefl, et zie,
Van twee komt het getal van drie ;
Van drie weêr vier : O ! ’t is een wondër 
Jupijn die kegeld met zijn Donder,
Nugtans zijn lleenen vallea niet,
Of weinig als men dag’lÿks ziet.
De Hemel is die niet omllooten ?
En door de wolken omgegooten,
’t Geen water is gelijk men weet;
Of, by exempel, als gy zweet,
Als gy ziek fijnde iets heht genomen,
Om uw gezondheid te bekomen,
Dat zweet is dat geen water ? fpreek !
Maar ’k weet niet waar ’k mijn hoofd meS breek» 
Het zijn flegts dommers die het leeren 
Van de natuura niet begeeren,
Nog willen niets daar van verftaan.

Geloofal. Ik fiel my niet hartnekkig aan,
Want ziet uw wysheid en uw zeeden 
Getuigen zulks door uwe reeden.

Krifpyn. Hoor dan, dien wal van water gaat 
Altoos in een gelyken fiaat,
Wijl de Machines en de Tou wen 
De muuren aan malkand’ren houwen.
Maar ’t is iets wonders om te zien.

tegens Losboofdl
Mijn Heer, indien het kan gefchidn,
Zo laat ik u daar heenen leiien.
Katryn. Zo puur alleen maar met u beiden ?

En zoud’ge ons Juftrouw dus, in pijn,
Hier laaten met haer meid Katryn.
Krifpyn. Hebt gy een Dochter, mag ’k verzoeken 

Haar tot mijn Bruid ? de witte doeken 
Daar hou ik veel van ; Ja zy zijn 
Voor de natuura Medicijn.

Geloofal. jk wenfie dat ile ze u kofi geeven t 
Maar 'k heb haaf reets beloofd te leeven



t.Eelhart, die veci Sdiat béait. ( P )
uw wit,Sqrisl)y>1- St> Schat en Rijkdom is 

j], haar aan mijn Soon befleeden, 
jyr hebfe aan u , voor my gebeden ; 
j>aar ziet mijn dagen loopen heen, 
jj‘1ar by, mijn Heer, het beeft ook reên 

men de Jonkheid t’zaam do:t paaren, 
rW1 men natuura nier befwaaren ; 
p a‘K by gebrek is ’t vaak gemili,

boon het de Ouderdom wel will, 
kteen de natuura koint verhand’len ,

111 en haar boeken door korne wand'len. 
ge Jonkheid, Heer, die Ieerd die zaak

N EGENDE TOONEEL.

vo!gt natuura met vermaak.
Y‘eter. Natuura dit, natuura in, 

s nier het einde en begin, 
yrij geeft komt my nu hier getuigeiî 

r at ’k my moet na natuura buigen.
E.reek, Kaatje Lief, ben jy te vrcên ?
%-atryn. $o fchieiÿk nier.

Geloofal, tegens Katryn. 
p ... . Ga, loop cens heen

n ‘aat Lucyntje hier cens komen.

Z E V E N D E TOONEEL.

Geloofal. Krispyn. Pieter Bmken Regtuit. Juliactn.

r _ K rispyn,
\ 'r.U1ts ^omt m,Jn Soon, wie zou het droomen,
S^Dat hy hier ai fo dra fou zyn?

,, ’t Is jammer dat de dood Krifpyn 
„p zal ontrukken , waar ’s gebleeken 
jvjn Dimmer Vos als hy, in fl reek en ?
>vaar f° de bommel cens brak uit, 

ants bloed fo was het hier verbruid'.

Ulti

ACHTSTE TOONËEL.

art > in een liemmig gewaad. Krispyn.. Geloofal. Pieter B ta
ke 12 Regtuit. Juliaan.

HEelhart, tegens Krifpyn.
ûer Vader mag ik u ontmoeten ?

■vi: „ Krispyn, op Geloofal wyzende.
WD Zoon , wilt deezen Heer eerfl groeten,
Wlens Dochter dat gy Trouwen fuit.
î^ijr TV ,-AEdh*n\ tegens Geloofal;
kT ik bid vergeel mijn fchuld,
Qryg ik uw Dochter, ikkom nader 
^ u te ombelzen als myn Vader.

'ç.i - ... T_ Hy drukt hem in zyn armen zeer eevoülit.
If ^yn klçer, fagt ! fagt ! dat kan wel toe,
>j en de omhelzing lang al moê.
Qv 9 ’ j^en’ fey fuit mijn Kind niet trouwen,
J zoud haar voort te plctt'ren douwen.

Zv IP”' ^ e b°e, mijn Heer, fçheidgy 'er 
Qv k myn Soon ïyn Bruid,
Sin baar my te ohtÜeemcn;
ba, , d"^ ?an de deugd vervreemen f
Da, .lk n.oo,0 wel foei, ’t was flegt 
D,!, hy m wijsheid onderregt 
SoLWoo,rd fou breeken : ô gants week en j 
K; 9 Sy dus uw beloften breeken /
Een113 ^teer Geloofal. houd het an, 
lk fa^00rd ee.n w°ord, een man eén man Ì
|»4£e“;Jn“SK^“'srEide„i

Qy 7 falef" Olifants vereeren ; 
v\L p E Gcn ieder daar regeeren 
^lt^"l"^ cnwatgy zoltzien 
^elP/ ^ van't Ia»dRebiJn,
Eti „„ doe,n v°or uw Ryksrtaf beeven 

r ^^reld wetten geeven ; 
ua„ ‘ j^ælars Lauwerkroon zultgy 
bat draagen, ’k zeg geloof my vrf 
6y ü '^zander, Waereld winder, 
fkls , ^al zijn de helft we! minder 

'a geweefl.
% ’ ^'tgyl, waar nooit van geefï

^ vermaard, alsgy zult wccHn.

Geloofal. Lucyntje. Eelbart. Krispyn. Katryn. fidi aan. Pie- 
ter Buiken llegtuit.

„ .. . Geloofal.
| Rcû toe, mijn Kind, en wilt niet vreefen,op Eelhaet ivyfende. 

.S. Gy zult dees Heer zijn Vrpuwe zijn.
Lucyntje. Al weêr verandert ! ’t heeft geen fehyn 

V an waarheid.
Geloofal. . Wilt het vry gelooven,

Zijn Schat en W^ysheid gaat ver boven 
Die van Heer Loshoofd.

Lucyntje, tegens Katryn.
tr • TT r. Ach ! Katryn
Het is Heer Eelhârt*en Krifpyn.
Katryn Zy zijn ’t, maar zwijg, ’tzal nou wel lukken. 
Geloofal. Wat zijn dit nu al weêr voor nukken,

1 Gy fuit hem Trouwen dat is uit.
tegens Eelbart.

Mijn Heer ik gecfze aan u tot Bru id.
Eelbart. Gun my uw woord , mijn uitgeleefen.
Lucyntje. ’k Moet Vader wel gehoorfaam weefen,

En doen het geene dat h y wil.
Krupyn Mijn Pinxterblom, hou jou maar fi.il, 
le Sai u tien duifend A Sii es geeven ,

Daar kunt gy makkelyk van leeVen,
En volgen de natuura ha 
Daar by zal ik uw Heer Papa 
Een groote zomma doen omfangcn.

TI EN DE TOONEEL.

Loshoofd. Geloofal. Knspyn. Eelbart. jfuliaan Lucyntje. Katryn 
Pieter B ni ken Regtuit.

t- - Loshoofd.

MY11 berte denkt al met verlangen ,
Otn met Lucyntje door den Edic 

Verkuogt te weefen ; maar dat *s flegt,
VV at do et dat volk hier ? moet ik vreefen 
Myn Heer Geloofal : wat mag’t weefen,
Dat gy by dit Kanalje (laat ?

Geloofal. Ik weet niet Heer waar gy van praat.
Loshoofd. Weet gydat niet, ’t zijn loofe flukken,

Om my Lucyntje maar te ontrukken.
Geloofal. Ik bid dat gy’t niet kwalyk duid ;

Mijn Dochter is deez Heer zijn Braid,
Welks Vader leeft in’s Vorflen Staaten;
Daar by heeft hy zeer veelepiaaten 
Dar, als ik maar de helft optel,
Is’t uwe maar een bagatel 
Om tegens ’t zijne hier te reek’nen.
Pieter. .Natuura komt Heer Loshoofd teek’aen 

Als eertijds Nafus is gewceft ;
Dieu man, van eenen fchrand’ren gcefl,
Waar van veel Boeken nog getuigen.

Loshoofd. Mijn fchooneHuw’lijk legt in duigen ,
En al mijn délies ben ik kwijt. 
ja wel, zie daar, ik baril van fpijt.
Pieter. Als ik dat fag fou ik ’1 gelooven,

Dat ging natuura wis te boven,
tegens Krispyn.

Wat dunkje oaar van, feg mijn Heer?
Krispyn , eerfl tegens Pieter , daar n.uegens Loihoofd.

Swijg fril jou Kwaaker. ’t Doet my feer,
Heer Loshoofd, u aidas te ontmoeten,
So kwaad g’humeurt.
Loshoofd. Ja, ja, koevoeten ,

Heer Fynman , op jou beellig hart. ,
Geloofal, fiil tegens Lr shoofd, 

Ik bid mijn Heer dat g’ hem niet fart,
Want’t is een man, gelijk zijn oogeti 
Getuigen, van een groot verrnogen. ;
_Loshoofd. V.eragt gy my nu ’k tot een fpcld 
Het al verloor ! ach / welk geweld 
Moet ik dit nog tot fpeit verdraagen ;
\Vel eer kon ik uw oog behaagea,
Doen ik veel yf&V; had ; ja wel,
Sie daar ik bard nog uit myn vel !
Maar nu mijne délies zijn aan’t daalen,
Komt gy my aan uw woord tefaaien.

Geloofal. Verloor gy ailes tot een duit,
Mijn Heer , dan is het huw’lijk uit.
Neen 'k foek mijn Kind aangeen te gee\ cl 
Die niet en weet waar van te leeven.j /



. ÌEììhWt. Ik bid dàt gè u te vréSen Held -,
'Want zijn verlie-s is nu mijn geld-,
En bomthet uwat vreemd te vooreh,
Ont (lei u niet, ’k zal u doen hooren 
tìoe deefe Loshoofd, tot zijn fehand,
Heeft al zijn geld en goed verpand 
Voor de AÜien\ dit zijn dé reeden,
*k Ben Eelnart, die'fleets door gebeden 
Niets winnen kon : ’k heb veci gepraat 
Van Achei -, om in deefen flaat 
■Het Vaderlijke here te winnen :
Maar oordeel cens met rijpe zinnen;
Die ligt gelooft, bedriegt zig , Heer;
Gy agte ’t geld vry meer als eer 
En wijsheid : % wil ’t ni et tegenfpreeken,
Groot geld te hebben ; maar de treeken 
Van dees’ Négocié fouw ik, want 
Zy is de Peft flegts voor ons Land,
Die elk bedriegt, ’t geen VrouW en Weefen 
En Weduwen voor ’t eind doen vreefen;
Waar van nog veci de fmerten fai 
Gevoelen in ons Neêrlands dal,
Maar ’k bid wil u cens wel bedenken.
Wat voordeel gy uw kind fond fehenken,
Zo zy een man kreeg dien het hoofd 
Is van zijn harfenen beroofd,
En niet en doet als geld verfpillen.

Loshoofd. Zegt ailes wat dat gy zult wîllen,
Voor my, neemt haar, ik feheyder uitj 
Vermaak u vry met deefe Bruid.

ELFDE TOONEEÌ),

Geloafal. L'ûcyntje. Eelhart. Krispyn, Kàtrÿn. PieterBui- 
ken Regtuit.

Krispyn.
Y is al morrend heen geloopen.
Pieter Hy mag wat van aatuura koopen 

Voor al zijne Aâheu

Gelodfàl Ik mîjn 'Héér'Ç
Heb meer het'geld géagt dan de eer.
.Maar laat ons gaan en voorts beileeken 
h Geen nog aan ’t Huw’lyk mogt ombreeken,

Pieter, tegens Katrijn.
’k Wil oak met u in ’t Huw’lijk gaan.
Katrjn Mijn Jawcôrd hoord aan Jùliaan ,

"k Kan mijn beloftenniet weêr breeken.
Pieter. Ik zal’er dan niet meer van Ipreeken, 

Terwijl ’t uw geeft fo niet getuigt.
Juliaan. 't Is vroom dat geu nareden buigt ;

Degeefl wil nimmér zijn gedwongen. ^
Krispyn, tegéns Eelhart. 

Maar Heer , het geene ik hebbedongen,
1k wenfte fullts cens wierd geteld.

Eelhart, tegens Krifpÿn en J 
Daar hebt gy zaam het Koppelgeld ;
Gy kunt ü hier meê vrolyk màakén.
Geloofiil. Kom laat ons voorts de Hùw’lyks faaken 

Vervord’ren, st bid u treed faam in.
Krispyn. O Vrouwelÿn ! fehenkt nooit uw min 

Aan Aeliani ft en, ’t fou u rouwen ;
Maar fo gy zin hebt om te Trouwen;
Zo trouwt voor al geen AHionift,
Dien al zijn geld òrti rook verkwifl;
Zoekt eer met min vernoegt te weefen,
Als vóor een hoogen val te vreefen;
Want deefe wind is meefltyd fchyn.
Onthoud decz reden van Krifpijn.

E I N D E.
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Üe ACTIONISTEN in 'c D3LHUYS, 

0/"dff ZFz%di! ZVfgo^r.
K^Vremdèlfeg ! zie hier ceri trots Gcbou vói zetton.

Hier is een Âichimitl, ecn grof Beotiesfwyn.
T?.Hier trekç men uit een wind,, ecn Gond en Zilvcr Mein. 
ij!.Cr rooft men zonder vrees vóor B cul of Strafichavotten.

'er baard de woeker winffc een heilooos ongeluk. 
pe ooukonft vefte al hier het agile wonder ftuk y 
^ m»alde opblaau Arduin met onuitwisbre trekked. ■ j 
"IT DOLHUIS IS TEN DIENST DER. ASSURAN- 

TIE GEKKEN.
Sta Vremdeling ! hier is de dwaasheid opperhoofd ,

• n fehitterd in een kring van Aiïurantie zotten.Hp iCr trekt men Premie op Bordçel en Hoere Kotten, 
Affureert een Schurk, de Hel tot aas beloofd ,

><P Eyf en Ziel, zyn dit geen grove Do! huis iïukken ?
* danft gantfeh Nederland Op Rotterdamie krukken ?

il Dit kl y ne Dolhuis droit de wÿsheid van Atheen. 
jTer derft de Koopmanfchap, de lenden idgetreen.
De zotheid , in een kring vah Maatfchappy Tirannetij 
Met de Aiïurantie wind in fwiirte rook vergaan. 
g£en Spaanfehe Bloedraad, eer.den draf der Catalaan, 

zo veel Neroo's hier een dolle vierfehaer fpanneù.

k L I N K D I G T.

TSe peft der Koopmanfchap in Gysbregts Stadt ontdooken, 
Door Franfche en Britfchelucht ,en heilîooze Eigenbaat, 

e Wiert haaft geftuit, door vlyt dier wyze Magidraat j 
Waar door die damp weer fetieen in de afgronds poel gedooken;
^aar is te Rotterdam weer fclder uitgcbroolcen,

tGeen zich van Stadt tot Stadt veripreit en overflaat ^ 
v En doet veci woek’raars en bedriegers ’s avonds !aat.
*crhit op ’snaaden roof, al s avond-wolven ipooken.

Doch Àmderdam biedt pal dicn Hydra tegen (pits,
; Devolgt van Leyden eh van H-iarkm, als een tritç 
Mn flonkerdeenen ian den Sluyer-kroon der Vryheid.

O vrye Batavièrs ! volgt dees pryswàarde Steên, 
i Êetragt uw eed en pligt tea bei ten van’t gemeen,
Dan ziet then d Land herded, gevreed, in ruft en biÿhcid.

H'

V

—Awef&r /prefer.

[Oort toe Heeren Aólioniden,
I Die al u gelt hebt gaan verkwiden/

In de Windhandel van de Zuydzee,
Twaalt Beurtfcheepen leggen ree,
Otn na Vianen te vertici ken,
Elaar vrÿ gelyde zal u dekken .
Want zy voeren tot elks ontfag,.
Erins Fredrik Hendrik in de vlag.

Op ^ CfAf-zag/ V I yiob

KL1NLD I C H T.

JVo#

Ervloekfe Gcld-ZUgt, uit den Acheron gefpróotén,
Het vuild Gedrogt, wel eer door Cerberus gebaart, 

v. Schrikt voor de Gruuvvelen van uwen Helfchen aart, 
v'raarom ge uit de Afgrondj ohs ten Geeffel, wierd gedooten,

H

Uwe onverzaadb’re lull, op aard dus lang genooten,
Word thansbv’t Mcnfchdom ,door hurt fchelmery vermaart $ 
Op’t yzelykd verdoemt, ja’t vreefelykd verklaart,

Dat ooit in ’c duitier Styx, tot draf was opgdlooten.

Nooid wierd uw fnçod Bedrog zo ktaar ten toon gedelt, 
Dan , nu men Armoê vind voor Rykdotn, Schrift voor Geld, 

En Yder beeft voor’t geen de Tyd nog zal ontdekken.

U bid men eertyds aan, nu zyt ge elks fpot en fmaad,
Een nietig Speeltuig van 5s Lands Ondeugd, de Eigenbaat, 

Bekwaam otri’t Nageflacht een Wonder tb verdrekketa,

Prys-Cour&ni der Æien , van alle de St eden van Nederland* y 
of de Nieuwmodefe Aciiekramer.

foprt Stélui, Burgers, Boereh, hoort!
’k Heb A&ien van alle zoort,

By regimenten, en by hdopen ;
Wic wil 'er goedtkoop A blits koopen ?
Daer hebje Dort^ als de cerde Stadt :

„ Die Abtics dorren dat je’t vat.
Nu Rotterdam, dat 3s niet te fpotten Î 

„ Die Ablien zyn ai den ,’t rotten.
Wel nu Schiedam , wat zyn die waert?
; ,, Een borrel of een varkendaert.
Daer is Woerden met haer Ticheldeenen :

„ Die Abtien zyn orti te weenen.
Wel Dellefshaven faem met Delft?
, „ Ach ! die zyn minder als de held.
Wel nil’t vermaeklylc ’sGravenhaegen ?

„ À1 wie ze koopt zal’t zich beklaegen,
Wel Uytrecht met zyn nie we Vaert?

„ Die zyn geen fleutel-draegen waert 
Wel hei, wat biedt je dan voor Hooren ?
; „ Die vollen Hooren loop: verlooren.
Ook niet Edam of Purmerendti

,, Die prullcn hebben’t voor hun krent,
Nou Medenblik dan, of Enkhnyfen ?

„ Brengt vry die Abties by haer buizeni 
Wel Vlaerd'mgen of Maeslandfluysi 

„ Die nettenbreijers zyn niet pluis. ,.
Nu Mònn'kendam,. dat’s wat te zeggen : ,

», Die bubbeldorm is ook gaan leggen,
Wel nu zie daar, dat’s Allekmaer?

„ Voor zee-negotie veel te nabr.
Wel, ja op Maiden dan? of NaerdenÌ

„ Die fchaem’le blocdts zyn niets van Wacrden»
Kom neem op Wezop:i heel goedt koop !

,> XVeg met die yarkensbubbels ! loop !
Wel nu Ter go u, met Vlas en Pypen ?
; „ Die leggen gaepende al op ’tgypen.
Nil IJaffelt, Etnden, Steewwyk, Stuoli 

„ Die zyn noch erger, ben jc voi ?
Wel koopt dan in de Zeeuwfche fteeden.

„ In oorlog goedt, maer niet in vreeden,
Wel is ’er niemant die wat biedt ?
Zoo geef ik al den brui voor niet ;
Doch met Conditie , niet re maelen, 
jfy de eerften Inlaeg zult betaelen.
Zie daer, ik geefze door elkaer.
Hoe! nochhiet?dat isdmvelsracr!
Niet cene doet zyn bachuis oopen. c -, s 
Biedt maer verbes : Hoe! noch met koopen?
Daar leidt te grabbel al den bras.
3k Neem Fredrik Hendriks harranas,
Om voor myn Schuld’naers my te dekken ?
Of naer Vianen gaâ ik trekken.
Het scene ik my in’t minile fchaem

A Wjl



Wyl door decs duiveize Actkkraam ,
Is meni g eerlyk man befcheeten,
Wiens gelt van rovers wordt bezeeten,
Van Reunhaes , Directeurs of Guic,

„ Nu duw maerop, her fpel is nit.

Ver war pen door bejluit van de ED: MOG : H EE REN STA- 
YEvV AGfW Tv? /A A vTAD 7", op Aawd/dag /dcgf/g cergd^rf

Zooi y , i ^ %

Eroemt words uwe naam , ô Vaders van denStaat, 
En Frieslandts Heerlykheit , die, nacen ryp bcraadt,

Wie kreeg nu ooit ink brein, dat binders zouden erveti 
’t Geen in der Vadren tydt by Hem was uitgcbroedt?
Maar ’le fluite deze rol, die haaft heeft uitgewoedt 
In Hollandts Staatgebiedt, cn Yffeloordts geweften, • a „ 
Ahvaar men ook’s Landts nut, naarLAUS ontwerp > ten bet 
En tot een plondring geeft; als doodlyk in het zaadt.

Men prys de Vaders dan, die zulk een wortelquaadt,
Een kanker voor’t gemeen, uit Frieslandts grenzen weeren. 
Hun zegenryk bell uit zal zeif de Nanecf cerco,
Als daar’s Landts ondergang is heilzaam door gefchut.
De tyd zal haaft doen zieit hoc allés is onnut,

En vvikkinge vooruit omirent de handeìingen 
Van louter Waan en Windi, en Don Quichotfe dingen,
(Waar op dc Bondtgenoot, verblindt, zyn welvaart fticht 
Als op een’ fneêgen vondt vank uiterftcgcwigt 
Osi k halfverzwakte Landt wecr krachten by te zetten )
U bond aan d’ oude wyze, ora, naar geilaafde wetten,
Van’t Vaderdom beproeft, den bloei dev koopmanfchap 
Te veftigen ink Landt, en zoo van trap tot trap ,
Het geen verachrert is, door zwaare Landtkrakkeelen,
Veci jaaren achtereen, voorzigtelyk te heclen,
Nice door lets wezenloos , ontbloot van alien grondt,
En valle kennis ; maar door k geen men ondervondt 
Als nut 5 eeuw in ecuw uit, om Welvaart aan te queeken.

Nu hoort men in het rond niet dan trompetten fteeken 
By Wmdtverkopers, elk op zyn papiertonecl.
Somwylen hoortmen daar ook’t ftryken van de Vcêl,
En ander fnaartuig, om het voile in flaap te f often :
Hoe paft die Veddftok den Mannen van het kullen',
Diek al doen huppelen op hunnen valfchen toon !
Als of thans Orfeus was verrezen van de doôn,
Die groote Meefter, om de wereldt te betoveren,
En h a are fchatten door zyn fpeelen te veroveren ;
Het geen men echter in zyn groot bedryf niet ziet.

Dit is het ftuk nochtansdat hedendaags gefehiedt,
Tot grondtbederf vank Landt, door Baatzugt voortgedreven. 
Oveenig Hollandt, voeltge uw veften niet al beeven,
Om in te ftorten door dit cigenbaats heftier?
Word gy geblindhokt door net fchreeuwen en getier 
Van maagre Smouffen , k fchuim vank allerfnoodft geboefte? 
Hoe ! Chriftenhandelaars ; ziet gy nu uit behoefte 
Van Medeftanderen, die k waare Kruisgeloof 
Met u belyden , u vervoeren als een roof,
Doork valfch gezvvets van hen die op uw fchatten aazen ?
Och ! wakkre Mannen, ligt raakt gy eerlangaan’t raazen, 
Door wanhoop, in het leet waar in gy zyt verwart :
Uw kloek verftandt bezwykt, verfuft, en is benart 
Door naare zot gen, die u dag en nacht ontftellen.
Kofi gy door uw vernufc dierampen niet voorfpellcn ? 
kVergif bemerken dat ink Idof verfcholenzat,
Wannecr gy kreegt berecht , hoe dat van Stadt tot Stack, 
(Tot Gooilands Steedjens toe ) het uitliep om te winnen,
Naar ghiinquenpoix beftek, metdclven , weeven ,fpinnen, 
Houtzagen, oliflaan, en Groenlandts Walvifchvangft,
Niet meer aan d’oude Kuft, naardien deVifch uit angft 
Dien Oord ontzwornmen is, om Davids Straat te krygen?

Maar’k doe myn Zangeres voort van den handel zwygen 
Van pannen , tichelen, daar Woerden groots van zwetft. 
Genoeg dat zy ink ruuw bekort heeft afgcfchetft 
Den jammerlyken ftaat, ontwyfelbaar te volgen 
Op zulk een Windtorkaan, daar k al door word verzwolgen 
Dat in den handel leeft, tot welftant van’t gemeen.

Doch Utrecht zien wy haaft, door heide en bergen been.
Met cene grift voorzien , door d’Eem in zee te vlieten :
Wat nu? Zal dan die Stadt den rylcdom noch ontfehieten,
Die van een Landtftadt in een Zeeftadt word hervormt l

Al wmderig belek, waar op men knaagt en wormt,
Dat mmmer zal beilaan om daadlyk uit te voeren,
Keitrekkcr, Meijler, bragt dit werk cens aan het roe ten,
Voor vyftig jaaren, in de herffens van den Raadt :
Maar in het korte wierd dees Eoolszoon verfmaadt,
Gelyk een Dweeper, die de landtftreek wou bederven.

Dat, in den windt gefaieedt, zoo vcelenhelpt aank holkfli 
Reeds zienwe menigten van doodrangft fuifebollen,
Ja zelfs, ganfeh radeioos, heendraaven naar hun end j 
Om dat hunk Zuid en Weft niet grondig was bekent,
Waar in wac honigdauw tot aas was neergevallen,
Van zoete woorden, die het ingewandt vergallen,
Ja ganfeh vergiftigen : hoe fchoon verguldt in fchyn.

In Friesland: zal het volle geruft en zeker zyn 
Voor’t akelig verdriet dat hier uit zal ontfpruiten.
Diesjuichen wy u toe, ô Vaders, voor het fluiteli 
Van deze landtplaag ; met het magtig Amfierdam ;
En *Pallas Hooftftadt, ook bewaart voor deze vlara, 

ì Met Haarlem, wydt vermaart doork fterkc Damiaten.
La at vry de Razerny die trits van Steden haaten ,
Enk Fries Gemeenebefl: : dat deert geen Stedeling,
Noch Landtzaat, dien nooit Juft tot rovery bevine,
Maar leefde in zyn beroep, afhangklyk van Godts zegeti. 
Men zy dan nooit ink harte om dezen windt verlegen,
Diek al verbryflen zal op klippen en op k ftrandt.
;Wy pryzen dan noch cens de Vaderen vank Landt 
jin dit ons Fries Gewcfte, en roemen hun befluiten,
Meer dan wy door de penne of tonge konnen uiten.’
* Leiden.

T?. #

Quìnquenpeaux, Rombane, of Rofkam voor de dolls Abtionid^'

LANDGEZANG.

13 Ataafze Damon , van zyn haave en goed ontftooken. 
-*^Zat, voor de zuidevzon gedooketi,

Tc landwaard in alleen, alwaar 
Het dikgetakt geboomt’, de zwaare beukelaar,
Een koele fchaduw geeft. Pas eeven
Bczydenk bosje, ziet het oog langs laan, cn drecren,
Tapyt van klavergroen, en gras ,
En buiten’t veld een breed ep las,
Bezeilt van Schuiten, Jachten, Scheepen.
Bataafze Damon , fchoon beneepen 
Van harte, wyl’t geluk hem allezins de nek 
Toekeerde, daar men zot by zot, en gek by gek, 
Tocneemen ziet in weelde en fchatten,
Word in deeze eenzaamheid , doork zuiverc bevatten>
Rechtzinnig van begrip : Hy ziet
Dat al de woelery, om meer en meerder, min dan niet
Voldoen kan, als de waare Reede,
k Hart met een rykdora van vernoeging field te vreedc.
'Nu vat hy zyne fluit : hy zingt :
Hoor hoe de kiank langsk Land, tot in de Steeden dringt.

E vrekke geldzucht zitdan trots op haare throon,
Rcgeert volkoomen, trapt en wetten, en geboôn,

Van Goddelyk gezag, en waereldlyke machten,
Bai dad ig met de voet, ftoft op haar fterke krachten.
En lâche en grinnikt voor de vuift, wanneer men fchraap£>
En (links zyn even menfeh de meubeltjes ontkaapt.
Gy landiên ’k ben cen boer, by dorpers opgetoogen,
Maar ’k heb in flee verkeert, ftraat uit ftraat in gevloogefl#
Na de Amfterdamfche zwicr, enftelde my ftaag fchrap,
Om yyrig, en met vlyt, de braave koopmanfchap, 
l c dienen ryn van hart, het Amfterdamfche leeven,
Kon my meerluft, meer vreugd, dank buitenleeven gcNcn’ 
Doch fchoon hetblinkend luk, de glibber gladde fpoed »
My wel meeft tegen was, noch hield ik ft a age moed,
Dus langtot my heel klkar, wiskunftig is gebleeken, g.



ondeugt ftout en ftyf weîdurfc dsl-ruin Òpftèekcn; 
P5 0IZecre'P onbefchaamtal wieoprechtheid mmd » 
r,,n fteekenfris, en fier hcr Bakkesin de wind.

°en lufte my het vee voor anderen te hdeden, 
p y a'is ccn Hardersknaap ten vcldcwaard te voeden «; 

n fchoon ik eenig, dus het noodige bewin, 
e‘ aanik ben te vrccdc, en fchcp vermaak daarin; 

ude Amftcrdammcrs die u burgerlÿk geneerdc, 
n de eed’le koopmanlchap de jonge knaapen leerdc, 

i.env)d het vroome doen, w’ 
g^d Âtnfterdamfch gtilacht,

win ft aan uw y ver gaf,
ver ree s ge cens un uw grafj

,, wierd het u gegund, o helden , u gegeven!
/ Ondeugent kneev’len van uw nagekomen neeven ,
1 Aanfchoüwen heel bedaard vari zinnen en gemoed, 
p y kende het nageflacht niet voor uw waare bloed , 

dook met naar gezucht weer droevig in üw graaveh; 
p0or al in deeze tyd, nu al het rennen , draaven ,
|dn vliegen langs de ftraat gecn handeling bed u it,

die uit fchraapluft, en vervlockte geldzucht fpruit;
. le opgecn reede fteunt en waard iste befpotten.
"Jy dunktik word vervoerr, en zie zc t’zamen rotten,
1 crwyle de avondftond met groote fchrceden daald, 

het hooft, van toorn, te vroeger onderhaald.
.'vaar wil’thelaas noch been, de Dam word vol en voiler: 

meenigte groeit aan, men word’er dol en doller : 
imousjcs vliegen met geraas, getier, gebaar, 

ud , jsng , enwie’t mag zyn, fchuimbekkendals in’t haar; 
et rappig Frans gebroed zoo luchtigin’er lappen, 

p dapper in de weer met koet’ren , fnappen, klappen , 
n vraagt eenvoudigheid, van ’t fehreeuwen doof en blind1 
at dat’er werd gedaan, men maakt en breekt ’er wind , 
en zoekt elkander wind > voor fchatten te verkoopen, 

o met behendigheid ell. aâr de beurs te ftroopen. 
e Wind-Negocie word de beile, maar hy vind,
°or die’t begrypt, daar in, bedriegery en Wind ; 

die aan ft kopen blyfc, zal waarlyk , zonder liegen, 
yeel minder winnen als een enk’le hand voi vliegen :
^yn beurs geluift zien, en zich zelve zilverfehoon. 
meed le Adhekraam my lull op ftrafîèr toon, 
och met een Wederzin, uw knoeijery te dreunen. 
y jonge Land lien, en gy braave boerezeunen,

. y friflè Meisjes, die weìecr, aan de Amftelboord, 
a et toegenegentheid myn zangen hebt gehoord ; 
p. s, c weftc windeke Iang talc, entelgen fpcelde,

’t wel getempevt weer de landjeugt niet verveelde,
Q°0r’t branden van de zon, noch ft fnippen van de kouwy 
P^y beve maagdekens, cn knaapies, die nict rouw,
'lct wild , riet vvoeft.VW weiden, v reede en vreugd weet onder een te raapen. 

p. -v' uw eenvoudig doen, door tvouw en deugt bekroond, 
P|Ct ],egCe leeven van Saturnus goudeeuw toond,
|j < uy het gul vermaak , terwyl myn hekelwyzen,
]\ rC!cn zu*'cn vo°t onrecht gewin te gryzen ,
2 chraale gierigheid rtygt op van onder de aavd,
Ln1$ met ge^dzucht als haar blocdvricndin , haar waard, 
v_ waarder dan haar hoi voi naare duifternifte,
Te fC,n^ » om duipsgewys der raenfehen goed gewifle, 
Jv|a?^r°eyen doof en dood : dan word 5er nier gemart, 
Ter» ] vcrg'^c dringt door tot binnen in het hart, 
AfftW rnen Araks door luft tot gond en ft vuyl begeeren, 
bus %^üenaars zict, die God , noch Godsdienrt eeren, 
bet men dieven, dus godloozelehraapers, dien 
ln 5 Vreugd is, door bedrog den evenmenfeh te zien 
bat a ermecA elend, tot voordeel van zich zelve.
Dig pect !lec Koftyhuis van Quinquenpoix, men delve
Bonv ia.nsjes ^wiernaam vry ten afsvondt in, noch vans 

. ubano een wee " '?).
t> 5 die guitery in ft Land,

bierV’°Qtne Bataviers met deftigheid bezaaten ,
Van' ji1 te voeren om ft genot van dieveplaaten,
Lat p.'^yplaacen, ja, want ieder weet gewis 
tiri m °R3esfpeeIen, en Riemfteeken vroomer is.
Alg CCrper voor de vuift gefehied in fchuit en fcheepen 
Ln mU1C 'L'tkoopen op den Dam met dievegreepen,
Van n?t “°mhaiio te fpeelen, dat de ftut 
ft een,S ondermeind, en maakt de kaflen blur.

ar 5 ecn jakhals die zyn wyf de hoer laat fpeelen,

maar zagt en zoec, met uwe fchapen

Zyh dbgtéf npvocd na de mode der bordcclen,
En giftren brood gebrek mo eft lÿdèri, fpeeld voortasn 
Als of hy was eeh Prins, braaf den gebraaden haan.
Een fielt, niet waardig by lets deeg’lyks te verkeeren, 
Blinkt als een gouwetor met Goud op zyne klccren,
De blonde alonge pruik, verçiert den Ieugenbek,
De lokken zwieren los rontom de luizenek,
Breed rande hoeden van Bombarlo, met lean ten,
Van Goud of Zilver ruim omboord, bedekt de kwanten 
De winderige kruin, zy winnen ft geldje licht,
En liegen word een deugt, bedriegen iders plicht.
Een bolle Smuipapin zie nu haar vent te vleyen,
By ft onde Rinfe vogr, en rookende paftyen,
Oc burgerhuspot, zouw Madame na haar belt 
Niet lleeken, weeh met Kool,met Oflevlees,met Spek,
En ft mag ’er of , Papa wind dangs wel duizent gulden, 
lets meer of min. Een Smbus, die Itortelings zyn fchulden 
Met een percent niet kon betaalen, en heel bios 
Van poeti, verhoolen zat, pronkt ml in een karos,
Leeft Koninldyk in zwier, van ryden, roffen, draaven, 
Houd Turn en "Hoffteên, Meïd en Knegts, die hy als flaaveh, 
Schoon hy een rotte Smous, een hondsfot is, fegeerd ! 
ja Poesjenelle zelf, ja Janpottagie zvveerd 
Nu onder ft Zwccren en gevjoek, niet als van Adies,
Hy maakt Cabale, fpeeld Bombarlo, maakt fact ics (
Zuipt van de berte wyn, die hem nu minder mond,
Dan hy voor weinig tyd noch lekkernyen vond 
BySjap, met Sirontbeers, en Janhagel, in de kitten.
Wat maakt men een gewcld met roflen en met ritte#,
Om nieuwe ïyding af en aan te brengen, daar 
Bombario, en Porti en Koopman, Makelaar,.
En Beunhaas liegen doet, als ketters door malkander 
Deez hceft uit Londen hoe de Zuid vafl ryft; een ander 
Is met een Pinkje vyf zes myl geweeft in zee,
Brengt als exprefîe brief en quart tyding mee:
Straits roezernoeft en Smous, en Jood, en Mof, en Fransje J 
Elit waklter in de weer in ’t loeren op een ltansje;
De Premie word voort hoog, men loofd $ enbied en koopt, 
Wyl de ongelukkige te fehendig word geftroopt,
Van meerder als hy eer in jaaren had gewonnen,
Daar arme Shaaken, die de dievery begonnen,
Met niets, om lachgen , en gaan loopen aan de wind..
En wat is doch de Fonds waarop men ft werlt verzind?
Zal immer de Engelsman, laat hy vry zuidwaards dwaalcn >
Wel tien Jaar machtig zyn goede Intreft te betaalen,
En ft Capitaal nochtens te hoqden in zyn ftand ?
Is dan de Weft fbo veci verbeetevt ? Heeft men Land 
Gcvonden daar het Goud gefehut word van de boomen ?
Dat kort geleên voor ft half noch naauwlyks wierd genoomèn, 
Doet, ft is een wond’re zaak, thans vier vyf capitaal.
En vraagd men op wat voet, geen een van altemaal 
De Snorkers reede weet te geeven van dat ryzen,
Als dat het zoo gefehied by ft vyz’len van de Pryzen.
Nu ziet men Hooren veci te klyn voor al de macht 
Van Aélieltoopers ; ftraks monteerd de waagenvragt 
By voct en vaamen, wyl die gaauwe Wortelboeren 
Het dollemans geloop üit de Aólieltaamer loeren,
Daar ieder ftaat en wacht, en tracht met hart en ziêl1 
Om in te fehryven ; maar eylaciei nimmer vici . ,
Een fehrilt zoo zeer op ft hart, noch kan de moed verbreeken 
Van iemand, als wanneer een Vent zyn kop Itwam rteekerr 
Ten naauwen venfter uit, hy was een Bode, en riep»
Terwyl ’er niemant van al de Aétiekoopers flicp,
Maar greetig luifterde, geiyk een party gekken :
De Compeny is vol, daaromgy kunt vertrekken,
Wanneer het u belief t : Uit had hy, en verdween.
Men zwoer en vloekcc ftraks als ketters, men Hep been;*
En evenwel, men wil zyn geldjc noch vermallen ;
Enkhuyzen zal, nu fier en fris i de bot gaan galleilj 
Men zal 'er ruftig al het Zuidcrzeelbhe nat 
Wech baliën, en ftraks de Zandplaat, voor de Stad »
Door duizend Hannekcns, die aan geen zaak zich bruyeri ?
Als ftdikke Daalders geeft, doen naar fint felten kruyeny 
Enhoopen nadieftryd het langverhooptc loon,
Dat is, om Amfterdam te fteeken na de kroon,
Zoo dra hun Scheepen , fnelin ft zcylen en laveereni

Met
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Met overrykeft bült vveêv tlruiswaards zuîlen kcereff,
Tot vreugde van de Stad, enftb.ar Enkhuyfer ftrand,
Wyl elkft verov’ren roemd van ft groot Luylckkcrland.
En Meden-Mik, hoe naar inOpgeld, en in Premy,
Word nodi eerlang een Stad zoo trots, dat yder jemy 
Zal fchrecu wen, hoe lean ft zyn-, wel manner) broers, ik fchrik! 
Ik vind nu Medenblik niet meer in Mcdenblik.
De Stad na Monniken genaamt, na Kloofterlingen1,
Zal door haar Compcny braaf Gaudeamus zingen,
En zeylen vlak voor wind, om winft, de wind voorby.
Edam, een Stad of Dam wel eer genaamt na ’t Y,
Zal door haar y ver vaft met driepaar braave Scheepe'n % 
Van’t maangebergte voor haar Maatfchappye Deepen 
Een ongemeene macht van ràriteyt , naar hub.
Die noch een Docter in zyn cabinet, tot gruis 
Zal trappen, wen by zich te deerlyk ziet bedroogen-,
En a! zyn Plaatcn cn zyn hoop tot Wind vervloogen.
Het edel Purarercrit en Alkmaar groot van naam ,
Bravceren in hun doen op wieken van de Faam :
Wen ijiyt, voor die 'tbenyc -, de maais op ftroom en winden^
Fris afgerechc, eerlang het goudryk Ophir virideo.
Wat doet het fchoone geld al wondren in dees tyd,
De Biflchopjyìce ftad zal toonen dat door vlyt,
En Adtiegoud, men berg cn duinen Weg kan haalen.
De moddermoolen weet 'de modder uit te maalen.
Zoo zult ge, o Utrecht, door een ongemeen ver fiant j 
Zantmoolens maaken die langs berg en dal het zane 
Weg zullen maalen, en de Zuiderzee doen ftroomen,
En bruizen voor de ftad, dan.kuft dat vogt de zoomen;
Der oude muurcn, en oudadeïylce. veft.
En vraagt men waar al ft zane zal blyven op het leiE 
Die ftof isdeugdzaam om al de A&ienegotianten,
Ye werpen in ’c gezicht, zoo dra van alle kanten*
Het Adtiekraamers gild bedroeft,en naar gcftcld,
In duigen legt, en elk de Gildemeefters fcheld.
Hoop dan op Muiden vry, en laat uw lull beklyven.
Wyl Muiden, Muiden is , en wel zal Muiden blyven|
En Naardeh haar zyn, doeh verzica vah tonnen fchats 
A Is meede Wezbp. o Hoe fier, hoe groots, hoe bat:
Word noch dat A&ievolk, wen’t Overyfels Kampen ,
Wen Zwol de goe Mefcuur heldhaftig aan wil klampen,
En dwingeh hem een berg van heldcr diamant, - 
"Uit ’saardryks boezem been te voeren naar hun ftrand.
Maar laas myn Zangeres houw op, hou w op met zingen,
Gy dwaaide in al’t gefnor van Delft, van Harrelingen,
Van Gouda, Rotterdam, van Schiedam, Van Ter Veer,
’t Kaapzuchtig Vliffingen, van Middelburg, en racer. 
Roemruchte Maatfchappy en loflyke Aftiefteeden,
Indien gy groots van toon, elks daaden zouw verbreeden;
Gy Landliên die geruft uit uwe klaverwy,
Des iteemans zotheid ziet, in de Aóticflaverny ,
Èri uwe Domine zyn preek te zeer bekoorde 
Wen hy verklaarde hoe Egiptens ftaf doorboovde $ 
De hand des leunders, en die ftaf zoo wel ter fries 
Ôp de Aéfciehandel bragt, geloof uw Domine.
Dan wil myn Zangeres altoos in haare wyzen, 
Verfoeyen de Actickraam, her buicenleevcn pryzeri.

enHier zweeg Bataafze Damon,
Vcrheugt, naar dien ’t vernoegen ken 
By hem voldoen, nam hy zyn fluit 
Vol vreugt naar huis. Hceft hy’t verbruid,
Ei, ei, dat acht hy niet met al,
"Wyl hyft nieùw Aótiegìld geftaag befpotten zal.

Men geldbeminnaars vind, ook diar p '
De zuchc tot fchatten wort geprelen, ,
Door vlaag, op vlaagen, doodze vreezen'.
En fchrikken, in ft beklemde hart.
De Weftewind jaagd pyn, en fmart,
En droeve zuchten, naare klagteri, 
in deeze lange najaarsnachten,
Ter kamer, ook ter flaapkoets in,
Van hen, die Op een groots en KoninUyk gewin, 
Verlekkert zynde , laaten flipper)
Al hunnen welvaart, om door draaykolk , cn langs 
Het laafte Scheepje, been te zenden naar een end 
Des waerelds1, daar geen goud , maar armoede is bèkend 
Gelukkig , die zich niet laat oelen

Hipped

Van Tufter Geldzucht , en het doeleri
Na einddoos gewin befpot ;
Maar, wel te vreede met het lot,
Dat hem de hemel heeft befehooren,
De derigd eenvoudig na wil fpooren,
Ook leefd in handel, en in wandel,. onbcvlekt 
Wie ft landhuis met rietichooven denkt,
En leefd van ft ploegeri, en van ft zaaijen,
Van ft pooten, pianteti, en van ftmaaijen,
Ter wyl ft geruft gemoed,
Geen dubbeldzotte waan, geen gelcken glory voed «
Is wel gelukkig, ja is driemaal wel gelukkig. 
Bataaffche Damon , die nooit nukkig 
In wederfpoed zich heeft getoond,
Zyn armer büurman nirrimer hoond,
Zyn ryker om geen geld wil eeren,
Geen meerder achting heeft voor kakelbontc klccren j, 
Dan voor een groove boerevilt,
Zong on langs van het Aftiegild,
In de avondftorid, zyn heekelzangen. 
ft Luft hem dien toon weer aan te vangen, 
ft Roskammen, daar de jeugd, de knaapen van het land , 
Zyn zang beminnen, fris van klank, en vry vantrabt, 
Blymoedig, en geruft van zinnen,
Voor ft Amfterdamfche bloed, al weder te beginnen.
Daar zingt hy, luifter Vryers, vang 
Zyn noten, luifter toe, hy zingt zyn Heekelzang.1

ft XITâs rondom vrolykheid, en vreugde by dc Smousjes,", 
W Men zong’er dat het ldonlc, men fpronger op dekousp 

En zoolen , met Sjacotje , en Mails in het rond :
Hans deibel blonk in ft goud, in ft carmoifin, in ft boat, 
Gelyk een kermisnar, het fnatrend Frans gebroedzel,
Kreeg plaatcn in de bents, en zo veci voel’, en voedzel ^
Dat ieder rotzak fchccn een Graaf, df Franfch Marquies.
Het gOetje vvierdzo grootfeh, zo trots , zo prout, zo vies»
’t Had zo veci Quinten op de zang, dat Patriotten,

Kb Éombario , of Roskam .voor de Acloniftrn vervolgt.

LANDGÈZASG.

lE Zòomef heeft gedaan,
'Het najaar levcrt buijen, 

Stortreegens,- ftonnen, uit het Züijeri: 
Het Zuidewindeke, dat aan 
Dea Landkaap, id dé beets daagen>
E.» ft Boeremeisje ken behaagen,
Wckt riu in Stad3 op ft Land en waar

Eri brave Bataviers , die fnorkende Acfciezotten 
Verfoeijen moeften, eri verachtcn in hün doen.
De Zuid gaf daagelyks aan deez wel een Miljoert,
Aan die twee tonnegouds, men wift’er van geen fchroomeni 
Wanneer een donkre wolk is over ft hoofd gekoomen 
Van de Àctichandelaavs, eri ft Aétiekramers jucht,
Dat guit Bombario aanbid, de deugd ontvlugt, 
Gercchtigheid verfchopt, en ftout en ftyf van kaakeri ,
Per fas, df nefas wil tot fehat, en ftaat geraaketi 
Zo dra de gtiüde Zon in Thetis blaauw fatyri 
Ter ruft legt, en op de aard de bleeke maanefchyn,
Denmsnfch hetvostfpoortoond,langsgraften,fteegen, ftraa
Ziet ook dat fchoone licht, het Rodi weer uitgelaaten 
In dollen over, om den gulden huit, en pioÿ, _
Voor, en in ft KofFyhuis, ft berdcmde Qiiincampoix:
Dat welbekend Toneel, daar de Aôtienegotiamen,
Met luft verfehyneri, en hun Aârieftandert planten,
Ter eeren van den Vorft Bombano , den held,
Die lompe knevels zalft, den fyke flaat uit ft veld ,
En aflrirante Maats , met zotten te bedriegen,
Den bull doet zwellen, by het meefterlyke liegen.
Hoe zwermt het door elkaar, op de avond Actie bears, 
Princefle Quincampoix, met haar fchoonfcnynde keur,
IVan Zyde, of Vlaggedoek, bemaald met muizevalten ,*
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opeen Throon te pronkcn en te bfallen, 
iy 'Gnkt Bombano met vriendlyke oogen toe,
*|xC sochge! paft braaf op, en ichynd heel wel te moe5 : 
j.crwyl 't Reunhaazen fchool, onnooflen weed te' zwenken, 
yn 2vyaai|en na hun zin, op ’t wyfelen en wenken,
W® dien Bombarlo , dica voider in zyn hart.

adanae Staarjuffrouw, die Venus zelve tare 
vlwelgemaaktheid , en galanterie manieren, 
v.eet deeze. A&ionift ,te wecren , diete vie ren. « " * ><■ ■ 
pen fchryft envryft’er, ièhoon men dui veld, zweert, eri vìoekt, 
. n arme halzen, tuie op fchraapen, lachgend doekt.
£ n drinkt’er CofFy van twee meutjes ; en men fmook’er 

ftuivers pypje puik Verenis j Joodmari rookt’er 
|ict ainnen, Fransje maat met fnorken en geblaas, 

mof maf met ecn toon van Martiaal geraas : , , 
s.p is’er. kermis, daar -de meenigte, aïs aan h holîen,
, 'poticilium vertoond .met rcehte Raazebolien. 
gannis Grando, die iri alle plaatzen daar 
y ai is te kwikken, zich een meefter kon-ftenaar 

ei’meet te zyn, en met Jan Rappius; verbonden; 
d^oon.geen.van beide weet de onnos’le Aélievonden, '

"s avpnd meede ftalvoor 'c Hof, en de AAieplaats;
J ipeelen fraay den beeft, held Rappius en zyn Maats *
Jet Jantje Grando, roem der plaerien , en pluggen. <■ 
y^ri .boç hen.’t feout beftaan betaald is op hurvruggen, 
bn küppen, armen, voor hun feheenen, op hun baft , ’
bn Ovatte Imoclwerk, weet elle Jantje, die een lait 
Garage yan %agen naar de duivelshoek moclt tordèn. 
b i7 oraave helden!, die den ruigen, die- den norflen,
•^forlTen Grando, dorft ; Idoekmoedig tegen ftaan, 
y'emet uw blank geweer bvaaf maken kon ruimbaan,
^F^yl de Franken, met hun dikke wandelftokken, '
Jch mepfterlyk veritaan , op ryk'Jyk toe ce knokken : 
b y1 Janje Grando heel bénard, aan aile:kant,
^^pzaal.ige uitkomft zoekt, te water of te laridi 
y! anS mYn Zangeres ken zingen, zal zy tuigen 
^uwe daaden, fehoon de Quincampoix in duigen 
^raakte, in deeze ftorm. En gy Heer Grando knbey 
Jj . meer met plundery, gy Rappius, bemoey 
b nimmer met een zaalt, die büiten uw beitele is,
B, eerften die’t weer doet, ik zweer dat hy een gek is, 

Aliens , weetens, zo momentelyk , zo reë J 
Jy * ftuk beftaan is, wacht ten loon een Griekfe P. 
h Y'Wartc buy y as nu weer over’c hoofd gevaaren, 
sJugc wierd helder; en het opweer aan't bpdaarep,
L ^ ue Adtiehandelaaf een riieuwen moed in’t lyf, 

laas ! het lag'er toe, men riep niet meer zo ftyf, 
ù ms, als eer wie.ZwoI ? wat \\ il Je op Hdoreri geeven ? 
kc l oompje was’eraf, de jeu van’t Adie leeven 

te ftremmen , en de bubbels interdeys 
lVar aangezien; men lcrfeeg de Boeren in de neüsi 
^ s n°ch Medea, met Held fafon niet ter zieleri ,
^ mogt ô Mcdenblik/ voor uwe grootsheid knielen a 

die Heros, ophet vechrenzo ckskies,
%, s?" Vrouw, geen enkeld guide vfies
ÜTçV’ heele vlooten vol gelaadcn, zich verftouten 
Qp malen zouw, voor u, met dappre Argenouten, 
ïç > *edenblikkers, wel getrooft wat rooder poen, ■ 
ïlc)„0ckcn 1 daar het is : dan zag men?t opgeld doen,
^ tt'vvaardig Medenblik, van uwe Companye,
\C®°P centjes,! maarach jey ! Melancolye ! 
l)vp er niemand aan, hoe hoog gcuw daaden Ichat,
0QJ ^°mPeny helaas ! legr deerlyk in de mat. 
i)e t^y Enkhuizen, zoud been Enkelhuizen heeten, 

aarïl zouw uwen lof by vaamen lang uitmeeten,
Ve j ryke Weduwrje van Stavoreh , noch was 
ilct'?ckcn hier opdeAarde, en uwe breu ft genas, 
ìvon > are duiten ; ja ! wat was ’er een gcfcliater 
big t2;yn, en had gy dan den vroomen vriend Leegwater /
Vcrze W uw zantplaat metgedulr, van tyd tot tÿd 

r tÇn’ doardekonft.j enongemeene vlyt. 
big neeZen de A&ies op u w Stadt by Capitaalcn 
|.n raU|° kornmer ! ô verdriet ! te fehendig daalen, 

kr- n» dat ’s gewis, eer ’t Actic jaar noch fluir 
• asr,'n,§.’ °P Seen waardy, en heel de Waereld uit.

1 dan Hooren heen met alle de Aôfiebricfjes ?

tï ) : • 0 : ; , ..
Wat was 'teeh vreugde by de Hoorentè gelicfjes?
Wat zat men s’avontis by de Vryfters ih de Wyn ,
Ha! 't glng’er zo van gat,, hier wàs een bojìe’Tryn.
Wat Inottig, daàr ceri knâap veri left op bleeke kaakjes: 
Men had’er prêt by prêt, en àlTerley vermâakjes,
:Ais ’unfehryf kermis was; den ieder fprak hoe groot 
'De Stadt zouw worded in ceri korteh tyd 5 maar doodl 
ô Dood ! wat is’t verfehil vari die en deeze daagen !
En’t ftaat gefehaapen dat men haaft Zal moogen vraagen, 
Wannecr de Bode weer zyn boiler je fer deeg 5
Steekt buiten. Hoe vacCrd doch de Compènyì ze isleeg 
Zal’t antwoord zyn, en al de plaatenreeds vervlóogen.- ■
Dan ziet men op elkaar met jattimer droevige oogen,
Dan vloekt men by zich zelf, dat al die fchoone Ichat,
Den lompfen Boeren is gegeeven in het gat.
En dus zal al’t gebruy van Bubbels noch ten lefte 

[Tot niet vevvallen, en tot nullus op’t Requefte.
Doch, al diebubblery ken weinig voordeel doen,
Ook weinig fehae : de Weft, de Zuid geeft beter poeti.
En daar men by’t geboert, maarduizend heeft verlooren, 
Verlieft men by de Zuid, rUim hònderd duizend flooren,
En daar men in Edam ebn zakje mafjes wind,
Daar geeft de Zuid een half Miljoen papiere fplint.
5t Is fchande minder dan een Tonne fchats te noemen,
En op een minder winft dan een Miljoen te ròemen.
«Dies of het bdbbelfchap, of won, of wel vérloor,
G mote Actie koopman blyft als noch een grand Sinjdor.
Laat vry het hoog Tooneel, by’c oop’rten der gordynen,
Den Actiehandelaar heel wind’rig doen verfehynen,
Een rottig Smousje, dat zich naan w bedekken Icon,
Voor weinig maanden , ftapt gelyk een Spaanfche Don, 
iNaar de aldereerfte plaats , ter Schouburg, met een ftacie 
[Van flinke diedaars, die Fleer Strions met zo veel gracie 
[Onrzien, en dienen , of hy was een Moorfche Brins,
Of Keifer van Ccÿlon 5 hy zwierd dan hier, dan gints,
Dan booven, dan Beneen rtiet zyn vergulde kleeren :
En of men met hem fpot, dat keri de vent niet deeren,
Hy heeft vaft fchatten in zyn brock; en in zyn boek, 
Doch wie zouw Ipotten met ecn Man Zo fyti, Zo kloek 
In de Aétiehandel, neen, het puyk der Aétieventers,
De grootfte Koopman, fcheurt zyn piume haaft aan flenters 
Omopde Beurs, of Dam, hetnaafteby den fnaak 
Te ftaan, en luiftert nazynfotheid met vermaak. ■
Wat weet het Aótiefpel den vriehden meet te geeven :
Een Kalis maâktfortuin by’t weelig A6tie leeven i 
Een Burgerman is nice te vreede met zyn ftaat ,
Hy wil een Heer zyn, en een Heer houd peil noch maat,
Voor hy een Konings ichat en rykdom heeft gewonr.cn,
Maar die dat mooy gebrui heeft allereèrft verzonhen,
Wat is hy, doch? ecn fnaak dieryk is, rhaarookkaal,
Hoe fier hy zitten mag in eèn Paleis Royal.
Dies jonggëtroüde lien, gy arme en goede bruyers ,
Maakt van de keyérs die gy Icrygt veel liever kruyers,
Als Aótieknoeyers, want een Éruyer houd zyn ftand,
Daar de Aótiebruiery vervald hand overhand.
’t Canaille tieufd het al, en zingt vaft op de bruggen,
In’t fehoon gezetfehap van fteenflypers, rolders, pluggen, 
Met onbefehaamden toon de val van \ Adtiegild,
Wat lepel liklcen ken isgulletjes, en mild 
In’t koopen, print by print indien men maar ten minile 
Een beeldje,’t uwer fpot, daar in bemerkt. Wat winfte 
De Boekwurm daar by heeft, dat weet deBoekwurmbeft.
Gy Iconftige etfefs, lenoey , al voort van de Aftie peft:
’c Zy niet genoeg een beurs, zo weergaloos te fchetlen,
En op die fchoone beurs wat ratelwachten te etfen,

[Of Vullisbeeren, na de grootfe.trekkeri, Van 
I DeNieuwejaars print , van de Wacjit ofKarreman.
Neen Vrouw Juftitia heeft u een geeft gefehonken,
Om ieder met een brief doen op de borii te pronken.
Die wel gemaalcte kat, met blaazenaan zyn pens,
Of pooten, is het werk niet van een enkel Menfch ;
Daar Meefter Law, zo trots op wolken, t’zaam gcronnen 
Tot kuilens, zit ten toonj’t is ongemeen verzonnen,
En’t werk blyve ecu wig goed, en van een grootfehe naam, 
NTadien’t ten fpot verftrekt, der Kermis adtiekraam,.
Maar boten al verh'cfc myn Zangheldin de kaâeri' •
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Van11 w verntìft, ô gecft voi vindmg! die Atkflen,
Op kegelipelfche wys, voor’t nagdkcht, zo raar 
Ten toon field, wyl het kind des [yds, zclf zondcr gaar 
Te roepen, toebruid met een fneeuwbal op de beenen:

Is drommcls flim , en trefc geen klyntje voor de fcheenen 
Van de Achenegotiant, dat zweerik, ja gewis,
Gy meent herwel ò Maats, die5t teek’nen eigen is,
Zo king gy jnaaks van geelh, enovervktg vanzinnen,
Ons ’t Koffyhtiis vcrtoond, d'e Qnncampoix van binned ;
Hal dat’s na ’t leeven, en ten ecu wig duuibre fpyt 
Van u ô Acticmaats, jà fpyt voor die’tbenyt.
Eenander, mecdegraag, wat fnaay te profiteeren,
Neeme oude plaaten, gceft de bceltjcs nieuwe kleercn,
En plaatlt elk Actie kwant de kei vlak in de boi ^
Het raakt dan, of’t is mis , of fcheef. ’c Lo opt nute hoi 
Met printjes maaken, ja het is zo veer gekoomen ,
Dat al wat de Acties.doemt, Voor koek werd aangenomem 
Dus word Madame Qui cam poni geviefd, bemind,
Om haare Koopmanfchap, beftaande uyt laauvue wind,
Zo word Bombano, dien bochgel aangebedenr 
De field word op een kar als Poesjenel, gereeden 
In’t moo y gezelfchap van de dross, met al’t gefnor 
Der babbeimaatjes naarSint Rocus. Zangnimf, por 
Degeelìen, diede naald in’t etlen met een grade 
Zogroots regeeren, om geen verdere temtacie,
Voor de opgdmukte, dock vcvblufte Quincampoix,
Mevrouw Pecunia, maakt arme duivels zo 
Vervoerdtot haare min , dat Tekenaars, Poeten,
En Liedjes gangers, ftaag weerandrckwakksn weeteii 
Tebrengen voor den dag , elk doet verbaaft zyn belt,
Deez heeft het op de Zuid, een anderopde Weft,
Een ander ken het in zyn hardens niet verdraagen,
Dat heelNoord Holland ons, met gaauwe Boere flaagen, 
Zofyntjes pierde, en veci van ’t Amfterdamfche fplint,
Wilt in te flokken, voor verrette Kool, en Wind. 
Gyjonge Vryers, die myn Zang met opens ooren,
En toegenegentheid dus verre wel mogt hooren,
Terwyt het brandend vuur, nadien het reeds word koud 
En’t harde regenen, u noch wat binnen houd;
Wy widen u deez tyd niet langer laftig valico,
Met van de niettigheid der Aétien, en ’t kallen,
Het fchreeuwen huis aan huis, het bulken en rumoer,
Voor Heeren, Kooplien, voor den Burger cn den Boer 
Der Straatpoëten, en der Heiligjes verzinners 
Ve zirigen, laat het fchool dev etferen , ver winners,
En zyn, en blyven, zo van de Actievinders, als 
Van de Aétiekoopers, die braaf liegen door hun hals,
Wen held Bombarlo, deez*en die regie gekken,
Met A ctieloopjes, en met blaazen ken betrekken.
La it Booy en Meeiter in het etlen doen hun befit,
’t Is ailes wel, zo lang ty de Aóties als de peft 
Vcrbannen, laat de ko nit op krukken gaan, of hinken*
Of laat een Franfehe geett, in teekenkunde, blinken

jBy ÂA«gA /raw.
Noth roemd myn Zangeres en deez, en die; het knocyem 
Is rontom kant, en fris door’t Adien verfoeyen.

Nu zwesg vriend Damons fluit,
Zyn A cue zang was nit,
Dus verre, wyl hy aan de knaapen,
Belooven moei’c, eerelk ging flaapen ,
By rader tyd , voor hen weer ruftig aan te vangeli,
Zyn Mifiifippi, ook zyn Welt, en Zuiderzangen.

Op de tegenwoordig in zwang gaande

A CTIEHAN DELING.

O Ne. viand ! Neerland ! wie moet niet met fchreiende oogen 
Aa n iella u wen uwen roem en achting dus very logon?

LIw oude naam en ecr bedolven heel in d’as?
Och Neerland is niet meer het geen’t voorheenen was.
De- Bataviers wel eer vermaart door bloet en wooden

Tot hunner eer behaalt, zyn nu door lonze vonden 
By yder een veracht tot onuicwisb’re ft hand:
Daav leid nu al uw roem, vernederc Nederland.
Dc Goudzucht zit hier trots op haaren troon verheven.
Aan haar komt oud en jong opoff’ren ziel en leven,
By dag en nagt gewoon met een verhart gemoet 
I e loeren door bedrog op’s evennaaltens goet.
De Godsdicnlt word verzuimt. De wereldlyke Rechtcr 
Hcefc geen gezag altoos. Hoe langer is 't, hoe Hechter.
Ja zelfs de Magiliraat, die’t quaatdoen moeft verhoên,

,Ziet men door goud verbluft, verheugt het quaatdoen vo^Oi 
En ftyvm met gezag verderfelyke vonden,
Uit goudzucht ftiaam gelmeet door hun die dit verltonden? 
Tot ’s naaliens achterdeel, maar tot hun eige nut.
Vcrvloekte goudzucht! gy, gy rukc der Staaten Hut,
Door deez’ uw lift , omveer: zoo gaat ons land verioren:
Zoo word ons drtik op druk, en ramp op ramp befehorefi- 
De Koopmanfchap ftaat (til : de Italien raken leeg.
Die gilt’ren tonnen (chats bezat, die ftaat nu veeg 
Om t al te raken quyt: het Land 1yd fchaa aanpagten.*
E-n d’arbeidsman aàn loon : de fchipper aan zyn vragten:
De Neering fiaeut en quynt : de burger gaat te grond :
En door de goudzucht raakt het allés op den bond.
Roem dan myn Zanggodin uw Am (tels Burgerheeren,
Die, door geen goud verblind, dit quaatzoo man'lyk wecifOi 
En blyven (wat dat ook de leugengeeft verdigt)
Onwrikbaar pal It aan in ’c betragten van hun pligt.
Och of ook and’re fteên dien hadden waargenomen!
Dan waar \ met ftaat en ftad zoo verre nice gekomen ;
Doch nu is ’t al te laat: het klagen helpt hier niet :
En zonder Godes huip wy blyven in’t verdriet.

S. P. Q, A.

O let nu hoe Necrlands Staat, het dobbelen O&rooy 
Vcrleenen, waar door uyt gelt en goed gedreeven 

Hun Ingezetenen werd, haar Landen overgeven 
Met haar bewoonderen, aan het verderf ten prooy,
Twyi ook helaas, den menfeh door roem van winltverblin^ 
O wee, o wee, dat Land wiens Koning dat een kind is.

Beurtzmg over den Aclìe-hàndel tujfchen een GeldersmaO ^
Hollander

^ XU At razerny befpringt uw Steden 
In dezen kommerlyken tyt?

Id Begeerte, om de Armoê te verti eden 
Een plaag die uw Geweft verbyt.

G. Wle klaagt dat? onder kleineen grooten 
Is elle hier met zyn lot te vreen.

H. Ja/ was ’t geluk u niet ontfchoten 
Van de A6tiehandel in te treen.

G. Ons zon geen fchat behagen konnen.
Als valllen fpeelders winft befchaart.

H, My fcheelt het niet, hoe ’t wort gewonncn 
Als *t maar gereede munten baard.

G. De Zeerôb vaart om winft en woeker 
Tot voor de poorteh van de hei,

H. Daar vaart de fchrale Aardapplen zoeker 
Met boom-en akkervrugt af wel.

G. Hebben is hebben, zegt de Roover 
Maar aan het krygen hangt de kunft.

H. Regt. Hollanc fpot met Jonker pover.
Die gelt heeft, wint daar yders gunft.

G. Verfoejelyk is zulk eene agting 
Daar adel nog verdienlte geld.

H. Geen zegenryker Eerbetragting 
Dan daar de kas en beurs afzwelt.

Met (chop en fpa door de aard te vroeten 
Is ’t belle, dat uw Landftreek icere.

G. Dat ’s beter, dan door ’t fchelms bankroeten 
Na ’c vry Vianen gelaveert.

II. Een onheil, dat geen nqens kan weeren, cn
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Ea die , in’t naüvv is, diene gered.

G. ’K zou u die kunsjes wel verleeren.
H. Waar me? - - -.......................
G. ------ met Keyzer Karels wet.
H. ’t Regt dat te fors gaat fpat in duigen.

Gethatigheit trooft her gemeen.
G. Zoo wee: men 't volk ’t Woed àf te zuigen".

Door laften nimmer hier geleen,
H. Wat raakt dat onzen Actichandel

Waarop gefta-ig uw gal uitbraakt.
G. Zwyg van dien goddcloozen Wandel.

Üw welvaart is ’er door gekraakt.
II. Die ’c fpel veriieft zal altyt klagen,

Maar die her wint lagt in zyn vuyft.
G. Kreeg elk, zyn regt ; het waàr te dragen.

Maar ’t onvegt wort voor’t regt gehuyft,
H. Men heeft ’er elk wat van gegeven,

En’t Lot verdeelt na rang, en ftaat.
G. Dat blykt aan Nigten , en aan Neven,

Maar Bell aàn Groothans en zyn rclaat,
H. Zoo praat het oproerziek Jan Bagel.

’t Gepeupel gromd , en mord altyt.
G. Maar’t Haags misnoegen flaat den nagel

Regt dp zen kop. En dat baard lpÿt»
H. Waar been laat zig de Nyt al voeren?

Wie vaart van de Adtien dan beltà
G. De Haagfe Jonkers en haar Hoeren.

Voor dezeis’tfpullmet fehdt,en reft.
H. ’K dagt dat gy elders henen wilde

Om ’c Muyten makers Gild te Dord,
G. Noyt zag ik, dat men oproer ftilde.

Daar ’t volk wiert in zyn regt vefkort,
H. Te Londen gaat men dimmer gangen.

’K zwÿg van ’t winzugtige Paryz.
G. Was Geld wolf Law daar dpgehangen.

Uw Landftreek ftont op hooger pryzi
H. De ziekte is niet in al de îèden.

Haarlem, en Leyde ftâan ndg fehoon.
G. Men vlegte die lofwaarde fteden,

Hier om , tien goude ftedenkroon.
II. Daar mag ook Amfterdam me brallert 

EnGorlcom trots op Arkels veft.
G. Maar Dordregt is de kroon dntvallen.

’K zwyg vati het verdre plonderneft.
II. Uw Gelderlant is kuys gebleven ;

Wel Wat een ongerepte Maagd !
G. Dat ’s regt. î)at zy den lof gegeven

Dat haar geen Ôolhuis kraam behaagt.
II. Wy gunnen ü die y die glori

Een fehaduw die van zelf verfmelt.
G. Wy u den Windhandels malniori.

d’Ëer » hoe veragt is meer dan ’t gelt ;
H. Gy zult ’er wonder ver mê komen.
G.... Veci vefdef dan de Geltharpy

Met al haar w inde rigo droomen j
Van ’t razend quincattipoix aan ’t Y.

op de CoMmer/yitg , of ^
. Jaar MDCCXX. Op de Wys van

Dfgr WZ fU* ;
Dìe ganfih Europa heeft befmet,

En •if al la rep en roere zet.
Die ganfch Europa heeft enz.

Z), DâkffnGgwr V ^ A
Pekelharing. ,

1K roepe wel met Deekens,
Maar hiemant koopt’er wat ;

Dit zyne geen goe teelcens !
Maar 'k heti het al gevat;

De en
Daar ’t ailes nu van kraakt 4 ®

Die hebben deze Vrinden,

Te moederhaakt gemaakt. 
Voor deze naakte Gekken,

1s dan geen beeter raad,
Wyl Deekens htm nier dekken, 

Als wifteling van ftaat;
Ter vlugts dan nâar Fianen, 

Voon feheerje maar van hier, 
En dekje daar voor h manen, 

Met fehiiden van Papier.
Qf benje niet voor 5t loopen?

Zoo moetje Frederik,
Zyn kale Mantel koopen,

AI is hy niet te dik$
En dekje naakte leden,

Ten minften met die Lap, 
By manquement van kleden » 

lit greet je luy, en ftap.

I.

Ile ohderwind’. van Windt te fpreeken j 
Nu dat zich duizende even dol,

In lolle JVindt-Negotie fteelten ,
En al de wereldt is op hol.

II.
Men, treede dan de Beurs wat nader,

De klok heeft een, nàar ik geloof;
Maar, is myn 00g, my een ver rader,

Ben ik ter Beurze, often Hoof?
III.

Wat wildt gewoyf ! wat dollen handcl l 
Wat al Poe^Hanen vindt men hier ;

Wie ik ontmoct, waar dat jk wandel,
Den minften is een Cavaljier.

IV.
Ik boor de Bubbel-winden blazen ;

Een ongehoorde vreemde Orcaàn,
Door onze zeven Landen razen3

Die niemant kendt ; noch kan verftaan. 
V.

Myn ooren ftaan aan ’thbfc tetrillen ;
Ey! hoor, wat wildt; en Woèft geluidt ! 

Wat of dees dingen zeggen widen ? *
’c Is al de Weft ! de Weft ' de Zuidt.

VI.
Staruim, daar komt een Windbuil lopeh;

Met bey zyn handen voi papier,
Wie wil, wie wil der Allies kopen ?

Is al zyn roepen engetier.
VII.

De Weft be got je 3 wie wil treliken!
Werdt gins geroepen hit ceiitroep,

Van uitgelate Bubbel-Gekken ;
Dries is niet veilig op zyn ftoep 

VIII.
Dees, met die Welle Windt verdreven;

Komt weer een andêr Bu.bbelaa",
Daar nooit Cronyk van heeft

En fthreeuwt, wie koopt’er Alkmaar
IX

1Vie Hoorn, Naarden, Weei=P, Muiden?
Wie Uitrecht met of zonder V ai t.

Of maakt de zee-windt uic het Zuiden,
Dees waar ,alreets geen geldt meer waardti 

X.
Neen Gekskap loop jy naar de Lappen,

Daar vinje Volkje van je trant;
Daar kunje in wind gaan koopmanlchappch, 

Daar is uw Bubbel-waar Courant.
XL

Strax hoord men weer een ander fchreeuweri 
Noch ruim zoogek, noeti al zoo dol, 

En roept wie wil’er by de Zeeuwen ?
Wie koopt’er Furmerent of Swell?

XII.



XII. , . ,
Ruimbaan cen beetje, maak wat fpatir, 

Daar hoor ik we.er een andre ldank> .
Begut, by't leven, van de Natie,

' Wàt laat, 'wat bie je voor de Bank ?
XIII. _ _

Lcop vòor Sim Felten Oc! der Oeleh,
Wy hebben naar ik zou vermoen , 

ïn Plollandr, ovevvioet van Stoeien ,
En met jou Bank cans niet te doeri.

, XIV.
Maàr zagt, daar komVer ecn aan fnorren \ 

Die lykt, zoo ik my niet vergis,
Wel Konmg van de Gouwe Torren, 

Indien hy niet wel Keizer is ?
. xv. . ... .... ,. ,

tïans bloedt! wat draagt hy bree gallonnen Ï 
Dees heeft ten minften tien Millioen, 

Zoo niet een tweedrie hondert Tonnen, 
Aan klinkklaar geldt, of Bubbel-poen»

XVI-
Daar Opeht hy zyn weye kaken

Laar hooreii wat de Gek verteldt Ì 
Hy zal Het ligt noch dimmer maken,

Och ia ! hy dvootnt al mec van gelici
XVII.

Wie doedt’er iti de Weft me vrinden ?
,. Wie fluit partyen in de Zuidt ? .,,, -
Wie zoekt, die lean zyn man hièr viÔdcn;

Ik fpeculeer wat ver vooruiti
XVIII.

Ik wedt ota duizendt Piftdletten,
De Bank, moet noch lit Jaar BanqueroeÇ 

Ik kryg vati dag tot dag Feuiljetten,
De Zuidt is ’£ daar me in winiien moet ; 

XIX.
My n Vilfers Pink is weer naar Londen ?

Die voor tir y vice verfa reift,
De Lapis heb ik nu gevoaden,

DaWr wèfd niets meer voor my vereHcht.
' . .XX.

Dan Ioopt’ef een G... d-onder4 
En wat G . .. ft .... 5s by de vleet’f 

Elk agt hem als een werelds wonder, 
Schoòn hy van’t zaakje niet veel weet. 

,„XXI. ,
Hy fprèekt van Tonnen en Miiioenen,

Of yder maar éen Deuvik was,
Maar’t loof’t zyh Knollc of Pompoenen’l 

En Bubbel-blazen al den bras.
XXII.

Hy flokt, gelyk een Cazuarie,
Partyen in, fchoon met een gons,

Op Mey, October, Januarie,
Het is al boter Voor de fpons.

, XXIII.
Zyn Kar loopt op een effen paàdtje.

Zyn Schcepje, viak voor ft room en winds/ 
En cl ken duic werdt een dukaatje,

Hy taft tot de elleboog in de fplint.
XXIV.

Hy moét meê Koets en Paarden houwen,
En twee drie Hoertjes op het ftal ;

Ten'zy hy toe ley om te trouwen,
Stâ vaft dan JufFers , zet u pal.

XXV.
Wilt gy zyn Minne-driFt wcerftreven?

Zoo fpan vry al uw kragten in,
Hy zal u een Duarie geven,

Naar uw genoegen, naar uw zin.
XXVI.

En wie weerftaat een goude reegen ?
Geèn Dnnaé ; h y is thans miIdfB

Des ftreeft zyn îiefde niet meer tegetf ,
Zoo gy gelukkig wezen wildt.

XXVII.
Sly zal vòor u , trots éen Mevrouwc 

Van onze groote Weréld-ftadt,
Een deep van Gamenicren houwen :

Dit fehiet wel Over van zyn fchât.
; , XXVIII.
Een Luftlttiis aan de Vegt , of’t Spârcn, 

t Met Vyvets, Kommen en Berceaux,
Koopt hy tôt uw vermaak nti garen,

Het rükt hem aan geen Tonne Gous 
? XXIX.
'Maar Ian’s ! hoe zal den bloedt ftaan kykeri?

Wanneer een die noch loozer is,
Met ’t heele boeltje been gaat ftryken,

En zegt mevriendtje gy zyt mis.
- XXX
'Hoc zulien zyne wiekjes hangen ?
; Wanneer hem tyding wordt gebrogt ,
"Dat hy zyn A the s moet ontvangcn.

Die hy zoo hoog heeft ingekogt.
\ % 3t. / le

Wég! weg zal dan die Goudt-Vinkv wezen.
Die eer zoo lieflyk heeft gefluit;

Vianen moet zyn Imert. genezen. - 
En daar mê is dit Liedtjen U Y T. 

Prince.
O òr lof Monsjeur de Gouwe Tor %

, Nu is jou mooye Vlieger hor ;
En wilje het nu cens beter moyen,
Zoo tnoctje nooyt weer ppuincampoyeie,

ZET OÏ> »T EJVD.
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VI Et Muts j en Pekbroek is het vry geweft gewônnen j 
Riep.onîângs een Matroos . Maar ’t zal langs deze baan, 
Die Deugt, en Dapperheit doet agter ’t Neeffchap ftaan J 

Door broekjes van Fluweel wel haaft zyh afgefponnen.

Nog zag men ’t daar ddor, niât ten enden âam geronnen 
Viel geen vergifter peft op zyne welvaart aan;

. Zag men de Baatzugt niet in Zee-en Standert vaan,
Die hem de magt fterkt, en vernagelt ’s Lands kationnen.

Om die te ftyven , en met magt te treén op zy 
Rees deze dolle Rook-en Windverkoopery,

Een woede, daar het Rcgt *de kroon Ipand, niet te duîdcn.

Maar wie zal van’t gemeen den Paus doeh in den.ban?
, De Hofpluim ryft’er door, het ICoorkleed groeit’er van. 
En, mift de kaats, men hangt hiernieniand om zyn fchulden.

Op den Wìndhandel. Klinkdicht.

At raazerry! wat drift ! wat dôlheid gàat ons aan!
* * Van welkeen’ boozen Geeft wort tans ’t H celai gedreeven 

Nù elk de Koopmanfchap dén doodfteek tracht te geeveh 
En zyne winften boüWt op ingebecldeh waan?
Wie poogt nu fneêr met luft de hand aan ’t werk te ftaan 

Om sc lieve Vaderland te hoeden voor het fneeven ?
Waar is die oude zucht tot Koopmanfchap gcblccven ,

Waar door de welvaart moet; en leeven en beftaan ?
’t Is uitî zy is, helaas, ten Landen uitgebannen 
Door, d’onbezonnen drift van wreê Papiertierannen.

Men hancîelt nu alleen op lofTen waan en wind.
Maar wee u ! wen die wind cens weder raakt aan’t draaijen y. 
Dan zult ge uw’ fchoqnen winft veel vl ugger zien verwaaijch- 

Gelukkig zo gedan een plaats in’t dolhuis windt,



My.twr/w om&r ^ f;; yf/A3r«r,
owr % &!à&« wa* ^ ZWzgg .dB&f. .

zilVer blanke Maan lier naauw van's kernels trans,
Q By’t af/,yn van de Zon, haar dcluuw bleeken glatis 
YP’t aardryk fchynen ; wyl ontelbfte duizend ftarren 
7an’t uitgefpanne dak zig on dev cen ver warren 

Maja'svlugge zoon op guide wieken kwam 
an zyn geboorte plants, Cyllene, naâr den dam,

_'G d'Atnftclftroom bcpaald, cn naar zyn naamhoortnoemen. 
H2 grootfte Koopftad , daar Europa op durft mem en ,
^Gt flbeepryk Amfterdam, ft geen door bet wys beleid
Yer Agtb’re Majeftraat, tot nog in zekerheid
^yn hoofd geruft legt in den (ehoof der Burger, Vadftcn,

^ 't vubr van Lictde, en Trouw) en Deugd fpecld door 
hunnead'rcn; ,

ft reek by, by de fchaauw des duift’ren avonds neer * 
t~ci'fchaapsn in den fchyn van eenen aótie Heer j

zaggeen vlcugels nu zyn godd'lyk hoofd verfleren,
Ipaar cen Alongie Pruik langs nek en febouders zwieren ;
^en breet gcrande hoed, met gaud Verfierdverftrekt 
fteni nu vqor een helmet, ter wyl by ft lyf bedeke

wydszc klqeding,ftyf «-an goude cn zilvfte kahten; 
fehynt een Veld Cadet, die 't vandel denkt te pianteti 

JJ’t Zuyen , om cen baak re ftrekken voor die geen,
Plc doqr de hoop van win ft haaft derwaarts fteevftien, neen ,
Uy ichvnf vool" fnffeneur na nr I Irrrrivt r,> 1-,,,.Y fchyn t voor [ngeneur mar Utrecht te ver trek ken»
H'n aan die Compagnie naauwkeuriglyk te ontdekkeh, 
jioe by in honderd jaar, met bdnderd duizend man,
UUn voovgenoome Vaart heel lige voi voci en kan,
U1 ’t geld rnàar niet ontbreekt: Maar ik, die op zyn fehreeden 
^aauwkeürigagctia, zie naar Quinqucnpoix hem treeden, 
rjü op zyn vaders laft cens gvondig te doorzien,
Wat Wind-négociés van veci dwaazen hier gefehien, 
y) Y op zyn wederkomft hem rekening te geeven , 
p at dolle uitfpoorigheen hier worden thans bedreeven.
5*elp Febus ! onderfehraag uw Digter, die zyn zang, 
jdP ?c Ipoor Van god Merkuur, werpt midden in den drang 
êler Adrienavreii, die, op hoop van geld te winnen, 
^rliezen eer, en naara, verftand, en tyd, en zinnen. 
jy Eael reeds myn zwak gemoed ontroeren door uw geeft, 
JCs zal myn D'igteres , grpotmoedig, onbevreesd 
VJP zingen, al het geen der Goden Tolk befchouwde,
b
N,

aavr zy zig vvel geruft aan zyne zÿ vertrouwde :
jN°§ naauw’lyks kwam Merkuur by d’aangedrongen troep 
Y^windverkoopers, als een fchrikkelyk geroep,,

: wie doet op Edam ! Enkhuizen ! Naarden ! Hooren ! 
p, °nder een ver ward, zyne oorc n kwam doorbooren > 
pJM ziethyzigomringt van Smouflen , zonder tal,
Je door hun fchaggei-ziigt, gelyk een watcrval . 

hooggebergteftort', hem overal befnringen,

W;P1 zeîfs, als tegens dank, hun wind hem opted wingen,
y % bied je op Edam ? vraag; de een ,als Maja's zoon 
^por 't eerft zyn mond ontfluit, çn meteengrootften toon 

Sehagg’raars dus begroet. Wie meend gytebedriegen. 
’fn oor den fehoonen Ichyn van wind, in îlaapte wiegen?
^peeti reeds zo meenig een te deerelyk beklaagt.
^Qe.et) dat uw Koopmanfcliap van wind,, my niet behaagd, 
y \ die Afties kogt, waar zou ik de in t reft Inalai 
Cun, V"1 y.t^efchoo'te Geld ? uw harszens zyn aan ft maalen,
Qfp Edam met Kaas heel Nederland voorzicn?
jp , ‘B£ de Weereld ? want daar mort icts vreemds gefehiéri.
OrTi ^'"^erdam wis boven ft hooft haaft groeijen ;
Q Zal die Compagnie ook handelen in koeijen,
'pY de mtrefr van het geld te yinden, met, de melk 
pE markt te brengen ? Spreek i leg my cens dit, opwèlk 
j^j11 gtondftag deeze Wind-negotie word gedreeven 
Vpen Zxvygt : een ander vraagt, wat wilt ge op Hooren geven? 
j) ‘lC hooren ? zeid Merkuur ; koop worteis voor uw geld 
V ? word gy îigtelyk tot Directeur gefteld 
•Eoo- t,nSî!°aav VVezep, om de Varkens vette meften, 

ÿZe Compagnie is ligt nog' de alderbeften 
cint Zwx

. c -- -- '■£>' 
yneil dicnen nog tot ’s leevens onderhouwd,Jd daar

heu
a“h leder Actie* tot esn Zvvyri om van te leeven

t)je uaar uw Msag dan meê, als u de hoop berotiwd,
op Wind, op Niet uw geld deed geeven i

( 9 y r :
Maar neen, deez' raad is kwaad, dewyl gy SmouHcn zvt. 
Foort Schaggçraas vertrekt 1 want gy'v^kwift uw tvd,
Zo gy tot voordeel my denkt agter naar te loopen."
Praat wat je wilt, roept weereen Smous, nog zelje koopen 
Op Utrecht, dat is va ft. Ja zeid Merkuur: wanneer 
Ik cens die breede Vaart van ruim vier uuren veer 
Voitooid zal zien, en de Eems zal pronken met een Haveb, 
Daar men die aile beî nu nog voor eerft moet graaven.
Wcl koop dan op Tergouw, roept weer een Schaggeraar, 
jpæ Compagnie is goed, Bcdien u vân die waar, 
jHerneemt der Goden Toi , Zy zal goede Intreft geeven,
]!;1 Intreft daâr een Smous by naar van dient te leeven,
|Want F y pen, en Toebak, en Wefeps kooren nat,

. ||s vo°r u w Nane ft belt, Ga been, verzoek dan dat 
|Uw Volkjen , Directeurs mag van die Bubbles weefen,
Maar gy zultmy nooit tot die Compagnies beleezen,
Uw Wind negotie, daar reeds meenig een cm vloekt,
En naar Vianen by het held’re dagligt zoekt,
W yl zyn ver lies hem ft hOofti en harszens fteld op fehroeven, 
Zal nimmer myn gemoed door Ichaâ, op fehaâ bedroeven.
Ik min de Koopmanfchap, maar op de deugd gegrond,
Enhaac deeze Aétieplaag, die ft woelend Vrankryk vend,
Om met een fl ink lie A: reek zyn fchulden te betaalen,
En "t geld van ft heele Ryk in ’s konings leas te haalen.

’ uw Eook-negotie haat ik als de vcegepeft,
[Daar elk-door ft woekeren zoekt maar zyn eigen beft :
Geen fonde maakr, van d’een otd’andren uit teftryken,
Zo men zyn fchrokbeurs maar kan door die lift verrykken,
En zo ft verbes u parti:, dat gy haaft door moet gaan,
Men trek t het hamas van Vorft Fredrik Hendrik aan ,
Dit ftrekt u tot een fehild om ailes afteweeren;
Ter wyl men vliegt, en roti, in kakelbonte kleeren 
Geen Duizend gulden is by u meêr noemens waard,
Neen, ft zyn Miljoenen, daar gy u nu by verklaard. 
jMcn zweerd op ft alderminft’ by twee drie Tonnegoudtienj 
Fer wyl gy fmeerige en fmagterige Smouflen 
U in beeld, dat gy zelfs de Weereld nu regeerd.
Fluks roept een Jood : dien Vent zyn harszens ftaan verkeerd, 
Het is zyn Gekheids fchuld dat hy ons dus durft hoonen.
Dat gy lui gekken zyt zal u het end betoonen ,
Beantw’oord hen Merkuur, wanneer gy ft laaz’rus huis 
i ot herberg krygen zult. Fluks hoord men eengedruis, 
En wmderig geroep van Nagtnegotianten,
Die zig in cene zwerm te zaam’ van aile kanten 
By een vergaaderen. Wie op de Zuidzee ? wie ?
’k Zal Prenne geeven, of ontfangen , van al die 
Maar luti hecfc, om zyn geld, op hoop van wind, tewaagen 
ik kan, als al de reft, maar myn verbes beklagen.
Dus roept hier de cene, die zig daad’lyk vint bezet 
Door Premietrelçkers, als der Godentolk ook met 
Zyn naargebootften fchÿn als een dier Aôtiedwaazen,
Zyn Item doet hooren in dit ysz’lyk wind’rig raazen 
Hoe? zeid hy, veild men hier de Zuidzee? Ja myn Heer 
Roept fluks een ander; bied cens zeven honderdy’kzweer 
Dat ik ù aanftonts zal zo veci Partyèn geeven,
Als gy begeeren zult; ik ben daar in bedreeven.
Geen Aétionift, die op de Zuidzee doet, komt my 
In gaauwheid, of in tal van Adtiën naar by ;
’k Heb vyf Miljoenen reeds met Premiën gewonnen,
Dat in drie Maanden , zincs ik’t eer tie heb begonnen 
In deze Koopmanfchap. Op ft hooren van deez’ reen 
Zag Maja ’s wakkfte Zoon vertorend om’zig been ,
Wyl h y geenzints de fpyt, die zyn gemoed kwam tergen, 
Door la tie veinzery kon voor hun oog verbergen ;
Dies fprak h y in het end. Schoon dat gy door uw lift,
Hoe dik ook met den Ichyn van winften gefernift,
Zo meenig een reeds hebt door loge" taal bedrogen,
Dénie geenzints, dat gy met uw vleijery , myne oogen 
Bed wcl men zult, door wind op eid’le hoop gebouwd,
Indien gy will wie’k ben, die gy bedriegen wouwt,
Gy zoud angftvallig voor myn by zyn aanftonts vreezen.
Tot zeven honderd is de Zuidzee reeds gereezen,
Zeg zy is zogeweeft, toen dolle uitfpoorigheid,
Die nu reeds voor een deci is aan den baneEgeleid „ 
Verzelfchapt van den waan om fehatten te vergaaren,
Ontelb’re duizenden géplompt heeft in de baaren 
Van’t kvvynend Naberouw, ’t geen nu op haaren tyd

G U pro



U prompt betaaîen zal, want gy zyt ailes kwyt;
Die aéiries van de Zuidzyn reeds te ver a'an’t daaleh, 
En kunnen naauwelyks twee honderd gulden haalen, 
En zo in Engclahd de Bank, die Compagnie 
Nict ftyfc met htar Grediet, geloofmy vry , ik zie 
Haafl naar Viancn u toc vlugten met clkand’ren,
En deeze Compagnie in rook en wind verand’ren.

lies, en fehreen -v vanno afaan,Beklaag nu uw ventes,
Nier meêr, hoe veel deZuid? maar’k heb my zelf verraan 
Ja Vrouw en Kind beroofd door k duiveis Premie rrekken, 
Gelukkig, vond ik nu een phatsje by de Gekken.
Maarjei, Moniteur, dieons hier dus voor dwaazen fcheld,
Roept weêr een uit den hoop, en zoekt dboruw gcweld 
Ons re over fchreeuwèn, waar zult ge uw bewyzen haalen,
-D.it de AêkiesopdeZuid zokragtig zyhaan’t daaleh ?
'Ha "k merle’t, datis een trek Van u, diegy verdigt,
Aileen ômnaavuwzin, onze Actiën zeer ligt»
En tôt een laagenprysuweigendomtc maaken,
Dan zuileh morgen, dicwcérom aan'tryzen raakeh,
5k Beken, ’à heb nevens u zulksmenigmaal gedaan, 
Daarômheemikudicnietk'walyk, maarzie'taan 
Gelyk ecnblykvanuw verfland, jagyzytwaardig 
Éen Adie Heer te zyn, want die rûoet akoos vaardig 
Tot Hegen weezen , waar dodrhy zyn intreft vini,
Dat deeze Compagnie of ryft ot daald. Dus wmt 
Menfchatcen, maar datgy ons wilt de hoop ontrokken,
Die ons de Zuidzee geefc, dat zal u nict gelukken,
Want raetdenlaatften Poil was dee/c Compagnie 
Nog %even honderd, endaar is nietnader. Wtc 
Heeft deeze tyding data aan ü gebragt ? ’k Wil Zweeren 
Dat gy ’t verdigt > of zy t gy op geleende veeren 
Naar Engclahd geweeft? en is’t geen gy verldaard 
De waarheid, wouw ik dat geopreis verzoopen waard !
Toen kon de Hofheroût van ’t Hoofd der kernel Goden ,
Die neêr gedaald waar op de dond’rende geboden 
Vand’opperften Jup'yn , de fpyt, die zyn gemoed 
Doorzulk een boon befpringt , en in zyn boezem wroet,
Niet meêr betoomen, maar door ed’lentoornbeftreden ,
Smyt ai de wydffe praal der weereldlyke kleeden,
£lleen mec cene ruk, van ’t good’lyk lighaam af ;
Fluks fteigt hy naar otn hoog met Peurs, en Slangen 
Enblyft dus zweevende opzyn Bielle wieken hangen.
Hoor nu, roept hy, het lot het geen gy zult ontfangen,
En zieof’t moog’lyk is, dat ik uit Engeland 
Heb nader tyding, hoe uw hoop daar ts geitrand »
Door’t daalen van de Zuid, die fehoongy u verwonderd,
Haaft vallen zullen tot op Honderd , onder’c honderd ,
Dat is tot Niemendal; gelooft gy ’t nu, welaan,
La at my, voor myn vert rek uw ldagten dan verftaari.
Fluks rees’cr een gerugt, aisof van allé de oorden 
Van ’s aardrÿks grdot begryp, hetOoft, Weft, Zuid» en Noorden 
De winden, opìtet ruina des kernels, in hun vlugt 
Afgryfz’lykopelkaâr aanhorten, dat de luge,
En zee , en aardryk beefc, niet anders hoord men ’t kl age n,
En zugtcn van die geen , die tot in’t hart verflagen,
Den Wind der Aêties duur vervloeken , wyl hun ftaàt,
En ingebeelde winft-met éénen flag vergaat 
Achl zugt’er een , ik heb my eigen 
En zie nu nevens my , helaas !
Myn Vrouw en Kind’ren, dierny als de bronaàr van 
Hun deerelykeriftaat aanfchouwen, en ik kan 
Nu hun verwytj, met regt, nogreden, vanmy weered 
Wyl ik mocdwiiliglyk, tot eigen fehaâ wou leeren,
Wat intreft dat die Wind-negotie, in het end 
Verfcliaffen zou, ’c geen my nu is tewei bekent.
Helaas ! hoe zal ik belt myn fchuldenaarsontwykenft 
Die met het overfehot wis van myn geld gaan flryketl,

(io )
(Met Fred ri k Hendriks'regt, nog zal op my de vlek ,
[En haatelyken naam van tiankroteier deeds kléeven ; 
iGelukkige Ambagtsman ! die van uw werk kunt leeven , 
■Hocwci geni fl: doorloopt gy uwen leevens tyd,
Daar ik myn dagen nu in bitt’re droefheid flyt, 
jDoor Naberouw gepynt 1 door Wanhoop fel beftreeden ! 
(Daar ikmy zelf de brou van myn rampzaligheden 
ÎMoet noemen, wyl ik al myn fl h atte n heb verfpild,
|Met Koopmanflhap van Wind en yd’Ie Rook ; dus gild , 
lEn fehreeuwd de Compagnie der Zuidzee Actienarren, 
iEendragtig met elkaar ; daar de een ziec naar de ftarren , 
De tweede ftampt opdeaard’-, de derde gnord en grimd 
Gelyk een wezeps zwyn, de vierdezugt en krimpt 
Van angft fehier in elkaâr, dog wyl zy A dides maaken , 
Om dat hun Adtieshor, en heel tot niet geraaken, 

lKlapt Maja’sZoon om hoog zyn wieken tegen een ,
En juigt om hun verdriet> en lagtom hungeween.
Ga roept hy voor het îaaft : gy kuntuw fehaâ het haalen, 
Als Rotterdam of t Stigt uw intreft zal betaaîen 
Van de A&ies , die gy hebt tot veertig, vyftig , ja 
Tot zeftig toe gckogt, ofMuidenzal uw ichaâ 
(Heel ligt vergoedert, want een ftad , zoo wel geleegen 
I Aan d’oever van de Vegt, zal ’c ailes overweegeng 
! Ja zelfs eerlang de zee bedekken door’t getal 
iVan hâarekielen, die langs Gooilands laagen wal 
Hun ankers werpen, omin’t inidde van dieplaszen,
Doorfl uitgefpreide net, de viszen te verraszen ;

ftafl

zelf bedrogen. 
met weenende oogen

'en zy Viancn my voor hun vervolging dekt.
Fluks roept een ander weêr, die’t haermet boszcn trekt 
Diede opgezwolle kop, van wind en waan bezeeten; 
Helaas î ’k zal nooit deez’ flag in eeuwigheid vergeeten ? 
ô Zuidzee 1 *k wou dat ik, voor myn geroofden lchat > 
My nvogt zo aanftonts gaah verzuipen in het nat 
Van uw verbolgeplàs, zo zoude ik nu niet zugten 
Daar iSt nu moec door u gelyk een balling vlugten,
Of leeven zen der ecrl want Ichoon ik my bedek

Danzeilen zy terftont , tôt zinkens toe gel aan,
Op’t liff’lyk flroomgeruis van de Y revier, regt aan 
Regt toe naar Âiïîtterdam, om daar ter merlate draagen 
De KcurlykfteYbot, die ooitfterff’lyke oogen zaagen.
Die Visvangft zal ligt van een Fonds van vyf Miljoen 
Goede Intreft geeven, en heel ligt de hoop voldocn,
Die u zoo blindelings deed naar de winft verlangen ,
Want ik verzeker u datMuidenBot zal vangen.
Op Naarden hebt gy ooknog hoop, dewyl men daar 
In Fulpzal doen, en fehoon uw geld verlooren waar,
Zo is die ftofnog zagt (zoo gy ze kunt bekomen )
Om’s nagts in uwe ruft gemakk’lyk op te droomen 
Die Compagnie isgoed, zy handeld in Fluweel.
’t Wydluftig Stecnwyk kan u ook eerlang een deel 
Van uw verlies, vergoên : watpord u dan tot klaagen? 
Ofheeftde Zuidzee al uw hoop ter neêr geflaagen?
Enziet gy als voor been u weêr ontbloot van geld, 
UwRykdomkort van duurgeheel ter neêr geveld,
Wat flheeld dat ? zytgy niet nog die gy waard voor deezen • 
Of dagt gy door den wind aityd een Heer te weezen ?
Neen, die is al telos, en wiszclziek van aard 
Nu kan myn Heer , dienogopgift’ren, met een paard 
En Sjees vloog heen en weêr, die niet mogt hoorenfpreekeO 
Van zyn voorleeden ftàat, befchaamd den bek te fteeken 
Aan burgerlyke fpeis, die niet dan wdldbraad at,
En op een maaltyd meêr dan zeven Wolvenvrat,
Terwylhy re is, op reis uit glaazen cn bokaalen,
Een ft room van Rynflen W yn deed door zyn gorgel daalen j 
Zyn dis opnieuw voorzien met koeken van grof meel,
Met erten, boonen, gort, terwylhy in’t geheel 
Niet hoeft te zorgen, dat hetvethemop zal breekcn.
Want hy ziet Vlees, nog Spek, nog Boter, tot een teekett 
Dat hy door armoê tot devotie is gebragt.
Dus fprak Merkuur, en vloog in’t midde van den nagt, 
Omgordeld met een kleed van wollten, uit’tgewemel 
Der Rookverkoopers, naarden digtbeftarnden kernel 
Van zyn Heer Vadershof; terwyl’t uttbrocidzel van 
Heer Lauw, angftvallig vingt, daar de cene, zo hy kan 
Voor Pluimgraaf of Matroos wil naar Ooftinjenvaaren ; 
Een ander wenfl zyn heil te vinden op de baaren 
Der groote Zuidzee , die hem heeft van gelt ontbloot,
Om, als cen Duiker uit haar grondeloozen fchoot 
Zyn fchat, dienby verloor, door’tduikcn weêrtcvindefi; 
Maar hy duikt ver genoeg , die door’t gebruik der wind 
Gelyk een Balling meet gaan vlugten, om geen fchand 
En boon te lyden in zyn lieve Vaderland ;
Een derde, wen ft veci eêr als een Zoldaat te Iterven,
Danin zyn eigen huis en fpys, en drank te derven ;
Een vierde , wil zyn flhand met een Godvrugtig kleed



Bedekken, cntragtniets, dan otn zy n. harfenlccii 
In cene klooftercel voor airoos ce beklaagen ,
Dog raeêr om vrytezyn voor de armoede en haar plaagenj 
Dus maakt hen het veri ics van geld, van naam, en I taut,
OfZwabber, of Matroos, of Munnik , ofZoldaat. 
ô Scheepryk Amfterdarn , en pronk van Hollands fteden ! 
Hocduurzyt gy verpligcaan uwhoogeOv’righeden? 
Dieudoorhunbcleid, gevcftopdcugd en reên,
Behoeden voor die Pelf ^ cn kanl er van’t gemeen ,
Gymoeft, ôBurgery! dc Naaracnvan uw Heeren, 
EnVoefterVad’ren, ophec (ier'lyksdoengravceren 
IneenekoopTeZuil, gelykde Tiberftroom 
Wd eêrzag ftigten, a an zyn wyd berugten zoom 
Uit blinkend marmer fteen, verfierd met praalficraaden, 
TotVorfc Trajanus eer, verdienden zyne daaden 
Dien ouverwelk’renlof? zo paftgeenmind’ren aan 
U've Opper Heeren, die , mctzorgen overlaân,
Staâg waakcn voor uw heii , om ailes af te weeren,
Hetgeen uw welvaart, of uw ruftzou kunnendeeren.
Zo bleef hunne Eer cn Deugd by’t laatftcn Nagcftagt ;
Dogwyl ik van uw hand deez’Darikbaarheid verwagc j 
Wens ik, datzy noglanggelukkigmogenleeven.
En deAdfiekraamrc zicn heel Neêrland uit gedrceven.

Ï^" ool, haal Kool ! Repje wat 1 want hier is uytgelczcn 
^Kool ! ’t is geen Savoje, maar anders als voor dczen : 

Door’t koopen van dees Kool word iena,and Ichielyk ryk.
Za luftig, repje wat 1 want naauw is myns gclyk ;
Zy is nice zwaar te tortzen of te dragen,
Beftaat alleenig maar, in lof papiere bladen,
Gints woond cen Man, die laaft genomen heefc 
Zuyderkooi. Ey ziet cens hoe hcerlyk dat hy leeft,
Dat racer is hy wilt namv korts aan de ko ft te koraen,
Nu krygt hy daags, daarhy ’snagts vankomt te droomcn, 
Gelukkig Eeuw; voor veci’ de Schouwburg ftaat heel Itil 
Terwyl dat haar Aóteurs nu niet racer fpeelen wil.
Den Amftel ende fehiê, vevftrekken hem tot wooning,
Die écrit Soopjes tapes, leeft nu als cene kooning,
De Main is gelukkig. Dewyl haar wooning is verheven ,
Om hcerlyk als een Prins, in al grandeurs te leven,
Wei kooptcr niemand wat, uyt Zuyde of de Welt. 
Welkom, weikom, Eyza een ieder doed zyn beft,’
En hebt gy niet veci geld , je hoeft niet weg te loopen,
Gy kan de Zuyerkpol , voor vier zelthalve koopen,
Laaft was ’er een , die kvvam met ’c zelfde niet te loor,
Hy gaf Premie , eh wierd daar door een groot Zinjoor, 
Veci ander Exehipeis, Zond ik u konnen toonen,
Die’t kopen van de Kool, aan me nig kwam te loonen ,
O bloed ; wat ziet men thins al hokjus bokus fpul,
Door’t nemen van dees Kool , zy worden mal en dui, 
Jongens die af en aan, tousjours maar koraen Idopen, 
Worden over ryk , ja zondef cens 11 koopen ,
De Koffyhuyzen , daar men Kool verkoopt mafoy,
Die worden voort genaamt, naar’t franze Quinquenpoix j 
In ’t franze Albion, daar is het fpul begonnen ,
Jan Law de vinder is, en heefc ’cécrit verzonnen,
Dees Kool die was van al te Milii lippis fmaafe,
Zo dat nu Grand Lovis, en al zÿn volkje raakt,
Voor honderd duyzende van flappev’ellementen,
Maar wat de Zuyd aan gaat, die Itaan op vafter ftenten ,
O bloed die hebben voce zo veci ray is bekend,
Om voorjc Kool te hebben van’t anders we re Id end,
Ten mi nit men maakt u wys een hope geld ’c ontfungen, 
Dog laat u aan die ftrik, met ai te licht verhangen,
Ziet vrienden ziet wel toe, ’t is Ixool die flenken kan, 
Neemd gy ze al te veci, zo vaard g’ als laaft een Man,
Die had zo veci gekogt, als hy met macht kon laden ,
En kon zyn gierigheid naauw aan dees-Kool verzaden,
Nu zit hy valt beroofd , eh weet by lo geen raad ,
Ecrit leefde hy Grandeurs, en nu maar montjes maat,
Ik heb gezegt 't is Kool, die wohderlyk kan flenken,
Van duyzend op twee honderd wic duyker zou dat denkeri,

( Et)
Za vrienden luftig dan, a za loopan, loopan,
Wel denk die Kool voor valt cens weer om groeijenkan,
Wel hoc verilapt het werk, wel komt gy aan het teemen, 
Laat g'uw hooftie hangen, en dtirf geen kool meer nemen, 
Waar duyker wil dit heen, za luftig voor het left,
Neemd wat Zuyder kool, of wilt gy z’ van de Weft,
Ik. zaije voort , ja ftraks met alle macht geryven,
Wilt g’ ouw of nieuwe zo de laatfte kan gy fchryven ,
Hoe veci dat gy begeerd , daar toe hebt gy nog tyd,
Om je Kool verkoopen tot heele groot profyt,

, Eer datze word betaald of hoeft betaald te worden,
Wel benje dan verzuft hoe ft a je dus als jorden ,
Wel durfjc niet , dees Kool die ved beloofe en 5t zal 
Houde, ’t en zy een ramp of ander ongeval,
Haar treft haar Kool by gort en zal by lo niet mind’ren,
Maar i udienze flenkt. Wie duyker kan dat hinderen,
’t Is ha fart ; wie koopt’er s’ is maar op twee honderd 
Ha za! za, loop aan, en Ita dog niet verwondert,
Schoonfe agtof negen, ja meerder eer mogt gelden,
Dees ilenking luiftert toe, fai ik uw voort gaan melden 
De grond, waar op dees Kool, geftadig groeijen gaan , 
is wind , ja los, cn kan gevolgiyk niet beftaan,
Indienfe maar cens kwam, om in haar Icragt te bloeijen,
Gy zagt de Wefterkool, als uit haar magre groeijen,
Wel koopt’er niemand wat, wel aan neem by me zool,
Lu ft gy, geen Zuid of Weft, zo neemd dan Rotte Kool, 
Ha! decs is zo heerlik, als gy oit kan verzinnen,
Hier ftaat een mojc pioli, al buyt hazard te winnen,
Daar word een Plantery, van Kool gehouden dan,
S’is voor eenig’ dat’s vaft , maar niet voor ieder Man ,
Want eer de Plantery , cens was ter deeg begonne,
Zo was zy voi, wie hamer had dat ooit verzonne >
Zy handelen met kragt al met de ftaarten vaft,
’c Is ailes om de Kool, aan ’t llenken leid de laft,
Val aan wie koopt’er wat, je hoefie niet te fl y pen,
Za luftig repje wat, of wilje van de Pypen ,
Dat is van Gouze Kool, za komt met hopen dan,
En koopt dan van dees Kool, zo veel gy krygen kan J 
Za rokers vati Tabak loop aan al by gants Duiken,
Men zal dees Kool, voortaan in plaats vernis gebruiken»
Om dat de Pypen dan, voor’t broken zyn bevryt,
Zo Peritemene en Trommel makers , ’t is uw tyd •
Nu kan gy vaft voortaan, geruft en vreedig leeven,
Of anders otri de Kool, uw aan’t Kool kopen geven, V 
Wat is’t een Guide tyd , de Slagers van het vee,
Boeren en Vetvocders, leeft nu in voile vreê
Van Kalverfchietcrs, Bulhvyfers, kond gy verwerven,
Dat geen van uwe Rund , door ziekte fai gaan fterven,
Wie koopt’er dan geen Kool, ik zweerje vaft by Gort 
De Kool is fchoone Kool, als al de Kool van Dort,
Wel kinkels ltoop dan Kool, en blyft in geen gebreken,
De Merw bewaart uw thans, dat niemand nu kan fteeken 
Den Brand al iri uw Dak, het zy Berg Huys of Schuur,
’c Is ailes om de Kool. Wel is de Kool dan Duur,
En zo g’uw Geld beklaagt, die gy eer ft kwam te geven,
’t Is ailes om de Kool, de Rotte moeten leven,
De Pype broken niet, de Duyker dat’s wat Raars,
Gaat heene om de Kool, en eet wat Merwer Baars,
Dit is een lekk’re vis, of houwze voor haar felvers ;
’t Is al maar om de Kool, wel ziet cens by de Delvers,
Dees zal u om de Kool, gelooft myn vryelyk dan ,
So veel beloven thans als immers jemand kan,

I Wie koopt ’er dan geen Kool, of zo gy wilt verkeren,
Al op een goede hoop, by al de grootife Heeren,

:’t Is al maar om de Kool, zeg op dan met malkaar,
Zo koopt dan fchoone Kool, al van de Ojevaar ,
1 Is bloed ! dat’s ander waar, zo gy maar komt te giflên 
Daar zal z’op verzekere, dan kan het vaft niet miflen,
Nog zal 'toni de Kool, het al beleenen gaan, 
jWel bloemers herten dan dat Koolen gaat wel aan,
I Wie koopt’er dan geen Kool, za Za ! wel wil wat koopen. 
Wel zo by lut val aan, en dat met heele hoopen, 
i’k Heb nog meerder Kool, fchoon gy die voor genomen heefc, 
j’k Laat niemand thans verlegen, ik zweer zo waar ik leef, 
Schoon dat dees Plantery , van Kool, al was gefehreven,

Eer



Eer dat de tyd was om , om de Kool daar toe gegeven , 
ft Is niemandaf, koopt Kool, ik hebze in overvloed, 
ft Is Hoornze Kool, ôbloed! die is zo wonder goed,
Gy vint ’e): voord a! aan, als gy ze maar kond hebben ;
Wei fpfcekt de Di reft eu r, dic zai her u voort zeggen,
Want ft ander is om Kool, gy krygt geen eenen Dùy'f,
Hy hceft de Kool alleen, voor de reft is maar gefluit ,
Wei wilje dan die Kool, je kânze koofne haaien’,
Acht dagen by vergund, cer gy ze zil betalen.
De deugd des Koois, is vaft van jcdcr. bekend,
Of wilt gy ‘andere, zo koopt van Purmerend,
Hier word een volle ma’ànd, of daar omtrend gegeven,
Eer dat zb word hetaald, gy kander heerlyk leeveif, 
ft Is ailes o.m de Kool, al dat ’er word gedaan,
Of zo gy Monòiche zoek, val àan, val aan., va! aan ,
Hier z.al me trafiqueren, en brave Schepen bouwen, 
ft Is ailes om de Kool, wil dat maar wel onthouwen,
Wie zoekt’er dan geen Kool , alzo de Directeurs.
Door ft vente van dees Kool, braaf vulle haare bears.
Soekt gy Alkmaùrze Kool, die kanhe Koole venten,
Die Kool d'ie is gezond , maar zlapper elle menten,
Men zai een Haven maken , ô Bloed ! dat is zo goed', 
ft Is ailes ota üw Geld , ziet v at of Kool ai doed.
De Medeblikker Tuin, die wide Nàvigeren, 
ft Is al te zimp’le Kool, wel wil war beeter leeren ,
Uiv Kool die is niet goed, niaar van tc.ligt alloy.
Enkhuizen volge daar aan, de bank de bank mafoy,
Daar door zo kàn uw Kool, hi et ài te vveelig groeijen^
Haal Kool, wie koopt’er Kool, wel wilje lu ft; g fpoeijen,
De Swynen komen mee, en brenge Kool re koop,
De Kool die word te geef, za haalze by de hoop,
*k Weet nidt langer karts, om al de Kool te kruiden,
Naarden Plant nice Kool, als ook dat Deftig Muiden,
Helpt Vader Jupiter, myn Wageh word, te voi.
Daar komt hog Haflelt aan, als ook dat fchoone Zwol.
Wel koopje dan geen Kool, of vreesje voor de Rampen, 
Betaald maar een percent , hy zo daar komt nog ICampen,
Dees Kool die is bylo , beziet het wel riict kwaad,
Haar Stad die is heel fchdort, in Ronzante ftaat, 
ft Is ailes om de Kool, wat dat iy uyt gaan fchryven,
Wie wilder dan geen Kool, men zalje voort geryven,
Val aan, val àan,' hy zo! wat wilje zeg gelyk,
Ha ha! za za! ik zie ft, gÿ wiltze van Steenwyk,
Die Kool, is wonder fchoon, eh wilt het vry onthouwen:
De Zeeuwe komen ook, wil die uw geld vertrouwen.
De Middelburgers thans, die vente mee haar Kool, 
s’Is Ichcon tot goeje Winft, dat zweer ik by me zool,
Daar ftaat deh puyk. van winft, te krygen op de handen ,
Haar kieieri fteven vaft, al na de vreemde landed, 
ft Is ailes om de Kool, zo fprak nog left maal Jaap,
De Veerze Happen àah , Hier is ook Kool de kaap,
Wel'wilder memand Kool, of durftje ft niemand raden ;
De Kool die is bezwaard, als gy zyt overladen,
De Kool y is voor gezet, àls van een hooge toors,
Denk dàt gy krygen kan, heel ligt de Zeeuwze lcoors ,
Die koors die is te kwaat, en laat zig nanw vevdryven,
Wie koopt ’er dan nog Kool, en dat voor wynig fchyven, 
ft Is Kool puyk van dc belt, fchoon dat s’in het eer ft met kwatti 5 
ft Is Vlaardinger Kool, of adders van Schiedam,
De Stigtfe zynder al, maar de ERiders komen loopen,
Om met de Woerdenaeri, haar Koole te verkoopen,
Wel wilje dan geen Kool, of heb je niet bedagt,
De Koole weet gy at, die ’k heb ter markt gebragt,
Maar zo gy will haar deugd, en over .groote kragten,
Ik wed gy geen minut, té ko pen zou de wagten,
Wel luiftert dan maar toe, ik beginder ftraks al aan,
En Mifflzipp'i thans, moet inde voorrang ftaan,
Den haan gevvoon, op zyn fchatten thans te brallen,
Die zag door overdaad, zig in een fchuld gevallen, 
Onnoemelyk ten min ft zo als men ft noemen mag,
Aatf'ft verhelpen ft gantze Ryk gelegen lag.
j.m Law, een Schottedaar, die lei daar op zyn zinrten,
Bedagt eeii flimmevond , om geld met rnacht te winnen ,
' iy fchreef van ftonden uyt en met een groot verftand,
Als dat zy bada* ontdékt, een groote ftreeke land.

(,2) . . .. .
Aan de Miffizip Rivier, of ft geenze zoo gaen noemen,
En gaat daar op het werlc , met alle magre roemen,
Men nood een leder vaft om in te fchryven dan,
De Koning doed daar toe, al wat hy doene kan,
Hy fchonk haar vede land , het Icon hem niet verfcheelen , 
iHy trekt daar door veel geld, en ft land kwam hem verveeleh 
Een ieder om veel geld, decs tyden op te doen,
Die gonge al haar beft, zig naar Parÿs toe fpoco,
Gierigaart en de Vos, die komen by den ander,
Een jeder tragt ceti winft, ,te zien al van malkander,
En datai in de tiraat , genaàrnt de Qirinquanpoix,
Gefchied dezen handel, zo wonderlyic moy,
Als dat ’er vede thans , ja in een dag, zes zeeven,
Meet als een Prince ftaat, met alle macht beleeven,.
Maar ach och lacy thans, wanneermen maar zai gaan 
Aan ft Negotieren , ft is ailes voort gedaan,
De fondzen die zyn weg, de fchatten zyne heene,
Die Kool verwekt helaas niet als een droevig ft cene, 
d’Engelze nog jalours op ft fchatrend frans geluyd, 
Bedenken meé een fonds gegrondveft op de Zuyd,
Haar ICôol die was in ’teerft beneen haar Capitalen 
Men ziet s’ in korten tyd ver over duyzend haaien,
Wat dunkje van die Kool; fta uw die koop niet aan, 
ft Is wel in waarheid Kool, en ft magger voor beftaan.
Men ziet ze thans in ft kort net als katiwoerde groeijen$
|En zonder eenig vrugt of eens te mogen bloeijen,
Wel wee gy brittenland , en uw Pilaren vaft,
De Adds en ft geraecn, die lyden grooten laft 
ft Kool kopen dat hceft uit, de hoop die is verdweenen$ 
Haar kalien die zÿn lece, de Fondzen zyne heenen 
ô Ongeiuldcig land, aldaar men Kool verkoopt,
Men leefder thans alleen, maar van de zimple hoopt.
Gy dapp’re Bataviers en uitgelezen helden,
Men zai het ecu wig vaak aan uwe na Neef melden 
Dat gy hebt opgerecht nog grooter plantery,
Van A Aie Kool, als haan en britten alle bey, ,
De Wefterè Maatfehappy van alle uw Landfchappen â 
Die wilde thans geruft het visjc handig knappen,
Verkogte fchooncKool, al voor een moje tyd,
En maakte door haar Kool, al hecle groote profyt^
Maar al op lòlle grond en zonder vaftigheden, . 
ft Is al een lolle fcliim wanneer men ’s gaat ontleeden, 
Den Amftel wierd ook vaak met macht gebeden aan,
Om ft Koole plantery maar eehmâal toe te ftaan, 
ft Was nullis op ft requeft voorts ginge deeze zotten,
En vloogen als dc wind, en quame aan de rotten,
Daar was het wellekom myn uitgelezen vrind,
Een iedfer was ’er al tot Kolen reeds gezind,
Daar gong het Kodlen aan, men laater luftig fchryven5 
En ft Koolen mogt alleen niet aan dc rotten biyven, 
z’ Hadde niet genoeg aan ft BrouWen van haar bier,
Die is lekker ende goed maar wat is fcheur papier.
Maar zacht zy ztillen nu, met macht gaan Afiureren,
En ft Kool verkopen thans daar door gaan deffenderen,
Haar Kool die is van waard, en tot een hooge pfys,
Zo word zy ftaag verkogt, en ryft nog rys op rÿs,
Men heeft’er dikwils vaak, wiehoordend van zynleven$ 
Tachentig ende meer voord’rotte Kool gaan geven,
De Gouwenaers, och laas! die komen mee daar aan,
En geven voort OAroy, om ft Koolen toe te ftaan,
De Kool verkopery van'alle dezeSteden,
Die ruft alleenig maar, op hoop dog zonder reden ,
Want ziet haar Kooldery maar eens met aandagt na,
Is ailes vol bedrog , berouw die volgt haar fpa.
Steden die haare tol of brug niet lean betalen,
Die ziet men door haar Kool, veel fchatte overhalen,
Wie koopt ’er dan nog Koql , z’ is alle van een aard,
En door den bank al fteeds, met een vernisbezwaard.
Maar neemder die eens af, gy zult geheym ontdekkeo,
En zeggen rondeman dees Kool is voor de gekken, 
Wanneer het geld is weg, al dat gy geven moed, 
ft Is dan vaarwel Kool oom, enzyt voortaan gegroed.
De fteden zullen dan, fray moytjesgaan braveren 
En Heeren DireAeurs, al van het uwe fmeren,
Dan ftaat gy moy en kyk , en zy gebeel vergiti:.

ft ICooi



A Kcol koopen laat ik ftaan en word een oculift,
En lidie al mec een zwink de fdìellen van uw oogen,
En toonen uw klaaraan, waar door gy word bedrogen,
Ee Gouw niet aars gev/oon als ’c hand’len van hec vlas,
En Pypenmakery die daar van ouds a! was,
Eees wilde haare Stad met voordeel gaan v creer en,
En zal Aifurantie doen, als ook ce Navigeren,
Een Stad van ’c land, en daar zo wel gelegen toe,
Wft geeft daar aan zyn geld, als die her is te moe,
E'Yzd waar aan die Stad en’t wel zyn is gelegen ,
Eie is het meefte droog, befehoud dàn cens ter degen,
Indien het al gebeùrd dat zy cens vai en woud, 
tlszeker en gewisdat zy eerft graven zoud.
^"elvaft daar gaatuw geldvoor’t meeitendeel wel aanen, 
pit is ten voordeel edit van haare Stad teftâanen,
Waar komt de drie per cent, en al de reit van daan,
Eie zy ùw vail voor af, tot wind beioven gaan,
Aanziec de Hagenaars, die zullen negotieeren :
Waar in? In Aalshuyden, of aars in Verkensveeren :
Een Vlekj ver gelegen heel diep al in het land,
Eees zullenu verzekeren voormoorden, rooven, brand, 
pfanderongeval, als mede ookbcleenen, 
pebr gy nog war te veel, zo brengt het daar maar heenen < 
Want hare ÎCooIery die biykt Zokiaarden dag,
En ziet waar haar bedrog voor’t eenendeel in lag.
Ee cyd waar inne zy een ieder Zoud’ geryven, 
Eotwetend van haar deel, zo zy eerft gingen fchryven,
Eees bleef wel weekendrie, en langer opgefchort.
Wel waavom was dat zo ? Het was aileen by gore,
Em dat een yder thans met alle macht zou hoopen,
En d’Heeren d’hare Icon metgroot profyt verkoopen :
Eelyk als ’t is gefehied, en ook zoo net gedaan.
^ Alkmaarders ook niet luy, die lateiift ook zoo gaan,
I Iet> deze zullen ook Commerde gaanen dryven 

Appelen en Fruyt, daar kunnen z’ u van geryven ;
niet van ander zoort, gqlyk als is befaamd. 

aar volge een ander Plaats, her Purine rend genaamt, 
jrees Stad als ih’t gezigt van Saan en Arnftel beyde,
Eaar Negotieert men fterk al in de Bodem’rye:
*5es Stad , ’t is waar, is Zomers Heeds zeer aangenaam , 

ganfeh en al tot Negotieeren ortbekwaam. 
is Enkhuizen tog? waar zal dat benen raaken ? 

ple Zullen voor je Geld voor eerft een Haven maken;
Zoo het cens gelulct, dat ft geen goed eynde nam, 

j^aat het u verzekeren door die al van Edam,
2^%r mag gy ft uwe wel geruft op gaan vertrouwen,
^ Sullen met 5er haaft gaan groote Scheepen bouwen.
£ ei ziet gy dan nog niet, of fcheeld u aan ft gezichc, 
jî'p keerd u maar cens om, en wend u naar het Seiche :

Ziet dit week cens aan, zy zullen luftig graven, 
jy ^aken van die Stad tot aan den Eem een Haven :
Eirn-!! *ets koftelyks, en eifeht veel Jaaren tyd,

^ddels zes per Cent, dat is een groot profyt,

Dat zal men voor je Geld alle Jaaren gaan betaien ;
Maar let cens wel op, waar duykers zullen zy ft halem 
Dog aie zoo veel beloofr, eer dat hy cens begint,
1$, geloofd het vry, tot betaien ongezind :
Dog ziet met aandagt cens , en wilt ter deeg aan&houwen) 
Hoc of die Hecren thans haar woorden konnen houwen:
De Haven zullen zy mtgvaven vyftien voed 
Beneden Pyl der Stad, en eer zy dien ontmoer,
Zo is het nog io veel datmaakt dan der tig za men 
En dat is meeften zand, wil dat cens wel beramen*
Waar duyker wil dat been, ft is ailes Apenfpel, 
fa ailes voi bedrog dat weet een yeder wel.
Wel, blyfc gy dan nog blind, en by de neus om lyden"
Wat is te Mu y den tog niet als een droevig lyden,
Gy brengt uw Geld daar been, en zyt in waarheid fot f 
Ja waardig dat men fteeds met u ten vollen fpot.
De Naneefs zullen fteeds u voor de gek gaan houwen:
Want die haar Geld in ICoof, ja op een fit him vertrouwen?
Wat is die beter waàrd , als dm pel, gek en dol.
Indien dat Muyden, Kampen, Haftck, ofteZwof^
Ofandere Plaatzeil, u om wat Geld te geven 
Vroegen, op Intereft, zo waarik ben inft leven,
Gy lou ft niet doen^ maar wel op Kool, eh enkel Niet "
Daar hebt gy Geld nog toe, gelyk men daaglyks ziet.
Foey! fthàamt uw wat.' uw reëcle Koopmanichappen 
Die itane meeften ftil, en ko men ganfeh te Happen.
Sta at van Midas lùft, en iegt vaarwel, leer itauw, 
Vervloekten handel uitgevonden door Jan Law-! ’
Keer u met uwen doen na Amilel, Spaar en Lyden :
Beziet haar werk cens aan, gy luit u vaak verblyden;

{Dat is recht Vaderlands re keeren het bedrog 
Haar roen die roemd men fteeds ; ja on ft Naneefs nos 
Die fullen haren roem tot aan de Starren bouwen 
Omdatzy d’aótiekraam uit hare Steeden bouwen ,
Leefd, beroemde vaders, leeftl ! men fthryft, op blauwArduyn: 
De Schuttcrs van ft verderf der Batavierfe Tuyn :
Zyn Lydevs en de Spaar, aft ook de Amftelnaaren;
God geeft liaar een wig vree, en wil haar aitoos ipaaren.

kf^LEfternte aan ft Firmament, van Maja’s Zoort verfehiet 
De duyfterheid herfehept, helaas de Hoofdplanneten ! 

Van zynen Hemel, rampfpellende Commeeten 
Syn wolken ftorten bloed, in voorfpoeds beek en vliet,
Bedrog die op elks fehade en eigen voordeel ziet,

Heeft naakte Onnofelheid de Leên van een gereeten,
’tVertrouwen weg gejaagt, d’Eer, aan goude keeten 

Gcklonken, prooy gemaakt van weedom en verdriet 
De Goon der aard, verzot op ft Dobbelfpel dermenichen 
Beilooten, ook hoe hoog verheeven , meer te wenfehen 

En onbehoeftig , ft al te ilingeren in hun rob,
De wraak die Lucifer ter hel wift in te donderen 
Heeft, zander Duyvelen of Goden uyt te fonderen, 

d’Uytzuypers vati ft gemeen verworge, in eygen ftrob.
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N A-B E R I G T.
/^Ufieüfe Liefhebbers, voor myn plyfier te rade worden- 

de , om in myn Famille tôt gedagtenis en waarfchou- 
winge, voor de Nakomelinge,te bewaaren aile de Plaaten en 
Gedïgttn, &c. tot Befchimping óf Spot van de Wind - of 
Aótie-Négocié , in dit loopende najaar van 1720. uytgekoo- 
men, en gepleegt , fo hebbe ik de koften niet ontfien , om 
fe dus te voorfchyn te brengen , oordeelende dat als men dc 
4. Brieven aan N. N. gefchreven die de goedkeuring van 
dc heele Wercld hebben weggedragen, daarby doet,een nau- 
keurige kennis van dit bedriegelyke Spel lean lien.

Alleenig heb ik geoordeeld den Liefhebber geen ondienft tc 
fullendoen om twee fpreek wyfen die in de Gedigten en Printed 
overvloedig voorkomen te verklaaren : het eerfte is dat de 
Verliefers verfónden worded na Vianen en Kuylenburg : en 
het tweede Sprcekwoord is, dat de Verliefers word geraden 
haar te behelpen met Frcderik Hendrik.

Wat het eerfte belangd namentlyk die na Vianen of Kuy
lenburg te fenden, is om dat de twee plaatfen gelegen fijn aan 
de Rivier de Lek , Vianen 2 uuren , Cuylenburg 3 uuren 
van Uytregt , beide leer vermakelyk > in welke een Regt 
word geufeert dat wanneer iemand op andere plaatfen door 
fijn Schuld-eifchers overvallen , dat daar konnende komen, 
met alle fijn Goederen die hy by fig heeft, word in befeher- 
ming genoomen , niet alleen in de Scad , maar 00k in beide 
die Graaffchappen , daar die Steden het Hoofd en 00k na 
genoemd fijn , en dit gefehied voor een klyne Recognitie. 
Ja lefts iemand by toeval een Manflag hebbende begaan , dog 
niet moordadig , heeft in beide die plaatfen 00k Vrydom: 
maar vodr omirent vyftig Jaren geledcn is by geval dat eenen

Heer Mortangie een Juffrou Ontfchaakte uyt 3s Grà#^
ge, die daar mede na Cuylenburg vlugte , fo is op order 
de Heeren Staten, Melitie gefonden nâ Cuylenburg , c» t 
00k de reden heeft gegeven , dat dele Scad fig verpligt h£C 
dat ten alien tyde als het Hof van Holland , of de
Staaten , iemand in haar.Stad ge vingt op eifehen , fy die 
len laten volgen , dog dit fai lei den voorkomen.

Het tweede Sprcekwoord is opgekomen , ora dat als een1!? 
Geldwolven , en Bedriegers de menfehen op hoop van gi'°®i 
Winft, wiften te engageren , inde Adrien van de Ooft-^ 
dife Compagnien , om die op Tyd , of op Premie , of in ^ 
Wind te kopen , en verkopen , en die daar door in hoof 
Pry fen op te Jagen , fo hebben de Heeren Staten fiende & 
ruine van veele Familien, in den Jaare 1610. den 27. Febr^' 
fy een Plakaat gee’maneert, en Gepubliceerd, tot verbod if 
defen Handel en dat nog tot 4. rylen met ftrikter uytdrukklfl' 
ge vermeerdert, het cene in dato den 3. Juny 1621. en ^ 
andere den 3. Juny 1625, en 1624: den 20. May , en 
den 16. September, en naderhand is by de ftad Amfterd^ 
verfehyde Keuren Gepubliceerd , .tegen dele bedriegsty 
Handel , en de dewyl de Heer Prince Frcderik 
Hoogl: Memorie hier veci tot het nemen van dele Refol ut*6.11 
hadde gedaan, wierd het Plakaat na fijn imam genoemd ; &.■ 
Plakaten lopen daar op uyt,dat wanneer iemand eenige A&A 
verkoopt, die hyop de dag dat de koop gefehied nietheeft’^ 
koop nul is , en fo verder , als wordende die falten aà^ 
merkt als Dobbelen en Speelen, het geene by de befchrevo11 
Regten lefts 00k verboden is 5 God bewaar ons Land v°° 
diergelyke Tyden.
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Over ’c Wiflelvallig

ACTIE JAAR i 72 c.
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ï U P I T E R S
BESLUIT en vonnis

Over ’c werk van

Q^UIKQUENPOIX.

H Et wiffclvallig Jaar van zeventienmaal honderd
En twintig, was, nog naâuw door Janus in een ring 

fiefloten , of Jupijn » .die door den Hemel donderd, 
Vcrdagvaardc al de Goòn. De guide Garre kring 

Weêrgalmde op het geluit, waar mèe het hoofd der Goden 
Het Hemel-heir ontbood voor zijn verheven Troon ; 

Merkuur ftrijkt aanftonds neer op ’t horen dier geboden, 
Maar Jupiter vcrfchrikt, opftzien van zijnen Zoon,

Die xonder (taf of beurs verfcheen voor ’s Vaders oogen, 
Als was hy door een troep van Rovers onverwagt 

Geplunderd, enverrait; Jupijndoor fchrik bewogen 
Qntfloot zijn lippen reeds, wanneer een nave klagt 

Zijnfpraakbetoomde. Hy, verwondçrdwieduszugte,
zag,Draaid de oogen beco en weêr, als hy zijn Dogter . 

De wijfe Pallas, die benaauwd vanft Aardryk vlugtte, 
Dewiil de Dwaasheid., die thans ailes over mag 

Dewereld hield in dwang door fchijnfchone A&ie vonden 
De sryze Velia iteigt ook fchreijend naar om hoog,

De galleblijdfchap, diesai: Liber is verbonden,
Word van hem weggejaad. Diana breekt haar boog 

En Pylen. Ceres werpt haar kransvan korenaeren 
Weemoediglijk ter neêr. De Zcegod.zugt en fcnreid,

En fchud zijn bïezen krans vati zijn befneeuwde haeren ;
Als tot eenzeker blyk van zijn verlegenheid.

De blonde Appollo laat de zweep en teugel varen 
Der guideZonnekoets, als was zijn Faeton 

On nieuwsgeblixemd, ominde Eridaanfebaren
Te fmoren, tot een ftraf voor’t mennen van de Son.

De blanke Cythrée fchij nt ook misnoegd te nad’ren,
En haer Gemaal Vulkaan volgt hinkende op haar (poor. 

De dot le Mars gewoon het menffen bloed nit de ad’ren 
Te flurpen, ftampt van fpijt, en geeft geen reêngehoor. 

De dart’le Floratreurd, en fchijnt bedroefd te kwynen.
In zulk een naren Hand zag de opperlte Jupijn ,

Al de and’re Goden voor zijn hogen Troon verfchijnen, 
AHenig Momus toond een uitterlyken fchijn 

Van vrolijkheid, daar hy de Goden kornt begroeten ;
Hy grimlagt in zijn geeft, als Jupiter in’t end 

De Goden vraagt, hoe zy hem dus bedrukt otitmoetcn s 
En welk een rampfpoed turn geluk en blijdfchap fchend. 

Elk poogd gantsdriftigeerft zijn nood aan hem te klagen , 
En fchreeuwd vaft door elkaâr met een verward geluid, 

ò ASies ! aSies ach ! ach ! hatelyke ASie plagen !
Ach Miffifippi •' ach ! ach Babbeis Weft enSuid ! 

Jupvn deed dezen ftonn van fchreeuwen naâuw bedaren , 
Of vroeg wat ASies? wat? ik ken die prullen niet ! 

Mi] n Soon, gy moet my, wat dit is, eetftppenbaren 5 
Een leder houwd zig (til tot dat men hern gebied 

Te fpreken, ik zal elk met gunftige aandagt horen,
En zo het moogftijk is, dat kwaad met al mijn magt 

Inft alvergetend nat van Lethes poel verfmoren,
So worddewerejd in haar eerlten (land gebragt . 

Wei aan, mi in Soon, begin, wil myft geheim ontleden 
Van de ASies die ik niet ken, ikluifter naar uwredeti.

Merkuritts.
Ach Vader ! ’k weet niet op^yat voet 

Dat ’k u die zotheid uit zal leggen,
Die me in de wereld thans ont mo et ;

Dog om het u zo ver te zeggen 
Als het my zelf nog is bekcnd, .

Hoe wel ’k nog nie man t van nujn vrtnden 
Cefproken heb, die (top of end

eèrft'S me % ft Franffe hoff

Om’s Rollings fchulden te belale n ,

Gepraktizeerd deez nieuwe ft of
Van koopmanfehap, die nu aan ft dalen 

En dan weêr cens aan ft ryzen raakt ;
A! naar een zotte wind komt waaijen,

Waar op nooit reek’ning word gemaakt,
Wijl die altoos moet blyven draaijen.

Men heeft daar cene Compagnie 
Van Miffifippi op gaen regten...,

Momus.
Regt op zijn laplands voor al die 

Belu 11 is met den wind te vegten.
Merkurius.

En ft (tond een ieder vry om ft geld 
Het geen hy had daar in te leggen,

Op een Condicie vaft geiteld ,
Ten minile zo de menffen zeggen,

Dar men aan ieder parcipant
Een deel moelt geven van het vooideel,

Fluks had je mentlen, wier verltand , 
Spitsgeeftigheid, enkunft, enoordeel 

Aileen op intreft is geiteld,
Om groote fehatten te vergaâren ,

En voor het ingeleide geld ,
Waer toe veel deelgenoten waren,

Kreeg elk een Handfchrift ; ft geen men toen 
Den tiaam van ASie heeft gegeven,

Daar zy nu koopmanfehap mtê doen,
Als of die eeuwiglijk zou leven.

Maar fchoon heel Miffifippi waar
Uit enkel Goud tezaain, geklonken ,

Nog liep die Compagnie gevaar
Om cens te knagen aan rie fchonken,

Daar ft vleis alreeds is afgelmuld.
Want waar is zo veel geld te halen ,

Daar men de ouvvde en nieuwe fchuld 
Van de ASies ooit meê kau betalen ?

Voor my ; ik kan ft my niet verftaan ,
Hoe dat die Koopmanfehap kan duurenj 

Maar ft Endje komt reeds agteraan,
Het geen zo vneenig moet bezuuren.

Uit Vrankrijk is die dolligheid,
Op laauwe en zoeie Suide wiiideo ,

Heel tot in Engeland verfpreid ;
Straks was hy daar by al de vrinden,

Die beet op winft en voordeel zijn ,
Heel welkom, zonder eens te denken 

Dat fchijnbedriegt, en fmartenpijn
Voor winft en fehatten weet te fchenken } 

Keen , daad’ìijk moeftdeGentielmaa 
De franile mode naar gaan aape u,

De wiisheid moelt daar in den ban,
Wijl zotheid bezig waar met fchraapen 

Van fehatten, die men had van doen,
Om d’ASiehandei op te bouwen,

Het was of Koning Midas toen
Weêr zou een gouden maaltyd h ou wen, 

En dat at ft geen deez’ Vrek zijn hand 
Aanraakte, zou in Goud verand’reti.

Tot nut en voordeel van het land,
En der Gemeente met elkand’ren.

Maar wie heeft immermeer gehoord 
Dat honderd tot elf honderd fteigerd: 

Maar ft vreemlte is, dat men regtevoord 
Selfs vytfig op de Elf honderd weigerd 

Ter lean te geven ; ft fchijnt de tyd 
Heeft ft vlies van hun benevelde oogen 

Reeds afgeligt, tot boon en fpijt _ 
VanValdheid, L'UiBedrog, enLogen; 

Want deze vier, by een gepaard ,
Syn wel de grootlte (teun pnaren 

Die de ASies (chraagden : en op de aard' 
Hun allcreerfce toevlugt waren;

Maar dog de Dwaasheid heeft het eerie 
Den gtondffig van die zaak geweven 

Ornai die de Eigcnbaatbeheerft,
Voor hoop een lege beurs te geven,

Want daar de Wijsheid is geplaaft,
Wie zal zyn (chat daar gaan begraveu 

In cene Zee, die woed en raafd,
En nergens heeft een vryë haven,
*



Aìs oo't een Odfog kon y .rkwifteh.
M st was ’t by ’t Alcionie kijk 

Of Vankrijk nog alleen gebleven , ,
Neen, Neêrland heeftgeen kleine blij\

Meê van deez’ dolligheid gegeven.
Dat vryë land, ’t geen door ’c bedunr 

Van "zijn groot Agtb’re Burger Heeren, 
Door ’c blix’mend zwaard en h oorlogs vuur 

Kon op zijn vyand triornfeeren 4 
Dat land dat eerft in flaverny

Van fnoô Gewetens-dwingeianden 
Geteisterd , en geboeid , zig vry 

Kon maken van die (node banden ;
5t Geen ’t tnagtig Spaanje 'heeft verduurt,

.En cindelijk tot vreê gedwongen,
En zegerijk gezegevuurt,

Daar ’t vrolijk 16 wierd gezotigen ;
Dat land dat voor zijn vryheid Iprak 

Met blixem en met dondervlagen 
Van zee-kartouwen, en op ’t flak 
■ Des oceaans, in zo veel jlagell 
Zijn vrijheid heeft met vyands bloed ,

En ’t bloed der helden duur bezegeld , 
Vald de Aétie dwaâsheid ook ten voet,

Zo fchadclijk ! zo ongereld!
Dog nimmet pronkt een Diamant 

So fchoon in ’t oog der dervelingen > 
Dan dat men hem van allen kant 

Met doffe deenen komt ùmringén,
So blinkt ook de Yftroom fchooner uit, 

Daar hem de Rîjft en ’t Spaar verzelleri ; 
Dit trits der fteden llremd en (luit 

Al de Aétie-plaagen, die aan "t zwellen 
Reeds reezen boven perkenmaat,

Waar door zy eeuwigzullen leeven ,
En aan de kroon, van Necrlands flaat 

Een fchoonen glans en luiiier geven,
Maar ach ! ondanks hun zorg en vlijt,

Is my mijn Staf en Beurs ontnoomen }
’k Ben defperaat, en dol van fpijt,

En kan my naauwelijks betoomen, 
ïk ben mijn lyfkleed kwijt geraakt,

En opgefierd met Aétie prullen ,
En kl ad papier en, zo mifmaakt

Dat my geen meniïen kennen zulieri, 
Indien ik weêr op aard verfchijn.

Wis zal ik daar by alle menflèn 
Een janpotagies gekje zijn,

Dies mag ikde Aéties wel verwenfïèiE 
Hoe pad my dit papierekleed ,

Bezaaidmet Wort’len, Koien, Knollen, 
Panharing, Pypen , tot mijn leed,

Daar zie je Tiggeldenen rollen.
Momus-

Die zijn het noodigfte van al
Om d'Activhandel optchouwen,

Èn diendig, om in ’t ongcval, 
jlraaf #ekkenhuizen van te bouwen.

Merknrius.
Plier pronkt een Kalfskop, daér eenKoe,:

En meêr fieraden naâuvv te tellen,
Men heeft mijn kleed nog rontom toe 

Omhangen met veel narre bellen,
Om als een Gek te bedelen gaan,

En met een laaz’rus klap te klappen, 
Men bad voorheenen my wel aan

Als- t Opperhoofd derlcoopmanfchappen, 
Maar nu heeft Eolus mijn pïaats 

Door Windnegotie ingenomen,
Hy , en zijn bulderende Maats 

Ontfangengeld voor Wind endromen. 
Men handeld nu alleen in rook,

Waar aan zo menig moet verdikken,
Of die al vry komt van den fmook,

, Verhangt zig in papiere drikken ;
Want ieder Aôtie is een drop,

Bekwaam om iemant op tèhangen, 
Waar in ook reeds zo meen’ge kop 

Met al zijn fchatten b'eef gevangen. 
Hier hoord gc, ô Vader ! thans dereên, 

Die my zo hoog misnoegd doen wezén, 
En ai de Gôden een voor een 

Die zulieri ligt het zelve >rezen.
Dóg ik heb u mijri nood gcklaagt,

Laat elk den zijuen ook Verklaren,
En zo ’t u goedheid , dan behaagt 

So doe deez* dwaasheid ecus'bedardn

C O )
Door welk een dulie razerny

Word thans de wereld aangedreven?
Of is ’t om aan den Rîjn , eu ’t Y ,

En ’t Spaar een m'euwen glans te géven? 
Maar gy mijn Dogter, zuiv’re Vrugtî 

Die uit mijn harszens zi,t geboren,
’ Is ’t ook om de Aélies dat gy zugt?

Kom laat uns ’t eerde uw red en horeri, 
Waarom gy u ten Hemel fpoed’,

Momus.
Madame Pallas gaat ligt lopen,

Om door een eerelijk Bankroet 
Op aard geen fehand voor geld te kopen. 

Pallas.
Neen Momus, Viens vc-rgifte tong 

De magt der G od en zelfs durft tergen 
ïk vlugt, om dat ik oud en jong

De Dwaasheid zie om fehatten vergen'; 
Men maakt geen werk van eer of deugd 

Nog minder van de wetenfehappen,
Een dolle Geldzugt komt mijn Jeugd 

En ed’le konft op ’t hart te trappen^ 
Want de Eigenbaat agt ieder blind ,

Die met haar in gene Aélies handeld, 
Schoon dat zy zelf door dezen wind 

In droeve en bange fchaduuws wandeld ; 
’t Is of een Vader onbedagt,

’t Geluk zijn kind’ren wil verlopen ,
Zo hy zijn fchat, engeeü, en kragt,

Niet wil verfpillen, in het kopen 
Van Rook,van Smook.van Wind,en Waan| 

Hy die de Wijsheid houd in cerea 
Ziet men in ’t aangezigt verfmaân,

Door dolle en wind’rige Aétiehéren. 
Hoe zeid’er een, wilt gy geen geld 

Tot voordeel van uw huis dan winnen? 
Of is ’t de traag’neid die u kweld?

Of hebben uw verkeerde zinnen 
Een fehrik van ’t goed daar elk naar tragt ?

Neen ’t zal u mooglijk niet behagèn, 
Om in het midden van den nagt 

In Quinquenpoix te lopen vragen,
Hoe veel doet Utrecht, of den Haag? , 

Of Woerden , Wefep, Naarden, Horen? 
Neen om plyfiertjes alle daag 

Te gaan zal u veel meêr bekoren 
So gy een man waart van Verfland,

De wind zou u doen watertanden,
En gy zoud aanfionds, huis en land 

Voor Aétie br'îefjens gaan verpanden ? 
So word een wijs man afgemaald,

Wie (can dien boon, die fmaad gedogen? 
Door ’t Aélierot, dat moedig praald 

En pronkt, en zwierd, voor ieders oogen. 
Elk fchijnt een Veld Kadet te zijn, 

Verfierd met linten, firikken , veren , 
Om *s avonds in den Manefchijn 

Als voor Baronnen te pafferen,
Hun klederen ftaan fiijf van goud, (reti 

> De lugt weêrgalmd door ’tvloeken,zwe-
! Ea razen, wijl een ieder (lout 

I Een ander poogt te ruïncren
Door lid, bedrog, en fehelmery,

Om voor befehreeve klad papieren 
Veel geld te trekken; om dan vry 

Met Paard en wsgen te gaan zwieren; 
Want zo der iemant rod en jaagt,

Het zijn de brein’loze Aétie Heeren, 
Dewijl men naar geen fchulden vraagt.

Neen, want door dus te negotieeren,
Is zelfs <k grootde fchuld een Niet ;

Tenminflezozy zelf verhalen,
Niet waardig dat men daar naar ziet,

Om maar zo aandonds te betalen.
Wat vreugd kan my het aardrijk zijn , 

Alwaar de Wijsheid word verdreven ? 
Want dé Aétie dwaasheid is door fchijti 

Vet boven het verdand verheven ;
Men agt nogkund, nog wetenfehap,

Maar oogt alleen op geld en fehatten, 
De geldzugt deigt ten hoogden trap,

Eu waant het ailes te bevatten,
Schoon’t eind die Aclienarren kroond 

Met Armoê, droefheiden elenden.
Ik zie mijn .wetenfehap gehoond,

En ook met een mijne agtlng fchendeny
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Want als de Koopman , die vootheen 

Door vlijt en yveraangedreven,
Mijn voetfpoor in floeg, om alleen 

Zig over aen mijn kunft te geven,
Ontbloot van Geld en goed is, door 

Zoveeleontelb’reBabbei vlagen,
Waar krîjgt myn wijshcid den gehoor !

Of wie zal mijnen tempel fehragen!
De nijv’re Koopman draagt het medi 

Door vlijt, en geld mijn ’.vetenfehappen,
En poogt door y ver, drift en geeli 

Het toppunt van mijn hoge trappes 
Eens op te fteig’ren, lo volmaakt;

Maar fo hem word zyn geld ontnomen,
Schijnt dar hy felfs zig.felf verfaakt,

En ’t is met my dan omgekomen ;
Want ’tis vergeefs mijn hoop gebouwd 

Oppi'onkers, die’t Salet hanteren,
Zo vvijsaïs Ezels in het woud,
. Die nietsbeforgen dan hun kleren ,
Wiens fellonetijd maar word befteed 

In’t lighaam zwierig optetooijen,
Terwijl men ne,rgens meêr af weef,

Als hoe dat men zijn das moet plooijen ;
Tezîen naar linten, ftrikken , en 

_ Halfhemden, mouwen, en ponjetten,
En meêr ’t geen ile naâuw ndemen ken ,

Waar op dat zy hun zinnenzetten;
Dus zw.ierd men dan lairg gragt en ftraat,

En fpeeldden Li'gtmîs met den degen;
Men weet naauwkeurigieders flaet °

En eer, als op een fehaal te wegen;
Men fpeeld by leder voor Galant,

Geen Joffer, of'tishun meeft’rdle,
Om wie.dat men van liefde brand,

En roêptal fugtend’: mijnMatreiîc 
Heb tog eens deer’nis met mijn gloed !

Of’k fat verbanden voor uwe oogeu !
En fo me eenand’reweêr ontmoet,

Is de eerlie liefde voort vervlogen.
Dies by die onbefonne Jeugd

Kan ik in’t minft geen toevlugt vindenò 
Sy zijn fo min voorzien van deugd,

En al fo los als Babbei winden.
Dus worde ik wederzijds verdrukt,
: En voel niet dan verdriet en plagen ;
Ik zie mijn hoop, mijn wens miflukt, .

Door *t ftormen van die ASie vlagen?
Ten zy dat gy, ô Jupiter!

U nu wilt over my erbermen,
Want al mijn hooplegtthansom ver,

£i hoor dan naar uw Dogters kermen!
Jupiter.

Is dan dewereld fo ontaerd, ,
Dat zy geen agting meêr zoti dragen 

Voor u mijnDogter ? myzowaard,
, En kan de Dwaasheid meêr behagen 

Dan de ed’le Wijsheid, diegy leerdr 
Waarom dat gy word aangebeden ,

Geagt, bewierookt, en geeerd,
Zo hebt gy meêr dan dubb’le reden „

Om deaard te ontvlugten, daar denSchyn 
Voor’t Wezen nu word uitverkoren,

Maar’k zie het eind reeds van uw pijn,
Dewijl Merkuur my heeft doen horen,

Doe ’t Aaiftels Capitoci, geftigt 
Op Zefendertig Hoofdkolommen,

Die Dwaasheid houd in evenwigt,
Eu doet het Aétierot verliommen ,

Door ‘t edel, wijs en rijp beraad 
Van die Groot Agtb’re Burger Heren,

Die tot de ni It van 8 tad en Staat,
Die piaag uit hunne velten weren.

Maargy, ô verd’reGoden / word 
Gy in Byve eer of mogentheden ,

Ook door die AS;ie plaag verkort ?
Zo fpreek wV luift’ren naar uw reden.

"Wijl gy, Ô opperlteder Goôn!
Niet uitkieft wie hçt eer.ft fai fpreken:

Toond mijn getakte Stedekroon,
; En ouderdom, dat dutirbaar teken,

Dat my die eer alleen behoord , ,,
^ "k Zal geenziats pogen op te halen 
Mijai magt, nog ook vpn woord tot woord '

Mijh kragt cn aanzien afte rnalen,

Nog hoe ik ult mijn vrugtb’ren fchoot 
Moet Vee en Menfler, voedfel geven, 

Of’t lighaam herberg na de dood,
. Die ailes voor haar feis doet beven,

Nog hoe ik u heillige offervlam 
, Moet met Sabedfe wierook voeden, 

Wanneerdatde Offerknaap, een ram 
Of flier doet voor uwakaar bioeden; 

Neen, ’t is geen tijd om mijngeluk, 
Maarwel mijn onheil aftemalen ,

Dewyl men my met fmart en druk 
Voor fo veel moeite wil betalen ;

Men dreigt my, om dele A6tic kraam,
En Bubbelflormen op te houwen,

Tot misftand van myne eer en naam,
Het ingewand van de aard teaanfehouw- 

Te graven door mijn fuiv’re bord (en,
Met fchoppen, fpaden, enhouwelen, 

Tot daar Neptuin myn flrand bemorfl,
Om dan met trotffe feekaftelen 

Te nad’ren tot desBilfchopsveli,
Dus dreigt men myn gefag telchenden. 

Helaas ! waar fai ten langen lefl,
Die onweêr florm zig eenmaal enden ;

Ik ztdder reeds voor dit verhaal,
Hoe fai myn bange boefem hygen,

En fwoegen, als men paa! oppaal 
My door het ingewand fai rygen! 

Omdus ’c geweld der woefl fee,
En bolle deiningen te breken,

Tot welfland van de Stichtfle reê,
Die my tot in het hart zal fleken.

Is’t niet genoeg dat de Indiaan,
’t Sy daarde Sonnefiralenryzen,

Of daar zy’s ayonds ondergaan ,
: My vaak angftvalliglijk doet yfen 
En fchrikken, als hy, door eenfugt 

Totgoud enzilver aangedreven 
Mijn hoefemopryt, om die vrugt ;

Die in mijn duifl’ren fchoot het leven 
Ontfangt, beforgd word en gekweekt,

Als uit eenafgrondop te baleni 
Wijl hem de gierigheid ontfteekt,

Om met een groten fchat te pralen; 
Terwyl ik reeds voor oogen zie 

Wat fmart ik weer fai lyden moeten,
Ah Midilìppis Compagnie 

Zal Louifana deur gaan wroeten,
Om door het kerven van mijnleêm 

Myn grond van "t glinft’rend gond te ont» 
bloten ,

En dringen door myn lighaam been,
Om Pluto op het hoofd te floten,

Die op zijn ys’ren troon reeds beefd,
Daar hy in deonderaardfe kolken 

Als koning heerfl, en wetten geeft, 
Metvreesdat deondermaanle volken,

In *t end, doorgravendemijn grond ,
Hem fullenop zyn troon befpringeu,

Of ruukeloos, door’t aardfe rond,
Zijn flale poorten op zal dringen ,

En laten Febus Zonneligt
Door de opgegrave zilver Mynçn ;

't Gedoemde Volk in 't aangezigt,
Tot fpyt van Cerberus verfehynem 

Dus worde ik thans alom gedreigt,
En gy, Ô grote hernel Vader !

Zo gy uw gun ft niet tot my aeigt,
Daar ik uw Ttoon eerbiedfg nader,

Zalt haafl mijn glorie zien ver kragt,
Myne eerenaanzien weggedreveti, 

Diesai dehulp, die ik verwagt,
Moet gy in defen nood my geven.

Jupiter. v
Schep moed, ô grote Voedfter \ rouw 

Van mens, en ve', en vrugt, en bo men! 
Stcunop mijn hnlp, dewyl uw rouw 

Alreeds is op het hooglt' gekomen ,
Geen Vaartegraver fai uw fchoot j (

Met fchop,nog methouweeldoorkerve.
U w lighaam heeft in’t Sticht geen nood ;

X ’k Zie dat projekt reeds aan’t verflerv » 
Want’t hele Fonds diet Compagnie 

Is niet in ftaat om uit te voeren,
Deez’ fporelofen voorflag, die
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u no reeds kb'n&f met (mart ó'ntróeren.

^Dùsl<tu%eonmAvryterneér,
Wyì wy ook de andare G od en horen;

'Ikzweer u by nvijn Wraakgevveer,
Pat u geen onheii is befchorèn.

Enikwil "took welzweren, dat_
Men’t werk niet een$jes fai beginncn »

'Endatdieingeleidefchat _
In’t end een Grote Niet zal winnen.

Neptunus-
/o iemant van al de and’re Goôn,

Heeft regi of reden om te kîagen,

EnmijngedugteMajeAe't _ .
Op mijne fbhnlpkaros befpnngen ,

'k Ben geen me& MeeAer van mijn vice.,
Hier wil men my te rug doen wyken, 

paar’tland in dringcn, om denvoet 
Per StichtfTe velìen te beftryken $

Men wil, fchoon lk daar tegenkant,
' Mv in mijn Rijk de wetten Ael en

Xi!$555SS5S.&«.,

^EElES^ocd™,

^EnS"t%enalSeomnpten,

TSÏSô-'

NDf=Enk£S Haven morteli wyken,

Met Schepen voi enzwprgelaan^
Miiti grijfekruin my m fai treden,

WSS^ttSbe,e„

MG»S"v=&-

]a 'k zie mijn Tritons in het naanw, ^
Wiil zy e een adem kunnen fcheppen,

Maar afgemat, etl moó, en Ûaauw 
Al (tervénde hun vitmen reppen,

En in dien zelvendriodflen ftand i 
MynZéfierenen en Najaden . 

Üenauwd gaan vlngtennaar het land,
Gewoon in ’t mime fop te baden ,

Ofzozyblyven, door’t geweld
Der fchepen op elkaar gedrongen,

%aoS:4kken.

E«“»?S^ken.

‘SiïÆr^
Nog met mi,nZdkpets over tfchuim,

En hnppelendc baren rennen ;
MC:£wdtîr,5«N=;,,oeden,

^ÿ'Lt^rÆ^Ukoeden,

si!ü£b=

n, i ,„A n no perd ITIMI ilOOp gebOUd

OpEolns.maar'tisverloren,
Will' die verhandeld word voor gond,

Enkrijgtgelyk cen byt^am : Horen,
OfWoerden , Wefep, Rotterdain

Tergonw, Port, Alkmaar cnEnkhuilen,
Daarelk hem even grdtig nam,

Als was 'er Gond nit Wind te plmlen ;
En 'tvoerd myn gramfchapbunenmom,

Dar hier door al dee?,’ BubbeUleden,
De Stadaan Yen AmAel Aroom 

Maar pogen op dennek te treden ;
Pie Stad , die vit een viszers buurt,

Gelykhet werelddwiogend Romeo,
Wiens boord de gryzeTiber fchuurd, _

Tot daar hy in mijn fchoot komt Aromen, 
Alletiskens tipwies in gefag,

Om’t hoofd ten hemel optetrekken,
K””°Nrfr!'™d's«edekrooiivcrOidiken;

Endoor een babbei water magi,
Hun eigen veAen te verryken ;1 

Maar’t moedig Amfterdam Aaatpal,
Solang zynwyze Burger heren,

Pat vry zyn Zémagt jaar op ]aar
Doo^ hun bekherming àan mag grocyen,

Etvvry vanonlùft, ofgevaar
Mag in gewenAen welAand bloeijen ;

Maar dat men dus den Oceaan,
En my fai in myn ryk trotszeren 

Met Bubbelvlaggen , aie door waati 
Het menen ailes te overheren ,

Doetmy, ô Jupiter ! uwtroon f 
Vertorendcn bedroefd gcnaken 

Wvl buiten U myn Waterkroon 
Éerlang in ongeval tnoet taken,

Jupiter.

St3^r^Knt,’=mmen?

SIESEskj,
Motnus.

Hills,.
E"ÆfSS"iVhanie.d.

mmirB* "" ’Jupiter.

ISSlp:SHSSSsr'
WêSêêL



De landman kan daardoor di^Pnnod 
Zyn vrugtb’re laoden nier bezaaîjen ,, 
Geen. hem ook van den Ooglt ontbloot* 
Dieu by gewoon is af te maaijen,

Dus zugt de Moedermet haarkroolt,
Zy ziet haar ted’ren Zuig’lingfchreyen, 

En weergeenuitkoinft i hulp, nog troolf, 
Om deien hongersnood te meijen.

Ja 't Ichynt als ofTritrakria ,
Toen ik myn Dogter had verloreii, 

Geflagen door myne ongenaâ 
Weêr aan de Seine is herboren ;

Die gaat my op het di.eplte aan ’t hart,
En parti my ’rzilre nat uit deoogen,

Dewy! ik deci neem in.hun Quart,
Eu met h un droefheid ben bewogen,

Daar menig een, die.door zyn vlyt 
Zig en zyn Huisgesin kon voeden ,

In deez’ benauwdeti bangen tyd ,
Verdrukt door bitt’re tegenfpoedeti, 

Bedroeftzyn brood moet bed’len gaan,,
Daar hem wel ,eêr zyn koren vetdeu \ 

Door eenyï ryken ooglt van graan,
Met kleine win It te vreden ltelden. 

Dogotn u nu , ô hûûfd der Goôn I 
Met myne ldagt niet op te hoa wen,

Stel ik myn leedmaar halften.toon,
En kan myn fmart niet heel ontfonwen, 

Dewy! myn mond door d'roefheid fluit,
Dies biyf ik met verlangen wagten,

Dat gy dit ongevat cens ftuitÿ
En maakt een einde van mynklagten- 

. Jupiter.
Geeltiaer’ge Graângodin , fehep moed !
, U w rouw is reeds op 't hooglV gekomen, 
Uw Iced word haart met vreugd verfoet, 

Alsu het hell zal overltromen,
Om weêr uw vrugtbaar koren land 

Metrypevrugten tezicn praled,
En in efcn aangenamen Hand

Met een drle dubb'le wmltbetalen,
Als deze Windpefl heeft gedaan,

Die nu de wereld heeft ontluilterd,
En Opgevuld met rook en waan, _ v 

En de ed’le Koopmanfchap. verduilterd;
Maargy , ô Moeder van de Min/
■ Wat reden vintgy omteklagen?
Wat leed brengt uw de Windplaagin ? 

Spreek op, en antwoord op myn vragen,
. Venus.

ô Ja , doorlugtig opper Hoofd !
DefeÀéties ,’nebben reeds ten deien, 

MyneEer, gezag, en magt geroofd,
Door wind’rig met den wind te fpelen,

3k Heb naauw’lyks magt om ietnants hart 
In here liefdetedoen blaken ;

Myn mogentheid word uitgetart,
En fai eerlang ten onder taken ,,

Ten zy de dwaasheid wordgeltuit,
Die veeLnaar Quinquenpoix doet lopem 

Op hoop van een gewiszen buit 
Tevinden door het wind verkopen;

Want daar de Geldzugt’t hart bezit,
Daar kan myn minnevlam niet vatren,

De boog mynszoons raaktnooitzyn wit 
Daar 't oog verlieftis op de fchatten ,

Die folk ecu Windnegotiegeeft;
Wyl al wie die poogd naarte jagen 

De myn gehee! verbannen heeft,
En denkt nier om met fmeketi, klagen, 

En zugten , zyn MeelVres’t gemoed 
In fuiv’re Wedermin teontlteken ;

’t Is waar , nooitkan myn minnegloed 
Het aldermi'nfle liefde token 

Niet brengen in een Jeugdig hart, . -,.
So’t Geld het door de aa'nlokk’lykheden* 

Nietrneerderkluiflerden oenard. ,
Danjonkheid,fchoonheid,deugd,of feden. 

Want’t geld fpand nu alleen de kroon ,
Om ’t geld veragt men geelt en gaven,

Mismaaktheid word door t geld felflchoon, 
riet geld heeft duizende van flaven,

Die hunnen hebfugrmet een fchyn 
Van uitterlyke min bedekken ,

Myn altaar honen, door’t niet zyn 
: Her gtên zy uitterlyk verlirckken.

So ik nu wit een Jeugdig paar

X 19 )
Door Hymens heill’gen band verbiuden, 

Ik dien, gelyk een Makelâar 
By al de wederzyd/fe vrinden 

’t Accoord tetreffen , van het goed 
Dat de een en deand’remeê fai geven,

Ik vond door’t geld dien zuiv’ren gloed 
Al overlang van de sard verdreven ,

Maar ik fag nog in fchyn myn wet 
Gevoerd op de auwde cere trappen, 

i So lang.het JufferlykZalet 
j Bleefvry van de eid’le Koopmanfchappen,

En Wmdnegotie, die by naar 
My uit mynzetel heeft gedrongen,

E11 met een fchrikk’lyk Itormgevaar, ■
My in myneagebaarheid befprongen.

:| ’c Zalet is my te naauw gema ,kt !
Wyl daar naar Quinquenpoixe fwieren,

De Windgod is tot baas geraakt,
Door *t hand’len van zyn klad papieren: 

Daarfcheen eertydsdedart’le min 
Op guide wiekjes om tezweven,

Als een Galant zyn zielsvoogdin.
1 Zyn droefheid kwam te ketinen geven.

En bad haar otn mêdogenheid 
Tehebben met zyn drcievekwalen,

En liefkoolt, zugt, en fmeekt-, en vleid, 
Dat zy met haar genade Arateli,

Zyn nagt van droefheid in een dag 
Van held’re blydfehap wil verkeren, 

i Dewyl een look, cene enk’le lag
Zyn batten wêen forg kan weren ; ■ 

Maar nu tragt men daar’t windrig Ipoor, 
Van Quinquenpoix mêeop tewand’len. 

Men geett daar aan geen mingehodr,
Wyl men daar bezig is met hand’len 

Van Aéties op de Bubbelfteèn,
Hier vraagt ’er een ; wie hied op Hore.n ? 

Ik geef voor (even, neen, ô neen !
Roept dc air, dat was een kwart verloren: 

Ik gufo ver nìet uit ’c beftek,
Wiebied op Wefep, een-S tot vyven?

Die Aétie ftinkt naar varkensdrek ,
Laat die uit onsfalet togblyven,

Zeid weêr een under ; maar wie bied 
OpPurmerend nu eenstot (even ?

Kom heb je lull, fo fpreek, of niet 
Dan fai ik le aan een ander geven.

Dus redeneerd nu’t Jufferlchap,
Waar aft falet fchynt weêr teklinken, 

Men hoord daar nu geen handgeklap 
Als eertyds, onder’t vrolyk drinken 

Van Ko IB, Tnce, of Cokolaat,
Neen’t is vari Aéties, Negotieeren,

Van Bubbels, daar men nu van praat,
Zelfs durft men by de Zuid daar z weren, 

Dien groten eed van ’r Aétiegild ,
Waar door fo véle omelb’re fchatten 

Zyn ruukeloos en dwaas verfpild,
Jaineêr als iemant kan bevatten,

1 Dies fd die Aétiekraam noglang, »; 
ôGrote Jupiter! biyftduuren,

Sic ik myn wiszeri ondergang,
Schoon ik myn ryk op Itale muuren>

Of nooit verflÿtbaar Diamant,
V oor ecu wig dagt gegrond te wefen,

De dwaasheid heeft nu de overhand,
En doet myn laaften vai my vrefen ;]

Ja’t ryk van my en mynen Soon 
Zie ik ten! angen lelt’ hervormen ,

En door de Geldzulu op myn troon 
Myn magt en heerfehappy beltormen. 

ô Vader! wil die Windpeltdan
Dog cens gehee! van de aard’verjagen ! 

Doem die Négocie in den ban !
So maakt ge éen einde van die plagen,

■ Jupiter. 
ô AangenameMingodin /

En vrolykite der Hemellingen,
Store u de wind die droefheid in t 

Wei aan ik fai dien haaft bedwingen 5 
’k Sal Eoius, fchoon by van ecu 

Gereten is, by een vergaâren,
En al zyn afgefeheurde leên,

Terltond gaan plompen in debaren
DerSuidzé, wyl die’tgrootfledeel ,

We! van zy n lighaam heeft benoincn,'
1 So kan ik belt dit Windkraked,
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Jin ock u ailer klagt betomen,

Momus.
Maar Jupiter, als gy hem draft

Zo dunktmyzou’t ook reed’lijk wezen,
Dat gy dien. geen zijn loon verfchaft,

Waar uit dit kwaad is opgerezen ,
Want Eolus is ’c werktuig maar 

Geweefi van al deze ongelokkén ,
Geenzints de uitwerker van. ’t geyaar,

Daar zig de aard meê voèld verdrukkén.
Jupiter-

Hoe zijn’er dan nog mecr aan’t kwaad 
Van deze Windnegotie fchuldig ?

'Ik zweer hem dadelyk mijn haat,
En ben alreeds heel onverduldig 

Om hem te ftraffen voor die fchuld.
Wie is’t ? laat my zijn naam voort horen.

Momus.
Die heeft de wereld zo vervuld ,

En kwam die u nog nier ter ooren ?
Dog gy hebt groot gelijk Jupyn,,

Want’t zou u wis geen tyd vergunnen,
‘Dat gy in deez, of geenen fchijn:

Een Meisjen eens zoud zoenen kunnen,
Gelijk gy dikmaals zijtgewoon ,

So ge u met de A Sties zoud bemoeijen,
, Jupiter.
V erwaande ! fchent gy mijn en troon ?

’k Sal u die lange tong befnoeijen ;
Noem vodrt hem dien gy fchuldig agt,

Zo nier, nmk op myn wil te zwygen- 
Momus.

Ik lean onmoog’lijk, hoe ’k ook tragt,
Sijn naam tny niet te binnen krijgen ;

”t Is zo wat Laùw, of Laauw altans 
’t Is beet nog kouwd, dat kan ik zeggen,

Maar anders zie ik niet wel kans 
Om u zijn naam regt uit te leggen ;

Maar dat hy niet veel dengd, dat blijkt.
Want dat nog heet nog kouwd mag hcten5 

Is zelden met iets goeds verrykt,
Ten minften Word het hem verwéten 

Dat hy al de oorzaak is van’t kwaad,
Dat Miffifippi heeft bedreven,

Dat hy de Zuidzee bragt in fiaat,
En deed de Bubbelwinden leven.

Jupiter.
Het rouwd my dat dien vent zijn naam 

So fchandelijk u is vergeten ,
Dog ik zal moog’lijk door de Faam 

Dien binnen weinig tijds wel vreten,
Dan zal ik hem als Faeton,

Sodanig op zijn harflens klinken,
Dat hy verheveu door de Son,

Haaft in den Tyber zal verzinken.
Momus.

Daar is die knevèl ook naar toe 
Met al zijn fehatten en gefteente;

Hy was het aan de Seine moê,
Bedugt voor’t woeden der Gemeentc,

Jupiter.
Laat hem vry vlugten , ’k zal hem in 

Zijn vlugt wel we ten te agterhalen.
Maar gy, mijn Flora Bloerngodin !

Komt gy ook om deze AStiekwalen,
Genaken tot mijn hogeti troon ?

Flora ■
Ja opperhoofd der hemelvad’ren,

Verfierd met blixem, flaf en kroon ,
’k Kom uw Olimphies Lufthof nad’ren 

Om deze Windverkopery.
Niet dat my die kan nadeel geven,

Maar wel uit weerwraak, wijl men my 
Door zo veel fchempen heeft doen beven,

Toenal de wereld ftond verfteld,
, En ik in ’t Jaar van zeftienhonderd 

En driemaaltien en zeven, ’t geld
Van zo veel beurzen heb geplonderd 5 

Toen wierde ik van elk een veragt,
Mijn Bloemenhandel uitgekreten 

Voor dwaasheid, en van elk be!agt,
. En als iets fchandelijks Verweten,

'k Mo eft in de Gekskap tot mijn fniaad,
Daar’k Tulpebollen op zag wegen 

By zuiver goud , tot een karaat ;
Daar weêr een and’re meê yerlegen 

Die Forte op eeneh Mifihoop, maar

Schoon dat menfèeêr dan Duifend guides 
Gaf voor een enk’lenTulpbol , waar 

Maakte ooit die dwaasheid zuikefehuldcn 
Als hier de Windnegotie doer?

Wie heeft zig daarom ooit verhangen ?
Of uitgeftort zijn eigen bloed ?

'k Sag niemant naar zijn dood verlangeii, 
Schoon hy een groot deel va.n zijn i"chat 

In deze koopmanfehap vcrfpil.de,
’t Genoegen’t geen hy had gehad,

Al zijne zorg en otiruft flilde,
Want’t fcheeld nog merkk’lyk in de keur, 

Om duizend guldens uit te geven 
Voor bloemen fchoon van kleur, ofgeur, 

Dan voor een ftuk papier befehreven 
Met d’yflelyken naam, de Zuid ,

Waar door zo meni,g gaat verloren ,
'En vais miîleid, op hoop van huit,

In Armoede en verdri.et moet fmoren.
Dus hebbe ik toen, het zy met regt 

Of onregt deze fmaad geleden ,
’k Laat dat vooru, die’t al beflegt,

’k Ben met mijn lot zo ver te vreden.
Maar Vader / ’t geen ik van u eis,
. En waarom ik u kom genaken 
Tot in uw blinkend Starpalcis,

1 En hoog gewelfde Hcmeldaken
Is dat die zelve fçhande eu fmaad 

De Windnegotie ook mag tretien,
Die ik geleden heb door haat

Van menffen, die niet ecus bezeffen 
I Wat fchoonheid in mijn bloemen woond, 

Of zyn wy beiden lali’rens waardig, 
Word dan deez' Windplaag ook gehoond, 

Zo agt ik Goôn en mens regtvaardig.
; Jupiter.

Dootlugre Flora! die uw hoofd 
Bekranft met uitgeleze bloemen , .

Wier gloeijend rood de kleur verdoofi 
Daar Cidon eertyds op dor ft roemeu ;

’t Is waarheid, dat gy op dien tyd 
Van iedcr zyt gehoond , gclalterd ,

Als waar het mensdom door uw vlyt 
Van geefi, en van verfiand verballerd ; 

En't is ook waar, dat dezezaak
Ver naar by de A Sties niet kan halen 

In dwaasheid, die ik vloek en wraak,
En eens met Armoê zal betalen.

Momus.
Met oorlof, Jupiter! zy zijn

Alreeds het medi’daar toegekomen;
’t Lykt nog watuitterlyk in fchyn,

Maar lege beurzen , 't hoofd voi dromen, 
Ontflelde harffens, wind voor geld, 

Omblote kaffen, fchrale kiften ,
Gemoed door naberouw gekweld,
Van Huis en Landen te verkwiften ,

Is't loon van de ASiehandelaars;
En is 'er een die deze kwalen 

Nog niet gevoeld, dat is iet raars,
En dubbel waardig te verhalen.

Jupiter.
Maar vrugtb’re Lente-en Bloerngodin, 

Wat vrolijkheid kan 'tu verfchaffen9 
Of wat vernoeging vint ge 'er in ,

Dat gy wilt dat ik hen zal flrafien?
Of word uwc eer daar door herhaald,

Door and’ren st onhei! te doen fmaken 
’t Geen gy geleden hebtz gy dwaald,

Dat zal uw fehand weêr levend maken 
Niet dat ik oordeel dat zy zyn 

Geen fir affé 11s waardig, die met liegen 
Den wind verhand’len, en met fchyn 

Van Koopmanfehap elk een bedriegen 
Tot eigen voordeel, neen ik tragt 

Allenig uit uw mond te weten,
Hoe gy dit tot uw voordeel agt.

Flora.
Zoo zal men bell mijn fehand vergeten, 

En 't fchempen 't geen ik hebgeleêri,
Zal door hun firaf geheel verdwynen, 

En ik weêr op myn zetel treên,
Eu zien myn pragtop’t veld verfehijnen.

Momus.
ô Jupiter! weêrhouw veel eer 

De magt van. uw gedugten toren !
Stooc d’Aéìiehàndel niet om veer,

Of



: Oft airdryk gaat ëerlang verloren, 
Indien door ’t valien van den wind 

Mejdiffer Fiora za! verryzen,
Wijl zy de dwaasheid ook bemind ,

En baat ’t gezelfchap van de Wyzen • 
Want zo haar Bloemenhandel word, ’ 

Maar eenmael weér.op aerd herboren 
Zie ’k ailes overhoop geltort,

En wysbeid en vernuft verfmoren ,
En ’t geld ’tgeen de Actiekraam ifog niet 

Heeft in haer holleu balg verilonden, 
Maar in de kalfen overliet,

Word dan welhaalì nietmeérgevonden 
Verfpild aen 1 ulp, of Hyacint,

Aan Luikfe of Engelfe OriknlaiTen.
Laer dan de Koopmanfchap van wind 

Nog Never op het aerdrÿk waflën,
Indien de wereld word vennaekt 

Met gekke buitenfporigheden »
Want zo zy dp haer Bloemtroon raekt, 

Word ailes weêr op nieuws v'ertreden. 
y Jupiter.

'k Wil de een, en de and’re Dwaasheid, met 
__ Eiïcanderen eerlang verdelgen ,

En wie dat zig hier tegen zet 
Zal ook dien bitt’rcn alflem zwelgen, 

Die de Aótichandelaar nu proefr. :
Maar gy mijn Zoon,die de oorlogs benden 

Ten firyd voerd, komtgy ook bedroefd 
U tot mijn hogeti zetel wendenP 

Mars.
’k Weet niet, ô Jupiter , of’k mÿ 

Bedroefd, ofwelzal razend noemën, 
Wyl ile nu zelf de plagen ly, ; s

Waar op îk eertijds flout dorfi roemen 
Dat ik dieand’ren lyden deed;

'k Ben door de vrede vaAgekluilrerd, 
Beklagende met hartenleed 

Dat zy mijn oorlogs toorts verduifterd. 
Ik ben uit Spanje, en Nederland, 

Germaanje, en Engeland gefioten ,
En Vrankryk lei my aan den band 

Wanneer de Vrede wierd gefioten, 
Toen vie! my ’t flagzwaard uit de vuifr, 

Dar, vol van febaren , ftomp ceflagen, 
So velekoppen had vergruift,

En laauwerkranfTen weg gedragen ;
Toen ik langs Vlaand’rens vrugtb’ren grond, 

Een zee van bioed op’t veld deed ffromen, 
Daar menig een gekwetft, gewond ,

Den laaften doodfnik heeft bekomen. 
Daar rede ik op myn Zegekar ,

In’t midden van al de oorlogs vonken, 
Die elk my ftrekte tot een ftar,

Diemyfcheen lieff’lijk aan te lonken; 
Wijl’t we fig aard’ryk was bedeke 

Met duizende van dode lyken 
Daar my de moed wierd opgewekt, ■ 

Omdoor veel dapp’re helden blyken 
Te dingen naâr den lauwerkrans,
_ By '[ klinken van dekrygstrompetteff,
En blixemenden gloed en glans 
Wan zo veci krakende musketten,
Wyl’t wcerligt brakende (canon 

Zijo donder op dien gloed doet volgen, 
Dat zelf: Apollo's held'rezon,

Om deze ncvelvlaag vcrboîgcn 9 
Haar aangezigt met wolken dclct, (wen, 

Om t bloedig treurfpel niet te aanfehou- 
Daar't moordgefchreeuween Egho wekt ;

- Die weer beahtwoord met kartouwen , 
Zijn nagalm doet óp Son, en Maan,

Op aard, en iugt, en wolken fiditeli,
1 ervvij 1 myn krygslui onder *t fiaân 
_ Verhit op plond’ren en vrybuiten,’
Door roofzugt aangevoerd, ver weed 
_ Den landman van her zijne ontbloten, 
Ofiiog befpat van's vyands bioed1,

Hem op ,7-yn ejgen grond doorftoten,
En flepen Vrouwen Maagd, geboeid,

By }haer langs veld, eu beemd, en wegen,
I erwijl zy nimmer zijn vermoeid 

Om moord , of fchendery te plegen 
Hier brand het koren, ginter knarft 

> De felle viam in riette daken ,
WyLdoor die hetre ’t muurwerk baril.

En neder plofc met fchrikk’lyk kraken.

( zi )
Fïier legf het loeijend vee verflikt .

In rook en fmook, en gints doorflô'ten 
Elk beefr, en vlugt ,'en fehreid , en fehrik/ 

X» üai* dat ik met mijn krygsgenoten 
Op ’t oorlogs Moordtoneel verfchijn 

Dec hcioglje dat ik ooit kon wenffen 
Dies noemt men mÿ met regt te zijn ‘ ' 

Deplaag, en geeffel aller menllen. 
k Ben daarom ook vati elk veragt,

I erwijl de vree met opene arnien 
Verwell’komt word, en toegelagt,

Op hoop dat zy zig zal erbarmen 
Op ’s landmans zugten, en gelieen ;

't Gemesti weêr in zijn rüft herflellen 
En t woedend oorlogs rot vertreên, * 
^ En cens in fiale banden knell en : 

Gelijk haar is in ’t Sticht gelukt,
Daar zwaard en fpeer my wierd ontnomen, 

Mijn Itandaarden van een gerukt,
_En ik de boeijens heb bekomen.
I oen zong me alom, Io! Io!

Nu is de Veldplaag Mars gekluiHerd ,
1 erwijl de vluggen Hemelboô 

Het droeve Europa, heel ontluillerd, 
Met deze lieve maar verkwikt ;

2al de landman veilig zaaijen',
En daar nog fpeer, nog zabel blikt,

Op eigen grond zijn koren maaijen, 
Nu zal de vryë koopmanfchap

Langs ’t driftig nat der zilte ïtromen, 
Opfleig'ren tot een hogen trap,

En d’ouwden lui fier weêr bekomen

Bevryd van 's oorlogs ongenaâ,
En ouwde, en nieuwelchuld betalen '

Ja zien zig iu een flaat gelield 
Om rykkclijk te kunnen leven.

Nu zal s lands fehatkiii, bloot van geld,

t Regtzalnuweêrdevierlbhaarfjiannen
Bevryd van 's krygsvolks over moed : '
r En Almalthea met haar borea 
Uitflorten eer,en overvloed,

deikerflf wcêrlchijot hxhcW. 
De bloedhond Mars blyfc dan altoos "
, ln Janus tempel opgefloten,
Hy woed daar fel, en wreed, en boos, 

Met zijn geboeide lotgenoten,
Op_’t ïtaal en yzer 't geen hem kneld.

Dus wierde ik toen van elk gelafterd 
M aar is nu de aard , voor dat geweld 

Niet meêr van regt en reên verbaflerd 
Nu dat een windpeft ailes drukt,

Die Ivoopiiên, Burgeren, ja Boereti, 
Wier hoop te deer’lyk is mislukt;

Tot bit tere armoê komt x7ervoeren 
Geen ooriog kofle tot deez’ tyd,

Schoon ik met honderd duizesd manneû 
In t ooriog veldverfeheen ten flrijd,(nen, 

Om v oor s lands vryheid, t’zaam’gefpan- 
De aanranders van den Leeuw, niet fpeer 

En bulderende donder kloten, 
le blixmen uit het veld van eer;

Df uit hun vali gebouwde floten.
Zo veci, a 1 s nu is weg gewaaid 

Op vierken van onzigtb’re winden ,
Daar t naberouw de vrugt afmaaid,

En cens zijn increft by zal vinden.
De dolle windplaag feheurt en fehent 

Ontelb’re fehatten , plonderd Itili en 
Dat de Eigenaar zig zelf niet kent ’ 

Befchaamd door't ruukeloos verkvvifen 
Van zo veel duizenden, door vlijt

Door eigenfchuld, torde armoênaderd. 
Hoe zou een Vrek, die nu door fcbjn 

v wind ziet al zijn geld vervlog^ti» 
Mislioegd, en dol en razend zijn ,

Zo hy maar eenmaa! moefi gedogen,
Dat zijn zo lang vergaarde debar (derd, 

Tot voordeel-wierd van ’t land vermin- 
Schoon dat hy goé verzeek’n'ng had,



'Dat hy eerlâng wècr orivefhinderd 
"Dat gdd geruli bezittéii zou ;

Hoezou ’t des Koopinans haat ontftekeii,
Zyn hart doen fmorenin den rouw ,

]a haaft riju zie! van nngft doen btekeii !
Zìi h y tot voordeei van ’t G etnee u ,

Om ’s v y and s heir Of v lout te keren ,
‘Een deci van zyncn fchat ter leen

Moeft geeven aan zyhe Opptrheren?
Daar hy nu ruukeloos zyn heil,

En eer, en agling (lout durft vVageh ,
Want vodr den wind is ailes veil 

Tot dat hy zierzijn hoop verilagen >
En fmdord m bitter naberouw,

En nevéns hem zijn Vrouw en kind ren j 
Hy die het a! bezitten vvou ,

Zi et ailes door den wind vermind’reh. 
Hoe'heer’lyk had men voor dat geld ,

A Is ecus ontruile nagcbXWen 
Hun ftormgevaarte , eu krygsgeweld ,

Deên hoi ten tip’s land's vrye muuren,
Den vÿand van den leeuwen tuin 

Met' fpiets en label kunnen weren ,
En zclft met een bebloede kruin

Doen naar zi] ne eigen ve lien keren _
't N waar., dat als mijn gramRhap wned 

Zy nooitgeenplaats laatvoor ft er ber men, 
ijVlaar blurt 'haar dot ft met menlfen bloed ,

En lagt om’t zugten , en orn i kermen. 
Dog hoe ver ook mijn wreedheid gaat, 

Nooit heb itt llaal om hoog gcheven, 
Cm mini en eigen le ve ns draad

Daar nice den (leek der dood te geven j 
Gelijk rmmpzalig Adieroi,

Na dat het ailes heeft verUiren ,
Zig .zdf de bloem^e levens knot ,

Met in hun eigen bleed te tmoren. 
bus ftreeft die wreedheid ver voor by

Mijn wreedheid, die'k zovaakhoordoe- 
Voor gruuweldaân , voor tiranny , (men, 

En nimmei als met afkccr noemen 5 , 
Maar de Oorlog is nog roefiiens waatd,

By deze leliadelijke Adievonden,
Die uit een Sehotfte gtil gebaard

’t Heel Al met fmart endroetheidwonden» 
En al die seen , die met bclmet

Is met deez’Windpeft, ftaat verwonderd; 
En door deez’ vreemdigheid verzet,

Wanneer hem door zyneooren dondetdj 
Hoe deze Windplaag ryft en daald,

’t Geen met geen tong ts afte malen, 
Wiji menig zijn bederf daar haald,

Daar hy vijn voordeel dagt te Lalen.
Dies bidde ik, oppetfte Jupyn /

Indien dat ik moet zyn geklutl.erd ,
Dat dan deez’ Windpeft ook mag zi|n 

Voor eeuwig, eetiwiglijk vferduiiterd, 
Jupiter.

Gy zult uw bee b.aaitzien volvoerd,
Tot heil der vrye Nederlanden,

En de AGieplaag aan band gelnoerd,
Die thans’t Hed Al dreigde aan te rande», 

Maargy, òalbefpieg'lendligtl 
Apollo, die uw votine itralen 

Va.n's hemcls trauS opft aangeZigt,
Der ftcrvelingen neer last dalen,

Word ook uw.'mogentheid gehoond
Door de Adie:, tfteelk een doen klagen?

Apollo. .
Keen f ik ben door den wind yerfehoond ;

Maar zijn verwoede Bubbelvlagen 
Die hebben my nogtans misdaan,

Niet in my ne Eer, maar in myn Zonen 
Wijlegr, ofonegr, dezenwaan

Heeft met zijn digtpen willen honen ;
'k Ben doof gemaakt door ft llraat geroep 

Van Quinquenpoix, en van Vianen,

Daar de Aêtiehcren troep, by troep 
Naar toe vèrhuizen , om het mauen 

Te ontwyken. Ja geen een van al 
Die zig dagt een Pocet te wezen ,

Ofliet bangs llraat, en markt, eu Wat 
Zijn hé rei y lie digten lezen,

Schoon hy het 'Rijmwoord naauw’Iykskenf,
Of weet de fneê van ft vaers te vinden ,

En rabbeld , rabraakt, plukt, en (cheat 
Dot nul, gelijk de bubbel win den 

De fchatten doen van’t Aólierot,
Dus blijvende eenen Worden Itroper,

Word hy eerlang tot Seders lpot
Merknrìut de Kooherkoper 

Dit is, ô oppetfte Jnpyn !
De reden , die my doct verlangen 

Dat deze Windkraam uit mag zijn ,
Dewijl ik geenzinfs de gezangen 

Van mijne Zonen fchiften kan ,
So lan'g zy door ’eikander zingen ;

Daar Ik mijn zangberg daag’lyk: van 
Veci kruk Poeetjens zie befpringen,

Want dieft min ft’ vermag.fchreuwd ’c meeft,
En waand ft met razen goed te vnaken ,

Hy Roskamd met een dollen geeft
Wahneer zijn digtluft is aan’t hlaken.

Jupiter.
ôGoden ! ’k heb uwe aller klagt 

Mèi mededogenheid vertiomen,
En zal u trooften , wijl mijn magt 

En tijd, die windplaag in zal tomen.
Die dwaasheid is voor’t meeftendeel 

Van de aarde reeds verjaagt in't dumer;
Ze is, als een bloem die op haar ft eel,

By Febus komft, met Ichonen lus (1er 
In glocijend geel ofpurpcr blaakt,

Of troll het bios der maagden wangen,
Maar eer dar de avondftond genaakt,

Verti en ft het hoofd laat neder hangen.
Die wind eer ft voortgebragt uit Niet,

Om regt en reden te ondermynen ,
Wijl by de Koopmanfchap verrier,

Sal haaft Weêr in een Niet verdwijnen.
De koopmanfehap zal loft’lijk’t hoofd 

Eerlang weêr tot de Harden heffen,
En van Èòols gezag ontroofd ,

Het doel wit van haar wenffen treffen,
Tot vreugd van d’armen Ambagtsman ,

Die vaâk bedrbeft om de Aéties zugtte,
Dewijl de zuiv’re tiering van

Het wind’rig Aardrijk fchielijk vlugtte.
Ja ’k zie dien tyd haaft: in’t gemoet,

Dat’t iemand zal tot fchand vcrftrekkeh.
So hy zijne eêr, of naam, of goed 

Met AEliefrnetten kwam bevlekken 
Gàat dan vry been, b Goden ! want 

Deez’ Windftorm is reeds afgeronnen,
En neêr gedaald in fmaad en fchand,

Gelijk die fchand’Sijk is begonneu :
St«ld vry uw forg èn fmart ter neêr,

Het kwaad is reeds bynaar verdreven ;
En nooit zal zig de wereld weêr 

Aan zulk een dwaasheid overgeven.

Hier èindigde de Raadsvervadering der Goôn,
En iederging vernoegt van daar hy was gekomen3 

Wyl Jupiter, omhoog, op zynen hemelTroôn , 
Swoer by het duifter Stix,die Aftieftorm te toineO. 

En door het wijs beleidvan Amftels Magiftraat 
De Eendragt, Vrede, Ruft ter wereld te hcrftd!e9<

De vryë Koopvaàrdytehouwdenin haar ftaat,
Den wind te tomen,en ftoutmoedig neer te vehel 

Des blaalt de Faâm hun lof aan aile kanten uit,
Daar ik in deze hoop,vol vreugd,mijn werk beft11

E I N D E.



Qüiocampoix, Bombano^
o F

R OS RAM
Voor de DOLLE

àctionisten.
L A N D G E Z A N G.

DE Landpoët, diezichin Stée, - 
Begeeven had , bragt vreugde mêe,

In ’t deugdfuam en vcruoegend hane.
Dat vry de Stàd deboersheid tarte,
De piompheid viti den Veideling ,
Ëerfoekers inde Stad f ifc zing 
Aitoos tot lof van’t bùiten leeven; ,
Sofprakhy, wyl zijn geeftgedreeven,
Tôt iets dat meerder nutheid geeft,
Dan gond , waaraan de waereld kleeft,
Des Steemans averechtfe gangen ,
Ver ach te in zyne landgefangen ;
Dus fag Bataaffche Damon, vry 
Van Plutus aardfche flaverny.
En ’tonverfaadlykgeldbegeeren,
Het dvyaas gewoel van groote Heeren,
En burger mannen iti de Stad.
Nu dacht hem dat de geidfucht had,
Een fyrien knevel by de lappen(pen 
Een vriend, wiens, fchyndeugd hem, by trap- 
Gedyft van godloofe.eigenbaat,
Verhefte tot een zwier van Staat.
Het bruine kleed , by ’tftatig weefen.
Pinkoogjens, van dedeugd mispreefen.
Met een gemaakte gang eri taal,
Verfchaffen geld voor hem, die kaal,
En arm dedeugd, metloofe dreeken,
’t Onnoolel volkje voor gaat preken,
Terwyl hy in zijn eigen huis,
Dood gierig, nier verwekt dan kruis,
En ondée ’tgoddeloos vermaanen ,
Tot zuinigheid, fchaftbropd der traanen $
Voor vrouw en kindets fchoon hy aen,
Den difch, daer hy als gali zal gaen,
En ko men , by der groote hanflen.
Zit als een winterwolf tç fchranlfen.
Dat merkte Damod , en dekwant,
Verfoeide dien gehaaten tranty ,
Van leeven, om zich giroot te maaketi.
Hy kon de fotterny ook laaken,
Van geldinflokkers die bynaeht,
En dag, met aile vuur en kracht,
Aansjouwen, om in ’s leeven ende,
Gemak te neemen , wyl de elende,
Daar hunne domheid ni et aan dacht,
Dan medi te voorfchyn word gebragr,
Om hen te leeren.dat het fchraepen,
Door eigen toedòen blyft voor aapcn,
En fallen van gemeen begrip..
De Franfche zwier die net en (lip,
Gevolgt word onder’t faletteeren.
Ferniftetronitjes, en kleeren ,
Vo! lugtc vlaggen, ftyfgevloek,
Gefuid, bedriegery, die kloek 
In ’tkaapen , cn behendig droopen ,
Den menfch in D'n bederf doet loopen,
En aldebruyery in Stàd ,
So hier, fo daar, f° dit fo dat,
Deen Damon voor (-u,k leeven fchroomen,
Umbritius vertrok uit Romen,
Naardien de (tad hem al te boos 
Te weeldrig v/as, tegoddeloos.
Zovlugt Bataaffche Damon mée,
Hy mind de foete rufi en vrêe
Geen pracht kan zyn genmed vervoeren,
Nu hy geruli woond by de Boeren,
En wel getrooll naar de oude wys,
■Den Landjeugd, en dedeugd ten prys, (gen,
Daar elk na zijn geluid zit vreugdigte verlan-.
Zijn A-aielied vervolgt in Miffilippiiangcn.

( 22 )

A As Konink Lodewijk, Bellona j diebarpy,
Om eenmaal opden Throon van ’s waerelds Monarchy 

Te Itygen , had gevierd , en God’lyke eer beweezen; “
I en dienti der Krygs Goditi, de iena wen en peefen’
Van ’t Ryk had afgefneêri , de vleugelen gefnuikt 

t Der Fra tifò he g t p o the i d , en daar tue dien raad gebruikt 
Van fyne knaâpeii,leer voornâatne Loij oli lien ,
En kettervleegels, die een Keizerrijk vetkwiden,

' Bederven zouden , om het Vaticaanfch befluit,
De Nuordfcbe Ketiery te dempen , ru dig uit 
Te voeren. Als de Vord zijn Volk had leeren walgert,
Van’t lieve Vaderland, op’t zien van raders, galgen, 
Galeijen , géeïïelsy duizfcnd doodeh, eneen red 
Vervioekte b.oosheên , door geweetensdwang die ped 
Van ’t onderaerdfche hol, en helfche. vuurfpeidnken L y 
Het voorgevoert, waarop langsbergendal, door dronken 
En heggen , bofch en veld-, en afgelegen paên 
Den vingt bedroefde trood Was voor den Onderdaan.
Als Konînk Lodewijk daer pp veele oorlogen 
Gevoert had met den Brit., dtii Batavier, ’t vermogen 

■ Van ’t Engelskrijgsbeleid, en ’tHoilandfche verdand,
In wel te drijden, had gevoeid in Vlaanderland ,
Met dag op llaagën te verliezen , .groote Sreeden,
Te millèn ; als hy had veci tegenfpoéd geleeden 
In Duitfchland, Bràband , in Italien , en meê 

. De wederWaardigheên ervaareti had op zee • y .
Verkreeg hy rud , en mngt ô Uitrecht u bedanken,
Als zijnde uit u,w Stad de lieve vreedekianken ,
Geviogen door het rond des waerelds. Maar ach ! ach !
Wat is de V ree.de wen met dill en trommel!! ag,
Het oorlog, in den fchijn verbanncn, noch blijft duuren 
Met kwaad te brouwen voor oprechte nagebuuren ,
En moord te kweeken, brand te (looken , llijf en tel,
Tweed r ach t te hitfen, nadcn held Machiavel .
Zijn Godvergeetcn lesen fnoode.Staat begrippen , ■
De haut in ’t hart te voen , de vriendfchap op de lippen 
Tetoonen meteenglimp, wat vrucht geeft doch die rud?
Een rijk door armoede en elende ganfch onthud ,
Een Lope Vegas hof, met fchulden dverlaaden ,
Een anneri Landman, ceri door veele fchaade op fchaaden 
Ratnpfalig koopman , en berooiden Hoveling.
In zulketoedand van het Franfche Rijk , beving
Den Vord eenkoorts, en laas ! de Konink raakt om’t leeven.
Hy gaat ter pjaatsdaar elk eens reekenfchapzal geeven,
Zo Prins als Bedeldar hoe de overdierbre tijd.
Des leevens, is bedeed in goedeof kwaade vlijt,
Van bezigheen, ô Màats gy moogt om’t goed du en wenfchen. 
En bidden. Vorden zijn wel Godeh , maar als menfchen 
Is hunnen uitgang ; zy , en gÿ , mijn friife jeugd,
En boçrenknaapje hebt op’t vieren van den deugd,
Ofkwâade ievensloop het felve recht te wachten.
Nu Was de boel verward, het rijk beroofd van krachten , 
Dekaïlen waaren leeg, de kroon met fchuld belaan.
Maer daer verdand rcgeerd moét ailes voorvv'aerds gaan , 
Verdand trekt goud uit lood , en fmeed door’t fris bedieren 
Der zaaken, ongehoord. veélfchatten , uit papieren ,
En Adiebriefjes, lichten dicht, maar goed als goud,
Indien de waarde maar, herbakken, en herbroud ,
Met nieuwe naampjes, cn arreden , op arredcn, ■
Wi.l duuren voor’t gemeen en by den handcl veiten. 
Kwakfalvers feggen wel, by ’tzwetfenomdroogbrood,
Koop medicijn in tijd , gebruikdiein denbod.
Zo heefi de naerftigheit des Mutiniks, cn Notaris 
Apodolik, getoond dat deeze fpreuk ook waar is 
In zaaken van gewigt. Den vroomen Hennepin,
Dien vader Lodewijk , werde om zijn y ver in 
’t Nieu land ondekken door orieindige ongemakken 
Vcrzeld, eèn naamgegund in Vrankrijks almanakken 
Met roode Letters, trots een can on ike faut.
Gv Roomfche Recollect die’t Indiaanfche land 
En st noorder deel van’t groote America, de hoeken ,
Des nieu wen Waerelds in uw zending moed bezoeken $
Om i wyl uw reis lurt uit een Volkbekeering fproot,
Tcrzelver tijde meete vroeten door de (elione 
Des aardrijks pen na goud van eel alloy tegraaven :
Het lud mijn (angeres uweyver ua te draâven 
Te dev’nen in uw zog by Hispanjola, en 
By porto Rico been , tot daar men verder ken 
De Haven peilen van’t befaamdc Cartagene, _
Dan dreeft mijn zangder langs jamaike, en Çuua neene,
En ploegt den breeden gólf van Mexico, tot dat »
Zyeindelijk belaud in’tMidilippisnat.
Wel dan gy landlien , en gy dorpers, diede oaaren,
Vnn-’t Eriêfchemeir nooit met my hebt bevaaren ,
Die in eenvondigheit hier woond als guile lien ,

■En nimmer Kaaada , nooit Quebvk debt gezieu.
Zit



-Z;t tieer, iiadien mijn zang met u wii.verder d^aaleff,
Eu toonen u hetlano de bâlfchcft , berg en chalen, . 
En^Iefchapfipis Strootn, de Schatten, en de vreug'd 
Des lands, alsòotzaak dat de waarheid en de deugd ,
Op’t wenken Van Heev Law, vertrapt word en ver banned. 
Zo (Lan wy met dciï Held den roem der klooìtermannetì, 
Met vadfcr Hennepin, op Metbhafipis grond,
Die wrange vruchtaan Gal, en Brit, en'Holland'gotid. 
NululliglaatUWoog doorbofch warandeen b/eijeu,
Langs glaaze (koomen’en Rivieren fpeelemeijen,
Dat nu het oor , fo kiefch , op Vkrekehs hâchtgezahg 
T Gekrijt der Papegay, ’t gekor der dui v’cn Vang ,

,.’t Gebiiît des wilden (tiers, 'tgeiol der Wilde katten.
’t Gegr’omder beerenis bygeen Muzijk te fchatten',
Van onzenachtegaal inHiarlenis aarden bout.
Hier bruine wildeman, algceftuw land geen gourd, 
Ajiderft het mijnen daar dér òó"9u(t zilver vonde ,
Jafchoon geen Diamant , als in’t beroemd Golkonde ,
By u tevindenis, ndch Ormus paerelfchat ;

‘Hier bruine wildeman, breng uvv kanoo, bp dat ,
Mijn zangnimf haare luit voldoe metlkgteknaapeh 
Van ’c vrèedfaam Leeuwendal. Nu maais nu niet te'gdpen 
'Na wisjewasjes, neen let dapper op utv Kuk ,
Agt ook’t geprevel hiet der Indiabn, ’t genuk,
Der wy veu, dat gy nooithuti meefterfchap gedooge,
Maar flaafs u voéren laàt met delndifchePiròga,
Den Mefchaiipi (troom herop , diepnòortlwaards aan.
En ken u in uw land bet werken tegcnfiaau ,
"Hier wil mijn zangheidin u alle koopliCn maaken,
"Geen Actiekoopers, die maar roove'ft , dieven, taàken. 
Geenzins, fy zal uw luit om over groote zeen 
Door Meif-en en moeras, tangs berg en boflen been 
Tereizen , kweeken en dpWekken , en u leeren,
Doe ge alow wurfhenzoit betaald zicn met de veeren 
Van vreemde vogels, (netde vachten van het wilt, 
Mctkooper, Ibod , met (teentjebeentjeaanu zomild 
Van *k naakte jncht gebragt, nu ruflig op gevaaren 
Met gee le bruyers, uit de Mexicâanfche baarttì 
Tot Quinipiflà, en by 't Koroaaris gebied 
V erby den Ouma tot men Kaap Antonie Get,
Daar byden Ilinois ,’tfortCreveceiirken'praalen 
Ter rechter zijde van de Mefchaiipi- Waalen 
Die zo veel op hebt met dat koftelijke land,
Wyroeijen verder voort larigs 't onbeboude Strand,
Lan gs berg eh dumeti, langs ’t gebied der heidens kind reni 
Tot daar de groote (troom allengs raaktaanverniindreiì 
En naar Louifiane, en heel by Hudfons bay 
Verdwijnt, na meenigbogt, en arm en ommezwaay, 
îh’t wild en woert gevved, gy meugd uw lud veriaadeii 
En fukkelen weerom van Vijf en vijftig graaden,
Op dertig naar dc mond der Koninklijke droom,
En als gy, medemaats, cens Weder wellekoom,
By owe lahdaart zijt, nagy de Mexicaaneh,
Voorby gezeüd , en heel de zee der Canadaanert,
Ofvan nieuw Vranktijk, hebtdoorwaad , tot by de batik 
VanTerireneuf, van waargy vlak naar Brit of Frank 
De route neenit ; en koomt by zuivre Ghrilten menfehen 
Zo fcgt, ik hebbeftigt naer mij ne lud en wenfehen 
Het noords Americadc Miffiiippi vloed,
Het land dat overvloeid Van wedbrfpoed, enfpoed.
Dc lengte die ge ô jeugd nu wederom moot zylen ,
Bedaet in een reeks van achtienhondert niylen,
En meerder, na de'wind u dienen wil of nier.
Ik neemmijn Pegafus en vliegc langs’t gebied 
Van vreemdenatien , rot by mijn Dorpelingcn 
In’t eigen vaderland. Hier machmen rudig zinged,
Hier luit het ons, ô Law, terwij! de veen zon brand,
In ’t hoekje van den hiiert, te roemen üw verdand 
Uwe otivermtieidheid ; daer men , duizend leegc kaflen 
En noch tien duizendedegriudlugt lahg Ontwaffen, 
Propvol gevuld ziet met het Peruaerifche fplint 
Getrokken uitde krachtvan rook , Van damp, en Wind, 
Vcrmufte laboreurs die under uwe fchouwen,
Bv uw fdrnuizen, als berookte lieve vrouwen,
"U w levendijd verdijt, gy Zwetfers, om maer een,
Ecu eenig gri'jntje van den filozoophfen deen,
Tevinden , weeh van hier verfchrompelde Alchimiden, 
Uwdocn is ydelheid, is geld en tijd verkwiften:
Heer Lawheeft betergreep , en toond datgy maer zijt 
Een party gekken: doch in dien gy door den ti)d 
Diekohd, die u berooid , en armjaegt voor lint felten , 
Bevat, cm hebt dekneepvan lo od tot good te fmelten, 
Begreepen , ’t gact voor goed, begeèf u naer de Ree 
Van Midi lippi, daer, daer iseen heèle Zee 
Voi lood te vinden in de A'mericaanfche mynen.
WatZutnv rt papiercgeld in Vrankrij'k dan verdwijnea' 
ò Gaetano, Grsef, eu Prius van’t dwaaze gild

Der Laboiiften, bad ge u leeven niet verfpild 
In’t latforeuren met tkdriegelîjke gangen ,
Waarom der Pruificn Vorlt u luchtig op deed hangeti,
(n’t klutergoude kleed , en had gy’t kunsje fix 
Geweeteu , jemeny ! maer nu is’t aber nix,
Gy hangt’er toe, en "t lood is lood, en zal ’t.wel blyvehn 
De volgende eeuw, ô Law fai over uw hedryven 
Verfvondert (taen , wann.eer een besje by het vuur 
Uw grootfche daaden voi van dapper avontuur,
Om klijne wigtertjes dus fagt ten ilaaptedwingen,
In foete fprookjes by het wiegtouw op zal zingen.
’T gaet wel gy Franfch geflagt houw moet in’t ^dtiefpe!}
Al word gy arm en naekt, tot noch toe gaat het >eì,
En’t zal noch anders gaen eer yderin’t verlangen 
Na intreft, zal yen hand voi Ichoone vliegen yangen ,

! En zi en zyu Capitaal vervloogen in de wind.
Houw m'oed al is uw kas geitroopt uw brein ontzind , 

i. Gy hebt ’er briefjes voor, ey fcheurze niet aan Harden,
’T.zijn Aétiesgrpots van naamgefehat op veel miljirdens, 
Miljoenenis te'flegt te canaljeus enkaal.
Miijarden fegt men nu, dat’s andere Aôie taal.
Al metigt ge in Quincampoix by nagt niet meer braveeren,
En honderd duifende in de wind vernegotieeren.
Al is’t beunhaafen noth op ban en boet, verboon 
Het maltelen, ai krygt een Makelaar ten lopn,
Voor’t fluiteli der party in tie Afiies een courtage,
Dat hemdeluft vergltetvan’ttnpkelen', courtage!
Houw moet mijn vroom gcflacht, houw moet, word nim^ 

flaauw,
, Verheog elkander met het woord noch leeft Heer Law,
1 Dienaam heeft kracht en klem , ja fchoon men was aan’t zyg^n,
- Nog zouw men op die naam hart in zijn fc'ioenen krijgeri: 
i Voor al wanneer men denkt war ongetneene fchat 
; Van Hennip , u de V loot van’t Mi lit lippi nat:, 
j Zal voeren herwaards aan , om (Happen Vante draaycn, 
i Voor helden die te breed him Aétienardje naaijen.

My dunkt ik zie een rill van fcheepen opgeboud,
In ’t Miffiiippis Land, van MiJJifippis gout,
Spanceeren over Zeen en (Iroomen ryk gelaadeti,
Met bonté pelfcn , voor geen Fransje teverfmaaden,
Vooral by winter tijd , wanneer het fchraal gebroed,
Met povreplunje t rapt en tranteld , kout van bloed.
Mee voor het Jufkrfchap tot labels palentynen,
Daar de over blande liais en nekjes in verdwynen 
En fchuilen voor het oog der welgemaakte mans.
Nu land de groote V loot, en fchy nd in Zee bykâns,
Een zwemmend woud, een bofoh van hooggetopt boomen :
Dan ryzen de ASies, dan mach *t geld als water (Iroomen 
Vanyders hand , dan groeid de rykdom meer en meer.
Men loll een overvloed van MiJJìfippìsTeer,
Bekwaam om Schuitjesvan luchthartige Adtieheeren, 
Tuinhuizen , Schuttiugen, en Jachjes meeteteeren.
Ook Lood wel deuchtzaam goed , om’t volk dat trots enfio'ob 
Braaffpot met lood zo veer gehaald, maar roemd op goud,
Te fìeeken na de Kroon, uit de Aétiekraam te bòenen ,
En ’t hoflyk Aéliegild op ’t (poor met loode fehoenen ,
Verflandig na te gaan. Fluks loll men ook Catoen 
En weeft’errokken van , na’t luchtig Frâns fatzçen ,
Dat de eedele Compagnie geen klijntje dan.bèvoordeelt,
Schoon dat die rokken zijn van anderen veroordeelt,
Als’t regte waapen eh dedragt van een fottin.
Bemerkc ge ô jeugd nu aan thyn zaiigen niet , dat in 
Dat Miffiiippis land veel rykdom is te haalen ?
En dat men ’t groot concept van Law nooit ken betaalen 
Met al de fchatten van de Waereld ! merkt gy niet 
Dat fchoon heel Vrankryk word verkankert van verdriet,
Van armoe , van elend , en duizend tegenfpoeden,
*T groot Miffifippi al die fehaadens zai vergoeden,
Met fehoonewaaren wyt, en veer, naar’tFransjes land 
Gehaalt , wanneer men cens geraaken zal in (lant.
Nu kunt gy klaer en naekt, en dnidelyk bevatten,
\ÿ"aarom in Vrankryk zo veel hondert duizend fchatten 
Belteed zijn in de Wind , voor A Aies van papier.
Nu kunt gy regt verliaan, waerom dat volk je fenier,
By dagen nacht elkaar, vermoorde, gingvertrappen, _cn, 
Vertreen, dbod dringen , om aan de Aétielcoopmanfch»^
Den grooten handel , çlknarato, min of veel,
In Miffiiippiskraem , en Compagnie, cen deel 
Te krygeu voor goed geld , dar in cens anders kluîven,
Licht door de tyd tot nier zal in dc wind verftuiven.
Gy Boeremaetjes die het werken hebt geleerd,
En ran uw kindfche jeugd eenvoudighebt v nkeerd 
Op’t Land, daer St ad* bedrog en hoffelyke îireeken , ,
Zyn onbekend, daerelk’t hoofd eerlyk op mach (Ieek^;
Terwyl uw naerltigheid van Godtgezeegent is, < ,
Met een gerufï ^emoed en rÿkelyken dis, B!)



Yj by uw oud gedrag|.en laaf al-de A£Henarrets 
• v‘igeruften (lane verwarren. en ontwarren.

tie

'Flu einde Damons zang,
Wijl de avond ging zijn gatfg, 
En yder wel te vreeden ,
Ging naar zijn huis toe treeden.

Eeàw.

Seneca in Agamemnone.

•p Qttidjttid in al turn
njittna tulit, ruitura levat,
‘odicis rebus longius avum eft,

» , Tolluntur in ahum,
V graviore ruant. Claudianus.
-gCWdÿmw* fremer 6wf«?

a> tununt montes, nafte tur ridiculus mus. Horatius.

Fabulator quidafh Anonymus, FAB. XXV.
y*.

Lr>'a turaet, tumor ille gemit, gemhuque fatetur, 
g. Tartum, pene perit fexus uterque: metu.

ura tumeat tellus , monjirat ft monftra daturam,. 
j P“xnt:, & trepidant, & prope ftare timent. 

ttmor Me redit. Alam turgida mure 
\ erra park, focus eft ,, qui magna minantur, 
oœpa gerit nimios eaufa pufilia metus.

Aar zijn de muiters altemaal 
TnV Uit ’t kerkcrftormho! heen gevloogen? 
jy,j Tt Eool uit Lipares zaaf,
Ts.Y .^^Khe keel, en traanende oogen, 
jy * mijn Koniuglijk gezîg 
Was z,'e.gekreukt met cene .flag.
J); lar. 7-ijt gy , opperbnlderaar ,
Y c Li,t 't zuidweflen voor elks ooren 3 
j, r°ts ’t ]|Vt gebroedzel, fteeds zo naar 
Q n yflelyke toon doed hooren ? 
q °°k » het, fteunzel van mijn rijk, 
t» fortis, met uw grof muzijk?
J?n aps •' belaes ! *t is ailes ftil,

n'eniand antwoord op mij n yragen,
VyCn4foc met mijn e wet en wil, 
n at Froonvoogd] kan dien boon, verdragen §
Ak n Kon!nS zeker ) die zijn magt 

uwingeland nooit heeft verkragt. 
y at Het ik 't wilde volk op zee,
En Veuge' vry’ n‘et. dikwerf ftoeijen ?
J) doed my nu mijn goedheid wee ,

'k hun fors had mogen fnoeijen •
Q,- e °ngelukkig is een Vorft,
Heei.anS de rykskrdon heeft getorft.
Me. c rriemand op mijn ouden dag 
Z0 dan eenig mededoogen ?
Ik bid'|f’ ai ïuno» mijn gezag,
\ -yft > verhoor my uit den hoogen.
In j/ as door my, dat ge Eneas vloot 
E>iNi?mer bragt en zwaare nood. j
Ter hlef Eoo! zijn klagten aan ;
^ji wyi den flroomherout, gerezen 
0[^nc bof van Vader Oceaa.n, 

telt van zinnen en van wezen ,,
6q, hrond van mos en flik bemorit i
Qy °Pend voor den ouden vorft: ’
Ge\Vp°rt uw klagten vrugteloos,
Gy Nf®0 koning van de winden,
Met h lt her doi ^effluis te boos 
l)Us h 'Dns langer nier te binden ;
Eeedseeft JuP'in een Kaledoon 
D;e ,t0egezegr uw magt en kroorr,
Op f een windhof van papier 
Ee cn°”ge Aelten, langs de zoomen «
Deerr’ f’ Yrankryks hooft-rivier., 
indien .PJger's.t » oni ;t rot te toomen;
> ie °°u eens menfehen hand

P l '= melden , gryze God. 
R^mariLTr^enongedult, 
yw rvKk e et bierom vervoeren, 
p "t venmlr,
f,n treed »P“ °°m^eboefr te fnoereti ;
% raakt ’er ,.ander,in uw fpoor,,

zo wel niet doo$

r*f>
Eool begaf zîg noô tot ruft ;
Dog wijl hy ’t niet ko a wederftreeven,
So ftelde hy paalen acn zijn iuft,
En koos met dwang ean ftilder leeven $
Beluft , wie dat als vorft,den toom 
Souw voeren over wind en ft room.
Net is jan Lauw, die van Jopijn 
Geflelt is, om’t gefpuis te toomen 
Sey Triton, die het ruim van lijnr 
Ja zonder teugel been Iaat ftroomen,
So dat die broêrs reeds kruin op kruin 
Beproeven, aïs de zee op’t duin.
Hy is het menti en ongewoon,
Eu geeft al vroegte flègte blijken :
’t Gaat hem , als budtyds Febus zoon 
Die op de zonne koets moeft prijken - 
Maer die de paerden fuel van loop *
T en eerften wierpen over hoop.
O befrevader, die zo lang 
Dit volkje na uw wet deed leeven,
En hield het eeuwen in bedwang,
Wat trooft, ja vreugd, moet dit u geevent 
Hier vliegt Ikaar met groot gedruis ;
Hier baert den berg, wat is’t? een muis.
De een ftooker zal na iCanada, 

j Roept Lauw, in aller yl vertrekken :
Dat die.na, Miffiflppi ga,
Om daer na toe’s lands vloot te dekken,
(Die zal veci ligt van febei pen zijn)
Maer hoe hy fchreeuwt, of trekt delijn,
Daar’s niemand, die aen zijn getter 
Het oor leentj want zy zijn aan ’c hollen.
En blaeZen, dat het ligt papier 
Van Quinquenpoix geraekt aen ’c hollen 
Tot in de tuin van Soifton, ,
Nu merkt .men ligt, hoe Laüw verzon.
Den handel van papier en wind,
De winden bliezen in zijn zinnen,
Hy blies fteeds uit : wat hy begin:,
Siet hy een derden vierig minnen : .
En wijl hy fteeds wat nieuws verdigtj 
Word hem het brein meer yl en ligt.
’s Volks beurs is even eens geftelt 
Als’t brein van Lauw, ontbioot van fchyven, 
Ligt hooft, ligt volk, papier voor gelt,
Wat wonderen kan de wind bedryven ?
Wat dulheid brengen in ’t verftand ?
Gelooft by niemand naderhand.
So heeft uw volkjen’t daar geklaert ,
Eool : maer wat zal Lauw ervaaren?
Ik raede hem, dat hy’t lyf bewaert,
Eer hy van hen door lugt of baeren 
Na Styx gefleept word, of Merkuur.*
Maer deze God heeft vlerken t’huur,
Waar meâ .Jan Lauw, op Ikaars tram,
Kan inoedig vliegen langs de wolken,
Tot dat hy, van de zon gebrand,
Store neder in de diepfte kolken.
Geen koopman heeft Merkuur van doen, 
Papier alleen kan beter voên.
De ftookers .zijn *t in Vrankrijk moe:
’t Veramt Parys dat walgt de helden;
Zal’t nu na Miffiflppi toe,
Of zal het ergens anders gelden?
Het (ìoutfte paar, tot reizen red ,
Steekt in gezelfchap over zee.
De een wiide geeft maakt Brittenland,
Daar hy zig neêrzet, in rurrioeren ,
Slaat hier den koopman in’t verftand 
Met zotheid, die zig iaat vervoeren 
Op hoop van wind , om ligt papier,
Een enkel niet, te koopen diet:
Die, van dien wind-geeft dag en nagt 
Aan’t zwellen , tot geen ruft kan raaken $
Die nu een konings rykdom wagt,
Dan vreeft, dat zyn verderf zal naakeh.
O wonderbaare razerny !
Wat blaaftge ’c volle voi zotterny.
De tweede dolkop, door de 'fteêa 
Van de verbonden Ncderlandcn 
In haaft,. te poll te paart gcreên,
Vult ftyf met winds elks ingewanden.
’t Papier ryft hier van uur tot pur,

; Men koopt, maar koopr het niet te duur.
" Papieren eeuw , papieren tijd ,

’k Weet niet, wat ik van u zal zeggen »
De menfehen zijn haaf zinnen kw jt,

G i Of



Of ’k ziet, hoe de Yaalcen leggeri.
•Nog cen papieren maatlchappy,
Lauwilten, hoord *er waarlÿk by.
Sifgt mòolensi dat ’òr nooit gebrek 
Mag worden aan papier gevonden ;
Dan maakt ge’t voik van half heel gck.
O Ioffe tyden zónder grondèn !
Men. fchaame zig , dat dit; de blaâii 
Van Neêrlands jaarboek zal beflaau.
Merkuur, verheeven ' op papier , ,
Kan zig van' ’t lachen nauvvlyks fpcenen,
En fcherft , wat is,die ware dier i 
Is Dar win.dbuii zal ’t te. laàt bewéenen,
Wan freer Vi an eg of Kuilenborg
Hern geld’loôs berigr, met ’t hooft voi zorg.
De Windgod grynfde op dit verhaal,
Dat den heroin "had uitgefproken,
Schlep mceft vermaak in Tritòns laak,
Dat zijn geCpan was nitgebroken , 
fn -ieide ; by krygt zijn regte loon ,
-Die my te flings ontwrong de kroon.
Zo vtei, ja ineer verdorvemheid, 
Veibaftering van goéde zed en , 
in hater eeuyy nog meer befehreit,
Deeld *c ligie .Vraukryk Ntêrland mede.
Zo raakte ook oudtyds Griekenland 
Door Perfiaanfe weclde aan band.
Door zulk een pefr wierd ’t ingewand 
.Van, *t agtbaar Romen ook bekroopen ,
JSTa temmen van ’t wulps Griekenland , 
Wiens weelde hetdier heeft moeten feoopen.

( 26 )
,Q tijd, vervreemd tan deugd en eer !
Nooit keert Saturnus goud-eeuw weêr

e Nullum fimuhtum diuturnum-

k T Y D&V E R S.
4. 6 7 38 2 > 9 I
LaVV CaVsa DoLorVM.

12 "3456789
MDC L L V V VV.

Law, oorzaak van onze elende.
Belzebub, gewan Law ,
Law, gewan de Bank,
De Bank, gewan Miffifippi, ,
Miffifippi, gewan Siflema, (flelling)
Siflema, gewan Papier,
Papier, gewan Briefje , .
Briefje, gewan Agio (opgeld)
Agio, gewan Dief,
Dief, gewan Subfcriptie,
Subfcriptie', 'gewan Divident, ,
Divident, gewan Efcompte, (korting)
Eicompte, gewan Intriufeque; (innerliike waarde) 
Intriufequc, gewan Argent fort,
Argent fort, gewan Open Rekening,
Open Rekening , gewan Regilier,
Regirter, gewan Billon,
Billon, gewan Nul,
Wien de magt tot de voorttelinge wierd benomen.
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De Wind Ncgotie
( 29 )

Of

INVENDUTIE PAPIER
Onder oud goed te koop*

VER.TOONER.S.
K A R E L;
M E N G O, zyn Khegt..
Een O M R O E P E R.
Met Spelfpeeld in een Straat voor Karels Huys^en dat 

•van't Invendute Huys, het geen der tegens 
over fiaat.

N: B: Zo iniant eenige Werkluy weet, geliefc 
Ze hier te recommanderen, tot Uytrecht aan 1^. N., 
Want zullen daar in ’t kort gebrek zyn ; voor al ter- 
wyl men van zintsis deze aanAaanÜc Koopftad aan 
vianen te trek ken.

H

E E R S T E TOÒNEEL. 

Karel, Mengo.

Y ! Mengo.
Karel.

■Mengo. Hier myn Heer.
'Karel, Spreek Schelm , hebtgymyn Paard
P°§ n'et: geêadelt 5 is myn goed obk wel bewaard 
“ Vianen deze deze morgen al vertrokken ?

Mengo. Voorzeker.
Karel^ Het is goed , zeg hebt gy al getrokken 

De întreft van ’t Papier ’t geen ik u gifteren gaf ?
mengo. Ik wenften ’t wel,maar Heer dat gy my voor die kaf 

Wat Duytnkmyd uytfçhoot, ’kzou gelooyen 
Hat ’t beter voor my waar.

Karel. Ik zal ti hier en boven
i wd A Aies geeven, dat je 't vat, als bien de Vaard 
•begint te graaven ; ô ! ’t Papier is nu veel waard.

Mengo. Maar waarom do ch je goed gezonden naar 
Viaanen ?

(Zo ik ’t u vraagen mag, ) ik vrees dat die A Aies, tranen 
£f°g zullen koften , och ik bidje maak befluyt,
Rti zo het wezen kan fchey met dees A Aies uyt ;
Gy zult met datgebruynog voor den Duivel vaaren.

Karel. Draaggy geen zorg, 'kzal myn bears heel wel be- 
,, . waren, t
k Heb meer dan twé Miljoen die ik tot nog bezit.

Ja aan Papier, en vyf zes Kinderên.
Wat's dit,

iJa f kan met maaken nog tot nadeel my verArekken.
Mengo. Vier fchoone Paarde die uw Koets de Aad door 

: trekken, •
En als de Elixem zullen vliegen over Y Land,

°,Jle§ts een AAie komt te raaken in de brand.
Karel. Hoe ! Jpot gy Mengo ? 

y. KlengOo N een, zo waar niet by myn leeven ,
% Wou gy my Wat gaf.

Waar is myn Pruyk ? , ..
Mengo hath ailes het geen hy vr/tagd uyt ht httys.

’k Zal eerft wat AAie geur 
Van uytgebrand Papier door deze locks fmeeren,
En dan Wat Poeijer.

Karel. Repje wat, en kryg myn kleeren 3
En veegd myn Schoenen af.

M Zie daar.
Eu ben je als een Pop.

Karel. Myn Hoed, nu Mengo, waar
nu myn Rotting, Stok, myn Deegen i

Vi?, e!tS°- Elleweke-,
>, at is de Hovaardy der A Aies vol gebreeke;
Et u verlof myn Heer, wilt gy dat ik Katryn 

Al"t’t eeten zo langwagt tot gy weerom zult zyn ? 
Waarom?

Want die veel geld wind, komt hetop geen eeten aan ; ' 
Wat luA myn Heer van daag , gezoode, ofgebraân ?’

ZCare/. Dat raakt rpy niet, Katryn die zal dat heel wel 
Aellen,

Waar moeit gy u al meê, ’k mag aan myn oor dat lellen 
Riet leiden Rekel, daarom zwygd, en fpreek geen woord 
Hoet Aegts uw pligt, ik zal 't wel fchikken zo als 't hoord. '

TWEEDE TOONEEL.

IK vrees dat deeshandel nog zq gmwelyk za! fin ken, 
&en yner zo ny kon zou niet als Goud opdrinken,

In plaars van Bier, of Wyn, voor my, ik wenAe wel 
Hat ik beleeven mogt het einden vari het (pel - 
Doch 't grgaye dat men hier zal aan de Vaard beginnen : 
Z,ou k wei gelooven ; want my komt nog iecs te binnen 
Van zeker Moienaar totSosA diemy eenszei 
Hoe hy de Scheepen vol gelade uyt het Y 
Zagkomen door denEems regt Zeilend naar de Walhn 
V an dees alopde Stad, den Adel ten gevallen 
Eus doende werd dat volk van Biiichoplyke Staat 
Hoe langshoegrooteren haar kaalheid raakt verzaad 
DoorhebluA aan het geld, 'k zie reecs hun Wapens draaeeo 
Met Diamant bezet, met Goud rondoni beflaagen 
Op 'c aldefçierelykA, 6 Uytrecht ! gy zult zyn 
Een fchoone Appel y maar, van binnen zal h fenyti 
Verburgen wezen, A geen u Æel haaA tot beeven 
Zal biengen, àls zy zien het geld zo weg gegeeven,
En dat voor't Graaven van een onvolmaakte Reê ;
Wie weet door wanhoop hoe veel darter in de Zee 
Nog zullen Iprjngen, pn bedrœfle. Wceuw en Weezen 
Nalaten tot’s Lands ramp, 't geen meenig reeds doer, vreezen- 
Men zal geen Baaken hier gebruyken ; need , dgn Dom 
Zal zelfs die wezen 3 hy is hoog, men zal rontom 
Veel ligtjens hangen aan den Toorn, om de klippen 
In dees volmaakte Vaard gemakkelyk te ontflippen,

DERDE TOONEEL.

Een Omroeper, Mengo.

4 De Omroeper.

HY Mannen, Manned hoord,
Men zal by Jogchem wander Foord 

Vendutie houden , van veel, Kleeren,
Een y der zal Kief nâ begeten 
Het kunnen krygen naar zyn zin ,
Te nege uuren zal ’r begin 
Van; de Verkoping zyn gehoude ,
Veel nieuxve Kleere, maar 00k oude 
Æ wie wil koopen, Kriften, S mouds 

Die kan daay krygen nieuws, eh ouds.
Mengo. Wel vriendje boor sens,’t geen gy roept, ik zqn 

fchier vreezen,
Dat het meeA zfAionifte kleding zal Weezen;

De Omroeper. Wel daar zou ik geen valze Eed op wills 
doendatje’t vat.

Mengo. Ik zou ’took, gelo'oven • want de Krediteuren 
zitten haar kort na’t gat,

\v ant zy rnoeten haar verlies.hier prompt dibiteeren ;
Maar te /fmfterdarn fcheld men’t kwyt, een Man met eeren 
Kan daar, fchoon hy’t heeft met Frederik Hendrik beftaan ; 
Daar toe zyn veel Metzelaars, en Timmerluy na Vianen

gegaan,
Om die it ad in 't kort aan Uytrecht te hegten, .
Dus doende hoe ve de Schippers om de vragt van de men* 

fciien niet te vegten.
De Omroeper. Na ik kan hooren Vriend fpreekt gy vry 

(loud. , . , .
Mengo. Ze zeggen dat den Dom nog een el vyf zes zal 

K , ^og^r zyn geboud, , " ,
Om de Vuurbakens aan de Zee en Baay uyt te winnen,
Ik heb het uyt myn Heers mond.

De Omroeper. Die Heer is buy ten zinnen.
Mengo. Dat kon waaragtig wel waar wezen , hy is een 

, groote yfAionift.
He Omroeper. Hoe beet uw Heer!

Hy heet Karel- 
De Omroeper. " 'r
Mengo. „
De Omroeper. Hy js my zeer wel bekend , goed , vnend ; 

hy kwam my Araks re. gemoeti loopen,
Hy is na de Man gegaan om wat kleren zo ’kgCiCof te kco- 

pen;
Of te verwiffelen tegeps wat aiders,

:t ixara.
Karel loshoold,

Ja die is 't.

H Mm-
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A A N D E NMengo Kan men daar kopen, en verkopen, dar ’sigoed. 

Myn lieve Omroepertje wilje myn Mak’lâar zyn, 'k heb 
goal,

Dat ik graag zou verkopen, kon ik een vinden,
Die bètel" als ik itond by de Papier Vrinden,
’i Zyn Adies goede Maat , ’k zal daar voor aan jou 
Twd /f&ies geeven, die heel goed zyn op ter Gou,
Of vier op U yttert, zeg, war zeg jé ? on wilt fpreeken,
Ik mag myn hoofd nier met die prullen meet breekeh ;

zel je ligt zegge hoe komje aan die ichat,
Ik heb zesjaarby myn Hear gewoond , en nooit geen duydt 

huur gehad ,
En om dat ik langer niet voor zyn gek meet won wezen , 
Zo gaf by my ruym een riem Papier aan Afiies ; laatje be- 

leezen
Myn lieve Mengo, zyt myn Knegt, geiyk als voorheen,
Zo fprakhy, laat je getrouwe Heer niet alleen,
En op die zoete woorden die by my gaf ben ik gebleeyen.

De Ümroeper. Geef my de Afiies, ik zal ze de Kleerver- 
koper voort geeven.

Mengo. Ik ga me myn zoete maat, gy krygd de darde 
van’t geld, . - .

*k Won voor de zwaarte van’t Papier my fplint wierd ge- 
teld.

Zy gaan na de Kleerverkopers Hays en blyve 
•van verre ft aan.

VIERDE TOONEEL

Karel.
ôQpvt ! ô fmaad ! ôfchand ! wat zal myoverkomen ?

U> ’kben al myn Afiies. kwyt, myn goed is my benomen, 
Laftdragent Uyttert, ach ! hou Mengo ! Mengo hou ! 
ò Booswigt! fnoode guytl worthy my ook oatrouw ?
Ik zal voortaan van Heer, voor Knegt nu moet fpeelen,
A .Vaarde Graavers! kom jy zo myn geld ontfteelen ,
En delft her in de grand, myn eer, myn fchoone goud,

VÎFDE TOONEEL.

Mengo, Karel.

Mengo, lagchendc.

HA! ha! balla!
Karel. ó Sc helm !

Mengo. Ha ! ha! ha ! wie had dat ooit vertrood ?
Ik heb peicuniam nog voor.’t Papier bekomen,
Vindik u bief myn Heer ?

Karel. Booswigt.
Mengo. Wei wie zou kunnen drootrien,

Dat dit myn wellekomlt zou zyn ? ik wil van uw af.
Karel. Gee ft eenl myn A dies weer.
Mengo. , Wei hoe zyt gy zo ffraf

Ik heb myn A fines- die gy my gaf gaan verkoopen,
En ben doen al myn belt het buys Ail door gedroopen,
Met dit klyn beursje.

Karel. Mengo, ach!
Ikvaar even eens als gy, wyl ik geen winft meet zach,
En men het graave van de Vaard nog koint uy tlMlen 
Zo dagt ik ,ik fdhey’er uyt, :k wil my niet meerder kwelleh 
Met deze zottigheit, en zogt myn A files doen 
Weer te, veirwiffelen., voor myn lang vermifte pôen,
Pin heb het ook verkoft, daar gy het ging verkopen,
Doch kreeg geen geld, maar ben heel fchielyk been geldpen, 
Terwyl die Karel die’t verkopen wbu by’t goed 
Van oude k leer en , ach ! in’t kort, den armebloed 
Is vaft gezet.3 ik yrees dat men hem op zal hangen.
Wyl by gefpot heeft nnet de Regters door myn Afiieste ont- 

fangen, .
Mengo. Hoe ! zal hy hangen ? dat is beeftig, laaten wy 

Deesftad ontvlugten, hy is voor Koopluy teonvry,
Wat. Menfch zou van veritand , ô fmaad hier wille wooden ? 
O Uytert ! Uytert ! zult ge u zo ondankbaar toonen ?

. Karel. Hebt gy het laaften goed gczondcn van de Vaard 
Wei na Viaaneti.'

Mengo. Ja;, ja , dat’s wel bewaard.
’k Ben daar verzekerd van, maar ’k vrëesgy zult nog looped 
Gevaar, zo Uytert komt Viaanen eens te koopen,

Karel. Wat zou zy koopen ? zy verkoopt al wat zy heeft, 
Zo maar Vianen haar niet boven ’t hoofd en Itreefd,
En zo het al zo kwam, dan weêr wat aârs verzonnen, 
Kom Mengo , laat ons gaan, eer men raakt overwonnen , 
sk Hou my niet zeker hier in Uytert.

Mengo. Denk myn Heer
Dat her verlies van geld is nog de belle leer ;
Maar als men goed verMdl, en eer, nog daar en boven , 
Siiakt ons voorgaande Deugd, en Lof geheel verftooven,

E Y N D E.

L E Z E iv
Nderdaagl, is éeh Brief van Uyttert gekomm, 
waar in geftaan heeft hoe de Allies door eenig 
Folk van Uytrecht te koopgevyld zyn,aan een zeker 

Huys daar Invendutie zoa gehouden vjerden • het welk 
eerf gmg t/raage* of ^ mog/ ^oo» ; maar op

groot verbod is hem zulks by den haïs verboden, doch 
zo imant gadinge heeft in deze bederfelyke Projette, 

ab vWbw voor /aaf ypr;«go*
oWer r;er oogc« , oà tf/ozo ^g-zoaar^-Jol (fo /^aar^go- 
graat;o », f%/?aa« (faar gooffo mo^oo#
zal, daar by een nieuwe Tyding ; voie nu zyn geld 
•wil uytfchieten, zal op gekge tyd daar fchoone intreft- 
van kunnen krygen ; alzo zy te Uytrecht den Dom $ 
à 6 elle in de hoogte zullen opvyfelen, om deVuurba- 
kens uyt te voinnen : sen nieuwe Jnventie, nooit zo 
Wag/,

Vaar wel,

DE HEER

LAW
IN ZYN

SONDAAGS PAX:.
Poetélÿk geinventeert en reforykelykge- 

componcert, o Jan Babtifta 
Houwaard.

Dit 's ailes grlllig zoo gy niet

Op maat, of zander maat, A is meer gefchset,

Ey liefje ziet ’t huis gewonnen 
Met A Aies ,• is ’c niet wel verzonnen ?
Maar moet, helaas! wat groote fpyt,
Weer fcheren gaan ; hy is 5t boelcje quyt.
Houwt dog maar moet, o Vromen hals,
Uw kaart wel Rooms, dog dit is vais 
Gy doet maar na n beter wten,
Daar zynder meer als gy befcheten.

D EDI CATION
A N

Ter Hern, Hern, Hern Her Her, ter Grok 
1er Bughandler, ter DoAer, ter Muffer 

Smous or Jooden , jo AAionift in 
der Nagt, 2tc. &c.

Ter fier zâl mig nigts eitbel nëmen,
Ig nsm dis vrynfchaf joo mes vlys ,

Dis offer ofs een ooder fpyts,
JVas kms ter Her, dis pligt onsnemen. 
fa zags g’u Her der Herr en,
Niks mes ein Bokghen hare pruig,
Aw blauwe Rog jo als dy Nerren.
Ba, gade gy mw zoo ter fiuik 
Her f)uager hebt gyi tbefer by 
Moor komt voor al nix in der ly,
Uw Pruig , Rog, kouzen, en auw fchoenen 
IVas has 'een under door mes doenen.



Ge^rafg ^Ær , û ^g/ ÿgy ^g/
-D» gge«y^^g^g

a A zoo'«Afa  ̂_/â«f.
^ aj <%w Do%^y ^ y'g gg/j A Graw«r wg;^ 

wo/f(T , jo ^gfj *;g/J ow V /?#.
Su Graven ft am ter Duibel magt rnig hoolena 
Ik s win ik ’s wolji befjioQlen,

Vf' Her 5 ter Her, verfioode wel
ï,oy wy»gr zA/ 

moor altyms joo 1er vel,

t 3' )

En greets ter Her mits

HANS REGS AU WS

De User LAPP in ttyn Sondaags Pak.

Gy Law, gy peli, die dus ’t gemeen maar aanzet om t 
muiten, e

’t Is waar g’hiet ryk , kond gy Parys, Parys, maar eens 
verlaten :

Maar gy en kuntnict, u vernuft wat kan’t u baten,
G y goo we Tor, gy zie gefloten in eenkouw ,
Wat hcbt gy dog, heel Vrankryk u teNauw.
En will, ’t is waar, het gout en ailes frais te doen her- 

l'cheppeii,
In fchryf papier, wie dorft daar oit van reppen 
Maar raakt het u gy maakt een babels naam.
Wie is als zoo’n held wie is daar toe bequaam,
Tot u vergelding word g’ook als een groote Koning ‘ 
Met Gardens zelfs bewaakt, bewaart in uwe Woonfng, 
Men zegge wat men wil, dat gy was waard gerabraakt, 
Is waarheit ; maar ook waar, dat g’een dulie Roelands 

naam maakt. .
Men fchryve op uw zerlt als gy’er cens legt ondar:
Dit ’s Law die groote Law veel fl immer als de Doiîder»

Op Rotterdams

N A G T N E G O T T,

MY luft, o groote Law, u wonderdaân te zin^en 
Die vele wel vermaakt, dog mcerderen doet fpriA-

War hebr gy Ryken ; en dus zelf het Vrye Land 
Zoo goddeloosmisleid, dat elk zyngoet Verpand.
Ln fvoopluy , yymkeliers’t Gemeen al zoo te dru;kkeu 
Dat’s aile rneeu in ’t nauw ellendig gaan op krukken.
V groote Law, wat zycge een pelf van vele Landau, 
Uw grootheit op groenhout, is waardig te verbranden. 
Wat hebt gy peftige adders overal,
O goddcloos gebroet wie brengtgy met ten val. 
ik ichrey, o Plolland, eertyts wonder boven wonder 
Helaas gy zyt gedrukt, ellendig legt g'cr onder,
.Door Law $ gy Waart weleer de toeverlaat der vroomen 
Zoo’n fchelmfe Koopmanfchap waar zytge toegekomen,’ 
Een koopkraam in der nagt, waar zyt gy toegebragt ? 
Zelf hoeren te verfloren wie heeft dit oit bedagt.
Wat zietmen Rotterdam krioelen in den duifler, 
Weleer de glory ja de glans van Hollands laitier.
Uw Bears, uw Koopmanfchap, en dat nu in der nagt,
O dolle doîligheit van yder waart veragt.
Wat doer dog Laws gebroet, wel eertyds andre Helden, 
Die wet en Bargerregt, en ailes woo doen gelden 
Gy Adam, ja gy gnit die eertyts deugt woud fchynen, 
Wat zietme u wiltzang nu, in damp en rook verdwyneu 
Gy Rottensdam, en ’t heele land, gelyk een held der hel

den
pHerftellen, ey zoo’n wonder vind men niet ofzelden 
Dog nu o Lafheit al te greet 
Die eertyts gaan wouw in de door,- 
Yoor Hollands welftand,nu o fehande te verlaten.
Wat mens zouw Law en zyn gebroet niet haten.

<■ ISjSl vau Quimcampoix j geen koopmanfchap die gel- 
_ der,
De winkeliers Raan fld , eî zeg dog eens wat zelder 
In’t iaarft afkomen , in deboonen kaal en iiaak t.
P Burger Vaderen die daar voor hoed en waakt 
«efchermt u St ad en Land voor zulk een Hag van guiten.

O G E R R i t zaag g cens op, -usas zouwt ge zyn ver* 
wonder d,

Dut g'u geboorte Stad, zoo laf zoo Lauws gebragt,
Geen Koopmanfchap by daag maar nu wel tn der nagt.
Wsar komt dit vuil van daan uyi d’afgrond opgedonderi*

Dees pejl van Ldnd tot Land le. fel ons overrompeld 
H'aar is uw luiflcr keen waar zytge toe gebragt.y 
IVat fond gy eertyds pul, van wie vuierd gy veragt t 
Geen Koning, noggeen Forfl, u oit heeft onder dompelt,

Staad als een rois eens pal dit wreede Monfler dier,
Wie kan uw dere , zeg wat blixem of wat vier,
Gy hand vol Lands, opronk en glory van de Weerelt,

Gy Eatœviers eertyd zoo roemryk en vermaards 
Waar is u luijler been, uw glory wat ’s die waart,
Dtet als in P blips tydi zoo houd g’u meer bepeereld.

_ Terwyl na het afdrultken van het Regifter die 
Klugdpel en Vaars ons is ter hand gekomen, hefa- 
ben vvy geoordeeld om dit Wcrk compleet re ma- 
ken, dat daar by te drukken, en dit Regifter varç 
dele nog uytgekome Platen te lateo vòigen :

56 a Vaftenavonds Vreugde Krans.'
56 b Verrefen Fredrik Hendrik.
5’6 c Verklaringe van de April-Kaart.
$6 d April-Kaart.
f6 e Enkhuyfer Haven.
y6 f De Aétie-wereld op het eynde.

' 57' g De Wereld in Mafcarade of de menfehen 
door de dolle handel bedorven,

E Y N D E/
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Ach, ach, ach! Aótioniften hoe voerje de vlag j. Aótioniften hoe voerje de

vlag : De Boeren en Menfchen, Deez’ plaagen verwenfchen. Ach, ach}

ach! Adi-oniften hoe voerje de vlag. De Zuid of de Weft, Wellek

"" 3 I

--m-
houje voor’t heft? Mercuur is op hoi, Mercuur is op hoi, Benjc

5
mal, worje dol, Om de poen , om de fplint, ’t Zyn maar

s§êë=IH J L J ÛÎ—2 L

blaazen voi wind, ’t zyn maar blaa - « - zen voi wind.



m#
’t Zyn Quanten, Verltandig in kool ts plantai; Ecrit Franfe, danBritfe3noa

Â

-m-

Hollandfe kool, By me keel, bymezool, Men komtje vermaanen, De

bengel die luid Van de fehuit Na Viaa - nen.De Argusvoorlpelt ons e-

-'ti-, n ... 13!

sv~*---- :— —4 « v — « 4. '—!LL~4----- —
lend $ Dat is refpice finem, of let op het end. Dat is refpice finem of

let op het end.



J A N van G Y Z EN S
Zaamenfpraak tuflen

ASQUI

Morforio.

iPasqu'm.
Dat kan ik nid veritaaa. 

A

Over de heedendâagfche

Actif N handec.
Morforio.

ry *-* kom goê Vrind Tasquin, waarkomdderysvandaan?

Wat Nieuws ?



(O
Morforio.

Hòe zoo?
Tasquin,

Dat weet ik niet, of kan*t u niet verhaalèn, 
Het grootfl gedeelte van Europa is aan *t maalen., Morforio*

Maar zegd my dog phsquin, war ward der dan gcdaen <
CP as quin.

*k. Morforio, ik kan ’t/m y niet verftaehi
De Luÿdèn veel in til versa mien groote Sofiatten,
E*ie 4t aldermisfte van de zaeken miet bevatten.

Morforio.
X Geep gy n% zegt verità ik alzo min als zy 
Daergyvabfpree^.;

Pasquin.
Morforio, dan Æagt gy myt

Zuld gy my dan de zaek niet nader openbaeren ?
Pasqnin.

lets dat ik niet verità hoe kan ik dat verklàeren,
Maer evenwel "k weet u wel eehig onderrigt
X'e geeven ; dit werk ’c eerit in ’c Franfi Ryk geftigt s



kort daer na tot in Brìttanjen voort geloopen, 
naderhand tot heel in Holland voort, gekroopeti ; 

oekbeglyk Vrank'ryk legt het cerile aen de heurt,
[England werd het reets van honderden betreurd, 
le op een d roe ve toon bereyds klaeg Lied’ren zingcn8 
81 dat zy zig te los bediende van die dingen?

1 Holland vrees lk zal het niet veel beeter gaen,
0 dra als zy de zaek beginnen te verftaen.

-Morforio,
^at iflèr dan te doen van al die vreemdigheeden ?

Fas quin,
veci my is bekend deci ik u altyd meeden ,

Îty naer een ider Stad, dog meeil van t minile zoore 
>r,engd nu een Eompagnie van Jjjurantie voort , 
i1 aer m dat gy kund viy, en veyl Verajfureeren,

I Scheepen, Goed’ren, ja u eygen Lyf, en Kleeren,
|\n al Wat gy bezit, tot alderdeegs u Wyf, 
nat zy geen Man als u zal weezen tot gcryfj 
^ Hond, u-Kat, dat die met niemand zuilen fpeelen 

*s met die waer uyt dat gy Jongen voort wild teelen 5 
gy een Voogel koopt dat die wis zingen zal, 

biltsgeevend zo veel Geld, of anders niemendal,
ds zy zitten om te broeijen, dar al deezen 

^ytkoomende Eyeren wis Mannekens zuilen weezen $ 
yat al wat gy bezit zal altyd zyn bewaard 

oor Brand , en Dieven y en wat meer is van dien Jerd,
Ç zelver alderdeegs voor Ratten, en voor Muyzen,
^°°r alderhande zoord van Hoòfd-Lyf-en-Want-Luyzen$ 
u Hoftteeden bevryd voor alle kwaed gedicrt $

A z Wae



/ 4 )
Wat Vrugten, Boom , of Bloem kan hind’ren, of ontçiert, 
VoorMôIIen, Wezelcjes, en voorde Swarte VHegen,

Morforti*
Hott op fas quin y houw op, de Duyvel is dat Iiegcn.

'Pas quin.
Wei met zulks ftaat der juyft van woord, tot woord niet by? 
Maer als men't al begrypt, ftaet het uytdrukken vry.

Morfor to.
Bn gaen die dingen door ?

fas quin.
Ja door in alien deelen,

De naeklte Swaal'wen den Gebraeden Haen nu Speelen, 
En die te vooren was geen pintje Wyn vertrouwd,
Die Speeld nu met de zak, en handen voi van Gouwd, 
En overfnoeft die by re voooren plagt te eeren ; 
WaaromMiy is verzien van Geld, en nicuxve Kleeren, 
Hy Ryd, Roft, Zyld, en doet om kort te gaen, al wat 
Het Waereldfche vermaek in haer begrip omvat,
Wyl hy de Luk Godin gegreepen hecfc van vooren,
Wil hy naer niemand als naer zyns gelyke hooren-

Morforio.

h

Maer gaet dat was; wacrom het dan ook niet gedaen
fas quin.

*k Zeg nog Morforio, ik kan t my niet verftaen,
’t ig als sen Waeterblaes waer in veel kleuren fchynen3

H



, ( ; )
Jog dieze aengrypt zal dezelve zien verdwynen \
c Is als een Verkens Blaes gevuld met id’ie Wind,
Met Erten opgevuld, goed Speeleuyg voor een Kind;
Maer is dezelve hier of elders doorgebrooken,
^1 zy terftond van al haer Schynfchoon zyn ontftooken, 
fis als een Spiegel daar elk veel van voor inzier,
Maer kykt van agc’ren is’t een opgepronkte niet » 
fis als een Zee Sireen die door hair lieflyk zing en 
leweegen’t Vaarend Volk ora overboord te fpringen,
Maer zig vertrouwende op dat behaeglyk mooy, 
i ?n zy de Woefte Zee, of Haeyen tot een prooy ; 
fis als God Pan toen hy eerftmaal hct Vuur aanfchouwden, 
9y op de fchoonheyd van haer Vlam zi%zig vaft vercrouwden 3K / vp SAV tlVJ W w âttfc&s

f-n vatten 't zelve met een heete Liefde aen, 
jMaer toen hy’t had gevat, zag hy zig half Gebraân > 
fis aïs deScharpiôen die zig laat zonder zorgen 
fiantceren, maer ’t vergift zit in de Staerd verborgen} 
f Is als een Houwelyk dat ons niets als goeds beloofd, 

brengd daer na een reeks van Rampen over *t Hoofd $
1 Is als een Angel die legt onder ’t Aes verborgen, 
üog die te gretig is baerd aile zoort van zorgen;)

Of als een Schrobnet aïs men daer door lift me viftj 
Of aïs een leelyk ftuk op ’t fchoonfte gefernift;
Of als een Ouwd VVyf fchoon doet fehynen door Blanketzel, 
5-0 dat men aen haer niet kan meiken cenig Iètzelj 
tZynpitlen digt verguld, vermits haer Êitterheyd,
Of hair Gepoederd, wyl daer aârs niet goeds in îeyd.

Oenoe|
°atzul

Mor for io,
maer wat zyn dan de reeden 

beeft in de voornaemfte Jteeden ?

A 3 Pas-



( 6 ;
PasijUtn. ^

Voornaemfte Steeden, dan hebt gy my niet verftaen,
Het is nog niet in een vooinaeme Stad gedaen,
Maer wel in Steeden die niet veel zyn te beduyden ; ,
Hoewel heel Noord Holland, maer Naarden, Weejfiî en Muf 
Die hebben’t ook gedaen. 4i

Ge
Morforio.

Wat zyn dat voor drie Steên ?
Pasqum,

Hebt gy der zelver Naem nooyt hooren noemen?
Morforio.

Neeii-
Pasquin.

Dan za! ik u al hun Artik’lcn laeten Leezen,
W aer in dat bondig en baerblyklyk werd beweezen 
De goede toeiland van hun Stads geleegendheyd,
En hoe bekwaem elk van hun tot de Zeevaerd leyd, 
Ora vylig te Amjierdam, en overal te raeken *
Mils dat men daer alleen maer Havenen moot maeken 
So dat een die den Lof van AXeèrland fchryven wouw, 
Van die drie Steeden niets meer nodig hebben zouw,

Morforto.

w

'll

b
4
b

li

Maer zegd P as quin, welk is van deze drie de beile?
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Morforio.
Wat doet men daer?

Pas quin.
Niet aers als Varkens Meften 

^en Brand der ook Berk van die Eed’le Gooden Drank 
wieever, voor veci zoec, dog war behebt met flank.

Morforio.
% Naarden ?

Dat is fterk door omgeteegen Veften,
Waer in de Stad, helaes / daer is met veel ten beflen,
Men werkt der Pelf, elk wouw dat daer een Koopman kwam 

Woonen, maer zy zyn nog alle t' Awjierdam^
^oonagtig.

Morforio.
Nu, wat zegt gy van de Scad van Muydeni

Morforio, dat heeft heel wynig te beduyden,
I CMorforio.
Maer wie ftaen Borge voor al die intekenaers ?

Pasquin.
bat weet ik niet, hoewel men vindze maer heel fchaers,
Mtyd ik wcet, daer zyn een groot getal van Heeren,
Die zulk een eerampt te bekleeden niet begeeren.

Morjorio.
^et dunkt my vreemd dat zulks niet is tot Amfterdam Ì

Pasquin.
k dat Venetien daer part, en deci in, nam.

Morjorio.
^at of het eynde van die zaeken nog zal xycczcn ■

V



Pasquin.
Morfor to heeft van de Tulptyd wel geleezen,
Hoe dar de Menfchen toen Geld wonnen by de Voce 
kn Vaern, gelyk nu ook een grooc gcdeelce deed •
Maer Vrind Morforio hoord, en bewaerd myn zeggen, 
Het zal nu gaen als toen, het End zal de Ey’ren lessen,

Morforio.
Maer Mfflfippi bend gy daer niet aen geweeft ? j

Posquin
J a naelen is daer niets, maer brengen is het meeft.

Morforio.
?,UwdezvGv°UXyd^ SPr?,k> die ’k meermaels heb geleezej 

*De n aere Id die bedriegd, ofwil bedroogen weezen.
} Pasquin.

Hat regt.j Cteorforio, u zeggen dan is raer,
He tyd zal ons doen zien war loogen is of waer- 
Ik ga weêrop de Keys.

Morforio.
» » ,, . , . Vaerd vveh ik wil u groeten
Myn Vrind Pasquin tot wy malkander weêr ontmoeten> 
Dan is myn wenfehen dac ik meerder hooren mag.
, „ Pasquin*
t Kon waerheyd zyn, dit mael wen/ch ik u goeden dag,

cMorforio.
iU Dienaer Vri»d , de tyd gebied ons af te breeken,
• n perder van die zaek in hçt toekoomend fpreeken»

ftAmflerdam, gedrukt by Jacobus van Egmont, Boek- 
drukker eoBoekverkooper op de Réguliers Breeftraat, 

mde XMicuwe Prukkery, lyip.



C O P Y E
Van een

RIE F,
Gefchreven aan de Beer

N. :n.
Waar in word vertoood het Bedrog en fchade= 

lykheid het welk legt in de opgercgteCom- 
pagnien van Négocié, Affurantie, &c. in 

de Noord-Hollandfe Steden, als me
de tot Rotterdam , Delft, en

Utreeht, &c.

I08D8 erftDj

m
TA M S T E R D A M,

iBy ï sK c Stokmans , Boekverkoper op het Rockiïî $
by de Beu fs.



( 1 )

C O P Y E
Van een

R IE F,
Gcfchrcvcn aan de H E E R

N. N. '

U
E. fthynt met ongenoegen aangedaan om dat ik U E.geen 
ordre tor intekenmg voor myn Rekening heb gezondcn, U E. 
fchryfc dat ik myn intereft nier verftaa, en dat ik de occaiie om 
geld te winnen verfmaa, en of ik dat voor myn Famille kan 
verantwoorden.

Ik zal UE. hier op antwoorden, eerftelyk, dat ik nooit gcdagten heb 
Konrien maken, dat onze Natie defe rafende Koorts, of deft volkomene 
S impel of Sotheit zoude konnen overkomen 5 en oordeeîde dat dit alice» 
de Franfthcen Engelfchc Naticn eigen was, als zyndc gcwoon haaral- 
léen door drift te laten ley den , die daar in beila at, dat men alle cori" 
cep ten die bedriegers maar opftellen, en die dm haar opftel zelver lagchen , 
aïs ziende de Menfehcn maar aan als ccn kooy voi gekkeo.

Dat dit onze Natie zeg ik nog etins, nier en konde bekrmpen, dm dat 
onze Landaart gewoon is de dingen na zyn waardy te fchatten 3 en 
binnen en buiten’s Lands bekent ftaan , voor Licfhebbcrs_ van de 
reeie Negotie , welke beftaat om Goederen en Vhigtèn , die alle 
Landen ovcrig hebben , boven haar confumtie , 'hier te ontfâhgen , ais 
in een PakhiMS , ftìmmige ais Zyde, Wolle, Hour » Hennip y &c. om 
;e fabriccren, en dan gcmaakt wederom te zenden, ter plaatze daar 
net van nodea is, en met eenige winfteri te vfcrkopen , undere om die 
m kakhuizen te bewaren , tot dat andare Nàtien die benodigt zyn , 
wederom andere Goederen die Duitsland af zend » na andere Lan-

den



to
den over Zee te zenden , cn van die Land en haar Goederen wedcrom

"<"-8^w«l1„gfa„c, dog

Maar Myn Heer, om ecns van deze Tntekening en Compagniefchap- 
pen te fpr,kcn, by welke occaGe deie Brief in de wereld komt, niet een 
van alle die mtekenm, zyngenegen haaringecekendeSom, in de Com- 
pagniv. te la ten, maar yder tekead in om zyn portie maar met opeeld 

verkopen, en het aan andere op zyn fchouderen te geven, en tap te 
vcryken met een onnolele zyn geld, die haaft niet weet wat hy koopt. 
en derive maar meent op hoger markt te verkopen ; ja felL ontGet mei! 
me; Weduwen wys te maaken dat men in dele Compagnie groote uyc- 
ddingeheeft te verwagten, en dus haar aanfet om hier haar gelt in re 

^ Azhreeuwt ; maakt nu maar cens het Capitaal op van 
alle dele Compagmen eerA de feven Noort-Hollandlche Steden ; AIs
p%;«a'di^ken'aii^mmmmi
en als maar een vierde part van 't Capitaal van de Directs wort %

%%
lelen van zyn , en wie zal van de winAen trekken, niet delntekenaSs 
maar die .haar met wpekeren en bloetfuigen generen , dus most de reel» 
Negotie m t net en doot lopen.
- ^lar zal UE: zeggen » dan zullen de Compagnien de Negotie doen 

en dit is evenveel, een yder dost zyn belt. ° »

En zo_de Negotie op zyn beA gcnomen, nu eens middclmatig gaat, 
endaar de Diredeurs en Bedienden, haar falaris (het fv bekenc of 
onbekent , want dat moet 'er wezen) cens af gaat , ik meen dat de 
mtdcelmg met groot zal wezen , Vant UE. moet myn toeAaan, dat 
de mkoop dog van yder particulier beter koop zal gefchiedcn als door de

Soci-



(3)
Societeyt of Directeurs, her zy van Amonitie , ViCtalie , en wat 
aies meer tot de Equipagie behoort , want yder Direóteur 'heeft zyn 
vrienden , of die hy tragt te helpen , en yder Stad of Plaats zyn eigen 
Jnwoonders, diemoeten in alle Leverantien voor gaan, datook niet on'- 
natuurlyk is ,'maar de Compagnie moet hct evenwel betalen.

Dus ik alle de Compagnia] vergelyken kan by een Koopman , die 
net zy door eigen fchult, of defaitres in zyn Negotie is agter uit, ge- 
raakt, en by miscredi:, .buiten itaat geraakt om te konnen Negotieren ; 
als nu zoo een Koopman ter Beurfe lier af roepen , en by Billetten, 
buiten en binnen’s Lands bekent maakten , dat hy genegen was , om 
de Negotie voor andere menfchen waar te aemen, mits dat zy met mal- 
kanderen, ecnige Tonnen Gouts by malkanderen brengen moeften , en die 
aan hem vcrtrouwen, en dat hy dan als da Négocie, of Aflurantie &c. 
Wei gong 3 hy yder dan pra rato, Jaarlyks lets zoude uitdelen.

Ik vrage u , Myn Heer, of yder menfch die kennis had, zo een Koop- 
aian niet zoude uidagchen , en vragen of hy fot was, met zoo een yoor- 
itéi te durvendoen , en elk een zoude zo een rafend , of buiten finnen oor- 
delen te zyn, die hier in deel wilde ncmen of intekenen.

En geen van de Uitfchryvers van defe Compagnien, of zy konnen by 
zoo een Koopman vergeleken worden , of vele zyn nog zoo goed niet, 
Want bet is bekent, dat defe bedurven Koopman nog een man is die ken- 
nis genoeg van de Negotie heeft gehad, en dat is men van de Directeurs 
fiiet verzekert, en geen een van de Intekenaars iffer die zyn Act ten denkt 
Ec houden , of raoeten nog grooter Gekkeri gerekent worden als die bo- 
venitaande foudcn zyn.

En dan komen daar nog die zo rafende dol zyn om nog opgeld te ge- 
ven aan deze voorige , dus ik meeri dat deze rafende Koorts wel mag 
aangemerkt worden als een befmettende Peti , die zo her niet word ge- 
i-uit de ruine van de Negotie zal zyn.

Maar gy zult myn antwoorden, Myn Heer, deze Koopman is rests 
zyn eigen Negotie kwyt geraakt, en wat kan men van zoo een Man voor 
Egemeen verwagten.

Dit zelfde moet ik UE. ook antwoorden , van al de vyfNoord- 
nollandfche Zee Plaatfen, als Medenblik, Enkhuifen, Hoorn, Edam, 
Monnikendam, want alle deze zyn in voorlede tyden florifant geweeft 
m de Nogotie,, en zyn die ook nu medi kwyt, nuzullen andere Gekken, 
die weder geld: geven om haarin ftaat teftellen, en dan zullennog grooter 
Gekken, de vorige op haar ingetekende fom win ft geven.

En zoo ik op de Condi tien van zommige zie , zoo moet ik die nog 
dimmer noemen , want die moet ik vergelyken by een Koopman als 
"oven , maar die meer fchult als goed heeft, en dat de Intekenaars nog 
serlimeeten Bel oven, om een of twee per cent te geven, om zyn vo-

Az fige
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rige fchulden te bet alea, want de cene zal de Zant-bank voor haar Stai' 
door de Zee opgefpoeld, laten weg doen, en daar voor ontfangen yoo. 
duifend Gulden , en de andare moeten de Directeurs op kolten van da 
Compagnie, de Haven en Vaarten laten fuivcren , en wie zal iy-ver- 
fekeren dat dele ongemakken , alle Jaren niet wear zullen poenemet), 
maar Myn Heer, gaat nueens na , elke Stadop zyn zelfs, neemt Jia 
ceri! de Compagnie van de Stad Hoorn , als de cerile Stadt nog in 
Noord-Holland zynde.

Sy fchryven uit een Capitani van twintig Millioenen , daar zullen de 
Intekenaars van betalen in vyf waken vyf per cent, is een Capitani van 
tienmaal honderd dui lent Gulden , en in nog vyf volgende Maanden , 
y dar Maand een per cent, is wederom tienmaal honderd duifend Gulden, 
en zoo .te famen twintigmaal honderd duifend Gulden, dele cerile poli 
moet in Cas wefen , eer men zyn Aótie getranfporteert kan krygen, en 
dap zal men Alfureren , Difconteren, Balenen , Schepen uitruften, om 
te Negotieren, hoe dit nu kan uitvallen, is in ’t generaal hier voor ge- 
zegd, onnodig om die wederte herhalen , de fa Direóteurs. moeten zyn 
vier ingebore Burgers van Hoorn , en een Vreemdeling , dog alle toc 
Hoorn woonagtig , hier uit ziet Ü E. aanltonds de toeleg om alleenig 
hare Scads Inwoonders te favoriferen , en immers is het zeker, zoo 
zy de Goederen die van buiten worden,gchaalt met haar Scheepen, 
dat die Goederen tot Amlterdam, of Rotterdam moeten warden gede- 
biteert , om die de Riviere op na Duitsland te zenden, dus moeten de 
Directeurs Dag - geld hebben , of wederom andere aanftellen , die daar 
haarprovifievan moeten hebben: al wederom kolten op nieuw.

Bovendit ailes moeten voor Tranfport van de Actien , aan de Di
recteurs betaalt worden, een van ’t duifend, t’elkens als die worden ge
tranfporteert , al wederom kolten voor de particulière.

En als men by dit ailes , nog cens Copliderecrt, hoe menig , door 
tocvai of defaltres , niet in Itaat fai wefen , om de Geëilte Penningen te 
konnen.betalen-, op zyn tyd, moet op zyn belt die verkopen , ten pry- 
fe als hy maar kan , oflig met gelden op Intrelt belalte , al wederom- 
occalie voor Bloedfuigers , om iemand voorder in de grand te helpcn, 
of die aan de Compagnie laten vervalle , danis het ailes weg. Na 
Hoorn, volge Enkhuife in Rang , dele is mede van een Capitaal van 
10. Millioenen.

Maar hier moet in 10. Maanden, gefourneerd worden ii.cn een half 
percent, dat is %. en een half per cent meet, en bedraagt zy. Tonne 
Gouds , zynde defe vyf honderd duifend Guldens voor de Burgerm.ee- 
iters, omde Sant-plaat, voor haar Stad gelegcn weg te laten Ruimen, 
en of-dit nog pradticablel is fai den tyd lecren, en als dit gefehied, is 

Biet geiyk , met het voorbecld van een Koopman die men écrit, wat
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Geld moet geven om zyn vorig yerlies of fchulden te betalen, dat ik in 
’t vorige kebbe ter neder gefteld, vorder zyn de Confideratien, ten Ref- 
pec'ten van Hoorn hoycn gerncld, hier ook toepaflelyk op.

Nu volgt aan de Zeekant Edam, hier wederom is het Uitgefchreven 
Capitani 16. Millioenen, en de Inleg is hier ten eerften 2. per cent, en 
dan wecr alle Maanden een per cent, een geheel Jaar , bedraagt ftm-Hi. 
14. percent, maakt l'amen een Gapitaal van zz. honderd en-veertig dui- 
fend Gulden. Hier beloofd men de Intekenaars z-. percent alle half Jaren 
ditte deelen, maar waar fai dele Uitdeling vandaan komen , ik denk 
dit de Penningendic Gekken inlcggcn, want om iemand fekere winfte 
tc beloven, uit een Negotie die nog fai begonnen worden , is by myn 
geen wyfe Luiden haar werk ,, als niet wetende of de Negotie dit fat 
konnen ophalen, en om de gapende Ravens te bedriegen, iffer nog een 
ftaart by , en fy feggem bchalyen de andere winft, die men hoopt dat 
genoten fai Worden.

Maar, hiergaat men.voort te beforgen , vat tot de Negotie dient, 
voor eerft fehryvep fy uit de Befieding van! Schepen te Bouwcn- , aan 
de minlt Aannemepde , dit fai fekerlzk een bewys zyn van menagie, 
toaar Myn Heer fiet een Artykel van de Befteding 5 die Schepen moe- 
ten tot Edam gemaakt worden , hoe konnen vreemde Schepemakers 
Bafen die aannemen , fullen die tot Edam , eerft een Sche., makers 
Werf moeten Timmcren, of daar een Huuren voor driedubbeld Geld, 
dus , is dit al wecr om de Onkundige Sant in de Oogen te ftroycn » en 
ailecnig om haar Inw.ooaders aan Geld têhelpen.

Nu volgt Monnickendam 3 hier is het uitgefchreven Capitani , we- 
der maar 20. Millioenen, een Hynigheid, hier is het 2. percent, in 14, 
dagen na de Tokening , en de 10. volgende Maanden 1. percent yder 
Maand « maakt 12. percent, is famen maar 20.: honderd duifend Gul
den , hier moet de Compagnie veder, Onkoften doen , om de Haven 
te Diepen , maar de Burgermeefters fyn hier fo goed op de Compagnie, 
dat fy de Stads Waag en Bank van Leaning , fullen geven, mits we
tende waar voor denk, ik,, of fy moeften meer tot Laft als Voordeel 
van de Stad zyn.,

Dog hier mag de Compagnie, Pakhuifen, Lynbaanen , Scheepswer- 
Ven 3 en Saagmolens laten Timmcren , dit is een groot Voorregt, 
dat fy hier haar Geld aan konnen fpillen, want dan konden de Par- 
ticipanten nog altyd lien, waar een gedeelte van haar Geld is gcbleven „ 
dat nog trooftelyk.is.
. Nu volgt Medenblik , een Stad als men op de lituane fai fîen : foo 
is geen Stad in Holland beter tot de Negotie gelegen , voor foo veel 
die beftaat met Goederen over Zee te fenden , of daar van daan te 
«ntfangen, maar die allcenig fyn Negotie is kwyt geraakt j Eerft om

A g . dit
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dat het te veer van Amfterdam is gelegen , om daar haar goederen te 
verkoopen, en ten tweden dat defc Stad , met al de Noord-Hollandfc 
Steden gemeen heeft, dat Luiden van vertnogen , haar Kinderen na 
Amfterdam zenden , om de Negotie te leeren, de Kinderen haar Taren 
xrygende. Lever tot Amfterdam blyven, als t'huis komcn, om reden, 
dit daar de Negotie nog gaat, en tot harent genoegzaam dood is, dus 
van de vermogende Inwoonders daar maar blyve, die van haar Kenten 
or Inkomfle Lcven , of in de Regering zyn, of in de Regering denken 
te Komen 3 or Bedieninge 3 van Scad of Lands wegen hebbcn, of hopen 
mkrygen, het uitgefchreve Capitaal is id. milliocnen , de Inlee 
honderd dujzend Guldens : het is immers of het geld geen waar is.

Nu funen wy komen tot Alkmaar , een feer moye en zindelyks 
plaats, dog binnen ’s Lands gelegen , en in een redelyke Negotie, 
van daar om been vallende vruchten , deze fchryven mede uit ceti 
Compagnie van Négocie,&c. en het Capitaal is ook maar millioe- 
nen, en as eerfte Inleg 3. percent, en dan yder volgende Maant, een per- ’ 
cent tot12. percent toe , dus is het gene gefourneert moet worden, maar 
18. honderd en tagentig dmzend Gulden , een Som, daar men een heel 
|aar wel voor kan opkopen, a! wat op haar Markten word te koop ge- 
biacht, fonder lets dat van’t gekogte weer wierd verkogt , overleg eens 
®at met ai dit Gelt zal konnen gedaan worden, om daar een Intrefl van 
te maken, is dit geen gekheid dan ken ik die niet.

Nu komt Purmerend, en de Reden die fy geven van de Uitfchryvin^, 
is om vid.t net digt, en genoegfaam in’t gezigt van Amfterdam en de Zaan- 
kant iegt, daar veci vermogende Luiden wonen 1 en veel door Ryzen , 
een fchoone Reden om Gekken te vangen, want is't geen grooce trooft als 
ik myn Geld weg geef , dathetisaan een Plaats die ikt'clkenszien 
kan, maar myn geld kryg ik niet weer3 het uitgefehreven Capitaal is 
maar f. milnoenen, de klynfte Som van alle de Noord-Hollandfe Stc- 
den, en de eerfte Inleg is ook het minfte van alle, zynde maar een per- 
cent, bedraagt maar yo. duifent Guldensdefe hebben voor alle haar moei- 
ten niet te veel, t is wonder dat fy het daar voor tuigen konnen, en die 
de Compagnie , nog de Pagteryen toe geven, dus meenikdie van Noord- 
Holland doorloopen te nebben , is hier nu iets myn Heer , waarom 
skfulk verwyt van U. E. verdien , als of ik het Geld winnen verfmade 
en dat ik deze occane oin Geld te winnen, door de dienft die U. E. nwn 
prefenteert., voor myn Familie niet kan verantwoorden ? Ikdarf om tie 
nu verhaalde reaen, wel zegendat die Geldwinning, by mvn niet beter 
te bocK ftaat, als een berovmg van onnofele menfehen , die niet wren 
wat zy doen , of om gapende Ravens te bedriegen , door welke uit- 
drukking ( in tvoonge nog cens gebruikt) ik verfla menfehen die uit 
gierigheid na groote wmftentrachten, en daar door onenftaan, om door 
loofe hednegers, bedroogen te. worden,



So wy ntt nog cens beden de Compagnie , in Zuidtholland opfiè- 
P ons Rotterdam , wel de cerile voor, die ichrijven uic

Capital van iz.milioenen , fb dra de infohryving is gedaan , jaagt 
men die ooder maikanderen op tot 404a 80 percent, men laat fubfcri- 
oeren enzy vinden gekkengenoegom dat te docn, maar myn Heer 
gebruikt bid ik u dog cens de Red en die-ons allenig van de Beef- 
en onderfcheyden ; iiet cens wat waardy hier in fteekt , fo ik gene- 

gfntheu en gelt heb , kan ik al dat defe Compagnie dost 00k niée in 
c tilJn doen , en ben ik dan nier altijt Meefter van ’t mijne , wil ik 

groote , en in meerder fom Aflureren , Disconteren , en war dies meer 
d- maak een Compagnie van 4., 6. j a tien perfonen, wy ipreken 

malitaar ahe dagen , wy hebben geen onkoften van Direôtcurs, nog an- 
. ere ’ yy maaken een Contradì: voor fo lange tijt wy willen, de tijt om 
%i;nde is leder wederom vry, en ontdagen, en neemt zijn gedeelce wederom , 
maar leven wy nog cens een Jaar of twee dat defe Compagnie , cens 
lutien uitdeling doen y foo de uitdeiing alleenig van de winft word *e- 
^an fullen de Diredlcurs opregt gaan , maar ik twi;fël daar Lane- 

Jk aan , . want dan verwagte ik vry wat dwaling in de prijzén, dog fo 
zy maar een hoge uytdeling doen , al was het van 'c Capitaal a&eno- 
! ?n j ,zÿ ^ weer een Groote Rijfîng te gemoet, en daar fullen 

e cuoor bedroogen worden, by provide lien wy ter beurfe van Am- 
Gr^am de discontes gerefen van g a g en een half percent t^t 8 per- 

ienG en hoger ; moet dit de Negotje niet drucken mijn Heer 3 en dit 
geen andere Reden , al s defe Compagnies met malkander ; fo is ’t 

eifrv31--2 Zuichollandfe Compagnie allegaar, zijnde defe van Rotterdam 3 
» Heift , na mijn oordeel de beile nog van alle , io daar van een wat 

6%ts te hopen is.
j ì^er n°g een faak die betreckelijk is tot alle de Compagnien, 
r atR ™et twiìfeI om a^e deeie Reèle penningen die ider in Gas heeft 
m Beleggen , den cene fai vallen.op het cene goet op te kopen , en dm 
Ridere weder op watganders, dus heeit men io veci Monopoliilen als 
_ °mPagnien ; elendig Land daar de Inwoonders altijt de waren die in 

-vloed zyn, fuit moeten Confumeren. op een dure prijs, en alle de 
fjem“e ^atien full™ op defe hoge markten goet fenden tot harden toe 
■r" m,aar eens wat de Heer N. voor 14 of 15 Jaar geieden, de Codi 
ì‘J Z3In monopolie heeft opgedreven, waar door hy de prijfen, in de 
Cnffint tot dubbeld Capitaal en meer heeft doen gelden , en alle de 
ha ™ jVan ^ranfe cn Engelfe hier heeft doen kornen, die onfe Natie 
iiepf u ileeft m°eten goed doen , en dat hier verfeheiden Bankeroet 

, n fpelen » en nog word zijn voorbeeld gevolgd.
He-Zl ,17 vericheide gbèderen gefohieden, dat fohoon den

» ‘-1 ailes dubbelt geeft, zoo konnen deze wolven het ailes ver-
ilinden,



( '3 )
tîinden, vraagt rnijn Heer in Vrankrijk cens wat de Compagnie van Meli- 
lippe het gemeene Lane, en inwoonders heeft gedaan ; fallen de Onderda- 
nen, in’t gemeen niet feggen dat het een begin en- voortgang van haer be- 
droefdetoeilant is, en dat hët fchélmen zyn, die het hebben uytgevonden, 
en UE. fuit daar bok een naukeurig verhaal in’t kort van Ren.

Vraegt in Engelahd eens op de Beurs , en brave Burgers nadeZuyd* 
Zee Compagnie , zy fullen het aehmerken als een bederf voor de Nego- 
tic, maereen goud-myn vbor de Directeurs, een hokus, bokus fpcl voor 
’t gemeen, en een Ruine vbor veci w’yze Gekkcn die Premies hebben ge* 
trokken, en een Comedie voor de ingebeelde Ryken die dc Actien nog 
befitten, maer hoe lang het fai dueren is God bekent.

En vraegt hier eens, ônder de Braeve Koopluy, wat zydenken van 
het opdryven derAtiien, in de Weft-Indifche Compagnie, fy fullen die 
ook veel quade namen geven.

Maer myn Heer , ik fonde hier hfebben afgebroken maer de Provinci
ale Compagnie van Uytrecht nòódfaakt myn om nog icts aen te merken $ 
zy ip reken daer in van een Gragt of Canael te maken uyt de Eems, of 
Suyder-Zee tot Uytrecht , ik gelove myn Heer , dat niet een van die 
gene die gelegeritheyt heeft gegeven, om dit Confept in de wereld te ge
ven, een haer op zyn hooft heeft-dat denkt om het werkftcllig te mae- 
ken, want mag ik iemant geloven die kennis van Zaken meend tc heb
ben fo legt Uytrecht wel veertien voct hoog boven het ordinaire Ty > 
wat fchrickelyk graven zou dit zyn ? en het graven gedaen zynde, wat 
had Uytrecht dan nicer als nu, zy ktinnen immers haer goederen op en 
afzendcn door Muiden of Amiterdam.

Maer dc Intereflanten hebben àlbereÿds een preuve gehad van dì 
Hoffelykhert waer mede defe Intekening is gefehied , want in alle de 
Plaatfen daer Compagnien zyn opgerégt , heeft men de Intekenaers 
maer romp Romp door malkanderen laten dringen ; maer rot Utregt 
heeft men Militie in ’t geweer doen ko men , en ter weder zyde ge* 
plaecft , en aen de deuren Hellebaerdicrs gefleit , en dus ter Audiende 
laten komen, is dit geen reden om wat meerder opgeld op de Partyen ce 
geven ?

En als men nu zal beginnen te graven, twyfel niet of men zal met veel 
Batic door eenige Gedeputecrden van de Directeurs met een zilvere fpadc 
de cerile fpit aerde laten uitfpitten,

Gelyk de Brabanders , doe haer oók zoo een Don Quichots Con
cept in ’t hooft kwam , om door een Gragt die zy wilden graven 
uyt de Rivier de Maas in de Rhyn, om de Nederlanders de Com- 

- merde van Duitsland langs den Rhynftroom na Boven te benernen $
'-dèa



19 ;
dea Aarts-Hertog Albertus en : de Infante zyn Vrouw de ecrfte Tpit 
Aarde tot dit werk lieten affteken met een Silvere Spa.

Dan zeg ik , Myn Heer , zie ik nog veci grooter Feeft te ge- 
moet , als doe Jonker Meefter zyn Illufter Concept van de gròote 
Amersfoorder Kaay of Steen , op den Berg liet brengen tor een 
ceuwige gedaclitenis van zyn groot Verftand en Geld - fpilling , als 
bebbendc iets uitgevonderi daar geen Gek voor hem had om gedagt; 
als dit dan gefchied, dan konnen de Geintreffeerde ook zien waar 
haar Geld blyft, en de Geintreffeerde konnen dit vrolyke Feeft me
de hblpen Vieren , dan hcbben zy nog wat voor haar Geld , dus 
ihoet ik zeggen gelyk de Quakfalver, mundus vult decipi.

Nog geeft men voor, men falde Joden Vryheid geven , en dat lai 
de Negotie voortfetten $ iffer kinderagtiger Reden in alle defe Corr- 
fepten als even defe ? Konnen de Ghrifteneti- de Négocié nier do en , 
buiten de Joden , en fullen de Joden die in de Negotie fyn , opllaan 
om daar te gaan woonen , of fullen fy nog wat Joden laten maken 
om daar te ìcomen wonen ? Waar dwalen de mcn'fchen niet heen als 
Wyr willen bedriegeti of bedrogen worden. Maar fy fullen ook de Lo- 
teryen aan de Compagnie afftaan , is dit geen Gout-myn myn Heer, 
voór zoo een Confiderable Compagnie , maar fy fullen de Pacbten, 
Gabellen en Monopolisa aan de Compagnie geven , maar de Compa
gnie moet eerft her Land meer geven als fy van alle deze dingen kry- 
gen ; dus als ik dit ailes by maìkander neem, al Weer kornt het daar 
op uit het ingetekende Capitaal , word onder de Heeren verdeeld en 
worden voort de Adticn gevylt, de Gekken kopen minder als nier voor 
40,; 50, , ;a ddt' per cent Opgeld , voor de Heeren voort Winft', en de 
Lbopers fullen de Drift over zynde zitten fugten, gelyk de Kopers der 
Bloemen , en Tulpen tot Haarlem voor 70. of tagentig Jaren die 
jaagden de Tulpen op van 4. of y, gulden tot 3. ja 4. duifend gulden 
yder Tulp dat ongelooflyk fonde fyn foo ons het de Hiftorîen niet 
me!den, en die Koopluy waren na haar meaning Befitters van honderd 
duifende van Guldens , maar ina. Jaar tyd waren alle die groote Bloe- 
miften wederom We vers als te voren, endeHoendersen Duyven, want 
anders luften die Heeren doe nier , veranderden in Kaasen Brood , en de 
Wyn in Scharrebier , dog verfcheide wel gegoede Luiden hadden ook 
haar Capitaal in Bloemen befteet , maar die waren dog op hoop van 
fulke groote Winften ook Arm, dus beklaagt zig dande onfchuldi- 
ge, maar hy is evemwel berooit 5 een naukeurig voorbeeld van defe 
Wind-Negotie. .
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Ik moet uitfçheiden , Myn Heer, want de Gekheid der Goiicep- 

ten en her Bedrog der Opftelders en Berovers van malkanderen Ver- 
vioekende, en de Onnozelheid der Kopers beklagende zal ik alleenig van 
U E. verfchooning verzoeken over eenige vrye Expreiîion en betuige 
te wezen

U E. D, W. Die mar

A. Z.
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BRIEF
Aan de Heei*

N- N-
M Y N HEER,

U
E. Antwoord op myn Brief is myn welge worden dp 

fyn tyt, maav U E. fchat de waarde van my Brief te 
Hoog, dogditisUEd:gewonelykebeleeftheit, dog 
ik hoove in verfcheide gelelfchappen , daar ook met 
genoege van fpreken, en dat het waarheden zyn die 

daar in worden vermelt , heefc defc korte tufien tyt (God be- 
tert) Aan menige tot fyn fchade ontdeckt, op U E. verfoek, 
fa! ik in dole lirief, U Ed. aantonen de opkomfl: van de A&ie 
Negotie, hier te Lande voor fo verre die de Ooften Weftindife 
Comp: betreft, ten tweede de Aftie Negotie voor fo verre die 
Vrankryk betreft , opgebragt door J: Law , en fchrickelyke 
Ramplpoed waar in het Ryk in ’c gemeen door defe Negotie is 
vervallen, ten derde de opkomfl: voortgang en by na ondergang 
van de Zuydze Compagnie , en de fchrickelyke fchade die Het 
Engelfe Ryk eerfb, ennu ons Nederlant creft, ten vierdedeop- 
komft, voortgang , en genoegfame ondergang van de Comp: 
van Aflurantie Belening Difconte See., van aille de Steden in 
Noordholland, Zuydholland, Zeland, Uytregt, enOveryfel, 
8c c. en de ge voi gen va- de fchade » en ongemacken , Beryts al 
geleden en.die nog te dugten zyn, wat het Eerfte point Belangd 
fo geliefe U E te weten dat in de Nedelantfe Troubelen , tuf- 
fen het Jaar 1566 tot het Ear 1605 vele Koopluydén, dm haar 
Gxlsdienlt te konnen oeffenen en te beleven , uyt Engcland 
Flaanderen, Brabant, en Vrankryk, haar in Holland, en prin
cipali in Amftcrdam hebbenmet der woonten nedergefet, en daar 
iderzyn Negotie, en Correfpondentic mede gebragt, waar door
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de Negotie van Antwerpen al s veerdwc-en, en deet de Nego tie 
op Spangienen Portugaai hier Aanwackeren , dog de Koning van 
Spangien verbiedende , aan de Nederland ers in fyn Landen te 
komen Negotieren , lo moeften de Nederlanders, wilden fy de 
Négocié op Duytsland en de Ooft Zee &c. behouden, occafiefoeken 
om de Ooftindife goederen, op andere plaacfen ce bekomen, dus 
was het noodfaak om Ooftindien felfs op te foeken, dit gefchiede 
in’t Jaar 1594. Eerftelyk occafie foekende , om door het Noor- 
den , door het fo genoemde Waygat agter Tartaryen om, na 
Cfina , ende moluckfe Eylanden , en fo voorts in Ooftindien te 
komen, maar hier in door het Ys belec, moeften die Scheepcn 
met onverregte faken wederlceren.

Maar in’t Jaar van 1595 , Zylden voor de eerfte maal Eenige 
Schepen , de ordinare weg fangs de Gaap de goede Hoop , en 
quamen defe Schepen wederom in ’c Jaar 1597. met vry groote 
winften dit moedigden Elk aan, om dit voorbeeld 00k te volgen 
dus waren daar vier Societeyten, defe Comp: malkander in de weg 
fynde foin Ooftindien als hier te Land, want elk het eerft willen- 
de fyn goederen verkopen, wierden de goederen onder de waar- 
de ververkogt, fo hier als in Ooftindien.

Dus wierden op order der Staten Generaal, en de Staten van 
Holland , defe Societyten van ICoopluyden , geordoneert om 
met malkanderen te Accordeeren , en een ider vryheit gegcven, 
om in defe generale Compagnie in te tykenen, en wierd dit Ca- 
pitaal genomen op fes-en-fettigmaal hondert duyzent gulden, of 
les Millioenen, en fesmaal hondert duyzent gulden en wierd defe 
Comp: Odtrooy gegeven, om allenig uyt defe Nederlanden, op 
Ooftindien te Negotieren , en daar met Koningen , Prince», 
Staten , ôcc. vetbonden , Yradiate» van Oorlog , en Vrede te 
maken See., met een verbod voor alle de Nederlantfe onderda- 
nen, om Diredt of in Diredt, geen Negotie op Ooftindien te 
mogen doen , en wierd dit Capitaal verdeeld, in elf hondert 
portien, elk van les duyfent gulden, en word elkeportie een Ca
pitaal Adtie genoemt, en is ider Bewinthebber genootfaakt, 
om foo een Capitaal Adtien op fyne Req: te hebben, en gedu- 
rende fyn Bediening te honden , wel te verftaan in de learner 
Amfterdam , en in de Andere learners konnen de bewint hebbers 
volftaan, met een halve Adtie fyn de drie duyzent gulden -,

In



In dit Capitaal had de Stad van Amficrdam , T\ parted de pro
vince van Zeland , yT parten , en de learners van Rotter
dam, Delft, Hoorn, en Enkhuyfen , de Andere A parten ;

Die nu een voile Aótie of meerder op fyn Req: heeft , wort 
genoemt een Hooft participant, en heeft Rcgt om als de geme
lle Req: word gedaan daar prelent te komen, en is dele Genera
le Comp: genootfaakt , om alle Jaren Req: op te maken , hoe 
veel Gelt zy in dat Jaar oordeelen te moeten hebben , om de 
Goederen die in Ooftindiën worden geeylt , het zy te vernego- 
tieren, of tot onderhout van haar Cantoren, of Schepen, mits- 
gaders Militie , die zy telkens met deze Schepen moeten over- 
voeren , als ook het Bouwen en Equiperen van Schepen, voor 
het|aanltaande Jaar, en als de twee Verltopingen van de Goede
ren die overgekomen fyn (die ordinaargefehieden, in Novemb.en 
April; gedaan , het overfehot als fynde fuyvere wind:, aan 
de participanten uyt te deelen, na Rato dat ider daar in heeft;

Dele uyt delingen hebben bedragen , ider Jaar tu den de 16,' 
en 50 per cent op het 100, naar Rato dat defe uytdeling is, lb 
fyn ook dele Aófcien Reel waart, ook na dat het gelt fchaar 
leer, of Rykelyk is, en worde defe AóHen, fo Reel gerekent 
dat men defe willende belenen, in Goede tyden , daar gelt op 
kan krygen , tot 24 en ten hondett in’t Jaar, dit is nu dc 
Reden dat die ook onderworpen fai fyn , het Ryfen en dalen, dus 
heeft men die van tyt tot tyt lien Ryfen , en in’t Jaar van 16 8/, 
was een voornaam Heer in’t Confept geraakt , dat die waardig 
Waren 600, dog met al fyn woelen, gelyk ook fyn goede vrin- 
den, lconde hy die nice hoger krygen als tot yyo, en den Oor- 
log van’t Jaar 1689 opkomende Daalden die weer tot entrent 
4°°» het geen die Heer, (die binnen en buyten Hands bekent 
Was voor een uytflxkcnd ver (tard , fyn middelen en verltand 
ko (ten , en ook veele van lyn vrinden , en die fyn begrip had* 
den gevclgd gcheel Ruineerde.

Sedert die tyt fyn defe Aótien wederom gerefen tot lufTen de 
6 en 7 hondert tot dat de Rolling William in’t Jaar 1 700 ko- 
mende te Itervcn defe A&ien wederom Daalden tot yoo dit kof- 
ten wederom verfehyde Heeren al haar wet vare , en waren met 
haar Famielien Geruineerd.

Na die tyt lyn die wederom gerclen , lb dat die in 't Jaar
1714



1714 Wâaven 700} en federt die tyt, de Menfchen wat meerder 
wint in ’t hooft krygende, foo'heefc men die in de Maandt Au- 
guft 172.0 gefien op 12,00 gulden, en nu primo Novemb. kon- 
nen die naauwlyks 800 gelden, fo rnen nu Rekent wat fchrickelyk 
verbes, dit op een party is lo fiet men wat dit op het heele Ca- 
pitaal is , wane ider Adie is tegen 12,00 gerekent 72000 gul
den, en nu tegen 800 is die maar 48000 , dus is het verbes op 
ider Actie 24000 gulden , wat kan dit nu weder veci meniteli 
Rui neren;

Dus is dele tyt wederom een Goude Eeuw , voor de Bloed- 
fuygers, die nu wederom in plaat van 21 ten hondert , nu kry- 
gen 2 per cent in de Maand , dat is 24 ten hondert in’tjaar, ge- 
lyk het feker isdattergedaan is. dog met op Ooltindife Aóhen.

Op <Je opregting van de Ooltindife Comp: , fullce luce lien 
fynde gevolgt, fo Annimeerde dit de Kooplieden om 00k een 
Proef te nemen, wat men in Weftindien konde doen, maar het 
onderfehyd was hier groot, want in Weftindien geen plaatfen van 
Negotie waren , of de Spaanfe waaren over al gewapend , cn 
Meefter over de Indiaanen, dus moeft men hear met gewelt aan- 
taften en overwinnen , dus wierd wanneer den Treves van 
Twaalf Jaren 1621 uyt was , en de Qorlog tegen Spanjen was 
gedeclareert , voort toeleg gemaakt , om 00k een Weftindefe 
Comp: opteregten, en hetfelve wierd gedaan in den Jaare 1624.

Welke fullce groote Conqueftenmaalcten , door degroote Buyt 
die fy telkens op de Spaanfe en Portugelen Roofden , dat haar 
uytdelingen Conliderabelder waren , als die van Ooftindien, 
dog boven dit de Portugelen afnemende Guinea, en Bradi, 
en meer andare gedeeltens der nieuwe Werelt , fo wiert het ook 
een Comp: van Negotie, dog dit heeftgeen lange Jarengeduert, 
want de Portugelen een verraat gcfmeet hebbende, maaktenhaar 
wederom Meefter van Brazil, en Ruineerden écrit genoegfaam 
de Comp: en door die veel duyfende Menfchen, van aiderhande 
Staat, fo dat dele Comp: genoegfaam 40 ja 50 |aar quynende, 
haar nog overgehoudene wynige Negotie heeft gecontinueert, 
en wynig uytgedeelt, dus ook haar Aàien, waren in de Maand 
van Juny 1719 , nog onder de veertig per cent , de welke fig- 
jes Klimmende, waren in Maart 1720 tot 70 of 80 percent, does 
maakten mgn malkander een hopen Kool wys, dat de Comp:
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foude hebben de Loteryen van den Staat , de Pagten van ’C 
Lane, en meerandere flueren , dus quam daar wind onder, de 
Premien begun men te geven > om tot duyient die lopende Jaar 
te leveren , haaft waren door dit bedrog , de Aârien tot 400, 
dus moelt men de Menfchen nog varder ontkleden, dus bedenkt 
men om het Capitasi te vergrooten, en men doet een Sublcrip- 
tie , tot twee hondert, en io dra men fmorgens in den Haag by 
de Heeren Staten gereet is, een iegelyk Heer fyn Portie van Ac
tion of Subfcriptien heefc, is het voortmetde Papierennade Am- 
fterdamfe Buers , daar verkoopt men die , met 60 ja 100 per 
cent Avans, dit (pel gong fo foct, dewyl de Aótien Refen tot 
550, jadoo, dat men een tweede Infchryvingof SubfcriptieRe- 
f a! veert, om die tot 400 te laten Infchryven , hier meende men nog 
meer gelt uyt te Rovai, dog de Zuyd-Zee in Engdard, op die 
felve wys opgefet, krygt ontrent die tyt, Dood-huypen , van 
dele verfehrieken de Liefhebbers fo danig , dat de heele Adtie 
Negotie in duygen Raakt, dus vallea de Wcftindile Adrien , in 
vier Welcen of de lopende Maand van October 1720, van 600 
tot too à 150, hieris’tnu Elendigoverai, de WcitmdifeComp: 
heefc primo October ontfangen veertig maal hondert duyient 
guide Bankgelt,voor een gedeelre van de lnfchrving,dit gelt is uit de 
gemeentens Kas, in die van de Comp: overgebragt , om dit te 
fourneren , heeft men onder de Famielien malkandercn moeten 
helpen , en wederom Confiderabelebelcningen moeten doen, dit 
gelt door de Beleender wederom v/ordende opgeeyft , fai weder
om Confiderabele Hagen geven , en als nu de tweede Infchry
ving zal moeten Betaalt worden , fai lekerlyk niemand gelt 
brengen, dusdiegenediedefe tweedeInfchryving hebben gekogt, 
de veertig ja veyftig percent opgelt quytfyn , maar 00k die Hee
ren die de cerile Infchryving met (bo veci wind hebbende ver- 
kogt, denkende defe 00k foo hoog te verkopen, cnjde felfdenog 
aan dc hand hebben gchouden, full en nu ook in de naarhett fit- 
ten , dog even Wei worden drie Heeren in den Haag by name» 
genoemt, die te Edelmoedig fyn geweeft om van dele Roof van 
A gemeen te delen en defe fyn waarlyk te pry fen,

Nu fcheyde ik van dit eerfte Anikei van mynbefbekaf, want 
f - lv cen Denkbeelt tc geven van ’t algemene verlies is onmo- 
gclyk, allcnig zal ik ÜE. zfggen dat yerlchcyde voornamo
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Can to ren, hebbende in Comrniffie voor Engel fc Heeren gekogt, 
Adtien en Subfcriptien , nu moctcn Confiderabele Bankroeten 
maken , want de Engelfe Heeren mi mankeren, en de Wide Is 
met proteft kerende, konncn dezc Menfchen, hoe eerlykzyoolc 
zyn, hct onmogelyk goet maken , en moeten derhalve voor an- 
dere haar fchult B.mkroet fpelen, wat verwerring dit in de Ne
gotio maakt, is niet uyt te fprcken , want Elk voor malkander 
bang is, cn het vertrouwen is heel uyt de Nego tie weg.

Nu zal ik fpreken van’t twee de Artikel van myn beflek na- 
mentlyk van de Adtie hand el van Vrankryk , door eenen Jan 
Law , een Schotfman van geboorte , die veel Jaren hebbende 
gefworven , in Engeland , Vrankryk , en Holland , zo men 
zegt op’t Fortuyn van den Dobbelfteen , en Kaarten , en na- 
derhand hem hier tot Amfterdam cenige Jaren heeft opgehou- 
den , (en met eenen genaamt , Comte de Floor , die zig verbeelde of 
Droomde , in de Franfe Meffippefe Comp: en van de Zuyts-Zee Com
pagnies , een Konings Rykdom overgewonnen te hebben, dog door het 
dalen van deze , is by uyt zyn droom ontwaakt, en is vertrokken , 
zander zyn Rekening te Jluyten , of zyn weddenfchap die hy met z,eker 
Hier, in Amflerdam, om Hondert Duyzent Ryksdaalders, heeftgedaan, 
sens te voldoen, ) ik zegge dan dat deze Jan Law , hier tot Am. 
fterdam , in den Jare 1713: 1714: en lyiy. veel Gelt hebbende 
gewonnen , met het Combineren van de Pryzen , uyt de ge- 
trokken Hollandfche, en Generalityts Loteryen , die ltopende, 
en verkopende 00k , zo heeft hy een groot Rekenaar zynde , 
zyn Harzenen te kofte geleyt, om Confepten te maken , tot 
Red res der Finantien; dog in den Haag geen gehoor krygende, 
{dewyl de Heeren Staaten wel Reele: dog geen ledrtegelyke Confepten 
willen aannemen) , vertrokken na Vrankryk.

Daar zig Addreflerende , aan de Heer Hartog van Orleans , 
als Regent van’t Franfche Ryk , wellte Ryk door de gedurige 
Oorlogen, onder de Regeering van Lodewyk de 14. gedurende 
de tyt van 60. Jaren, is gedompelt in een Grondeloole pool van 
fchulden, want volgens opgeven , van Publique Minifters, van 
de Finantien , was Lodewyk de 14. aan zyn onderdanen fc hul- 
dig, een zom van tuflehen de 2500 a 3000. Millioenen, zo aan 
genoemde Obligation , als Stiat-Briefjes, Munt-Briefjes, Ren- 
ten op het Stad Buys van Parys » cn vordcr , onder verfeheyde
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Benamingcn , en mocft de.Kroon aan.Intreftenbetalen, tuffchen 
de tagentig, en tnegentig Miiliocnen guldens, om deze Ichrik- 
kelyke Poel van fchulden te De mpen, was al het gemunte Gelt, 
zo Gout als Silver Gelt , dat in Vrankryk was, maar voor een 
zesde of zevende Portie toe in ftaat, want men Rekent dat in 
het gantfche Franfche Ryk in de goede tytwas, tu lìchen de 
goo. en 400. hondert Miiliocnen , dog zedert , dat de Pryzen 
van ’t Gelt , op en neder zyn gefprongen , als de Noten in de 
Muziek , was de helfc niet meet te vindcn , en tegenwoordig 
moet idei* zig met Pampier , het zy Bank-Briefjes of Aéties ge- 
noemt behelpen , want het Gout cn Silve* , dat nog niet uyt 
het Ryk is verzonden , is een gvoot gedeelte begraven , en het 
Refterende (op weynig na, dat nog onder het gemeen is) inKas 
van de Compagnie , of de Hcer Hartog Regent, en hoe elen- 
dig het gemeen daar aan is , kan l? E. bedenken , zeker voor- 
naam Heer verhaalde myn , dat hy in Parys zig treffulyk lict 
tra&eren , met Delicate Wyn-en Spys, voor een Hollantfe. 
Schelling, en dat zig de Hofpis verheeug de als hy maar gemunte 
Specie zag, gewoon zynde met Britfjes bctaalt te worden.

De eerlte ftap der Ruine, die Jan Law praétifeerde , was om 
een Bank op te regten , daar ider zyn Gelt konde brengen , om 
op andere Plaatfen , daar Cantooren waren , van deze Wiflel- 
Banlc , contant Gelt voor deze Briefjes te ontfangen , dus hie- 
ten dit gemale voor de Negotie , het gee» 00k waarlyk zo was, 
want niemant dus behoetde Vragten voor het Gelt te betalen * 
en 00k geen Rifico van verlies of Rovery was onderworpen ; 
Maar dit goede middel voor de Negotie , gebruykt men wc- 
derom om het Gemeen te beroven , zo dra men ziet dat men het 
meelte Gelt , van ’t Gemeen in de Kas heeft , wort het een 
Koninglyke Bank genoemt, cn men gee ft geen Gelt meet voor 
de Britfjes , maar by Edikt op des Konings naam gepubliceert, 
moet elk in de Negotie de Briefjes voor Gelt ontfangen, nog 
gaat men veerder om het Geltmagtigte worden, van die gene die 
te wys waren , om haar Gelt in de Bank te brengen, zo komt 
deKoning met een Edikt, cnordonneerd aan een yegelyk , om 
al het gemunte Gelt in de Bank te brengen , op pene dat zo by 
imand rpcerder word gevonden , als foo. gulden , het geheel 
niet alleen verbeuréfzalzyn, maar 00k met de Galey of met de
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dood zal geld raft worden, dus moet Elk zyn Gelt voor Pompie
re Bank Briefjes overgeven.

De tweede trap van Ruine door Jan Law gepraktifeert, was 
om de Menfchen met een vrolyke Droom te Ruinerc, dus word 
door Hem eerft opgeregt een Compagnie om op Melifippie ofook 
welLouifania genocmt te handelen gelegen in America aan de groote 
Rievier van St. Laurens, een Land meer als 40. of yo. Jaar in 
zyn binnenlde bekent geweeft , cn weinig of geen Negotie op- 
gedaan maar Jan Law wild door zyn EmiflTariflen de Menfchen 
te doen Droomen dat hier grooten overvloed te halen was , en de
wy! men voor Bank-Briefjes (die nu beixyts een laid voor ider 
waren) de Adties kon kopen , Raakten ider in deze Acdie kraam 
de Compagnie word dan opgeregt met Koninglyke Oótrooy , 
het Capitaal van deze Compagnie word genomen op hondert 
Milliocnen, ider Adbie is van 5co gulden, die 50. Addien b_zit 
in Eygendom zal in de Generale Vergadering een Stem hebben, 
en die hondert Addico heeft, zal twee Stemmen hebben.

Zo dra als dit werk zyn beflag heeft zo doet Jan Law als heb- 
bende de Bank tot zyn difpolitie veel Addien op kopen dus ra- 
kende Addien aan het Ryzen drie weaken na de opregting, zyn de 
Acdien 800. in kort, de Buytenlanders en de Grooten van’cRyk 
ja Me vr ou wen van de Hoogtde R ng ko pi n Addien, die dage- 
lyks twee ad rie hondert gulden Ryzen, in Parys zyn geen Hcr- 
bergen genoeg om de Vreemdelinge te Logceren , dus is hier in 
de Armoede ider Ryk, de Addien lopen tot 10. ja iz. duyzent 
Knegs, Me yd n , en al wie wat in de Addien doen, worden 
Luyden van Staat, maar dit Spel zo hoog loopende zoeken dc 
Verldandigfde daar uyr te Raken , dus veci Buytenlanders haar 
Gelt dat Millinenen bedraagt , daar van tyt tot tyt haar Addien 
verkopen , en bedded n haar Bank Briefjes aan de Vrugten van 
't Ryk, an 1ère aan Juwelen , dus raken de Addien aan het dalen, 
Jan Law koopt het eene Lant goet voor, het andere na, ten 
zomme zo men zegt van wed 30. ot 40. Milliocnen, dus Dalen 
de Addien van 13 a 14. duyzent tot 4. duyzent , cn zullen van 
tyt tot tvt tot niet moeten Lopen , want in al de tyt dat deze 
groote Compagnie in dc Droomende Hirzenen is geweefd, zyn 
nog geen Reto&ren gekom n , maar evenwel worden de uyt-
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Nu men deze Briefjcs en AAien voor gcrcet Gelt in de Wec- 
reld heeft gebragt, begint de darde Tragedie, en men Reduced t, 
die een gehecle dcrdc parc in kortc tyt; Jamengaat veerder, 
men zal de Bank-Bnefjes inwillelen, maar hoc, men zal daar 
nieuwe Munt voor in betaling geven, de waarde van een gulden 
Silver of Gout zal voor zes gulden worden uytgegeven , cius 
krvgtmen naverloopvahtytgenoegzaam, een grooteNul voor 
al zyn Arbeyt en Gelt, door al dele verandcrmg kan men hier, 
revende 6 ftuyvers.inVrankryk dele perwiflel,ontfangen 3 Gulden 
Frans Gelt, nu had ik nog wel war te zeggen van hct Contant 
Gelt dat met Wage ns voi onder een Efkorte door Brabant hier 
te Land is gebragt, dog dit geheym nict genoeg bekcnt zynde 
zal ik moeten fwygen, tot nader gelentheyt oordelende dat ik in 
deze Brief U E. opening en verwondcrens waardige za ken hebbe 
vermelt en is deze Brief al Redelyk groot uytgeloopen.

Zo datile her darde en vier de Artikel van myn bettek,denk in een 
audere Brief die volgcn zal, U E. toete zenden, daar ik meenin 
aan te Toncn , hoe net Bri tie Minifterium onder de laattte twee 
Taren van de Regering der Koningin Anna, de Natie htbben 
bedrogen , met het opregten van de Zuyt-Zee Compagnie, en 
dat deze Zopende Maandeu de Britie Natie op het point van 
haar verderf heeft gebragt, (en gelyk ik in myn cerile Brief 
hebbe gcmelt) veel ingebeelde Ryke gotten , en veci bedroetde 
Famielicn heeft gemaakt zo hier als in Engelant, en dat de Spie
gel die Vaankryk heeft gegeven niet groot genoeg is geweelt, 
dus ik myn gezeg van myn cerile Brief tot een belluyt van deze , 
maak, dat Menfchcn van verftand van deze Elandcl, gelyk 00k 
van alle Wind- en Premie Ncgotie , hoorden af te zien, cn die 
als Dobbel Spel te Conlidereren, daar geen Zrgen by kan zyn, 
en zo zouden wy door geen bedriegers konnen bedroegen wor
den. .

Het gene ik toewens aan aile, cn verblyve na prefentatie van 
myn dienti , Deele en Toewens van alle Zegen , over U E. 
Perzoon en Famielie , en veiblyve met alle Rcfpcót

Myn H E E R,

U E, D. W. D, A. Z.
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R E M E D I E

V oor de hedendaagfe Ziekte der

ACTIONISTEN.
VErwagt niet, Meilleurs, dat ik u Zal zenden naar den Apothcck of 

naar ’t Placaat van Prins Frederik Hendrik, neen, want in de 
Apothecars Winkel is voor U E. ziekte niets te vinden ; en of’t fchoon 

niooglyk was, ’t andere UE. konde redden, ’t is een Civil Banque- 
tout, en defchuld blyft egter op ’t gemoed leggen, ’t Held |u buiteh 
ftaat, om ooit vryc oogen onder uw Crediteuren, diege daar mede be- 
taalen wilt, op te flaan : derhalven moet’er jets anders zyn ,’dat een recel 
geneesmiddel zal zyn voor uw ziekte, en dat fouverain is : om tot het 

. Welke te geraaken, gy eerft uw ziekte kennen moct, en haar algemeen- 
peid. Naar u dan de pois getaft te hebben, rnoet ik zeggen, datze hier 
ln beftaat : dat u door te groote bcezigheyd de herflënen hebt overlaa- 
den met windcrige humcuren, enwel zoodanig, dat gy zelf gv.cn (huit 
°f reekening hebt gemaakt, of weet van al watgy gedaan hebt, jau 
zelis geyntyd gegeeven, om ’t ordentclyk aan te teekcnen, en deeze 
2.iekte is zoo algeineen, dat gy daar aile door geraakt zyt : derhalven 
hebt gy llaapkruid van nooden, om cens in mit te geraaken, waartoe 
U dit geeve. Dewyl gy’cr nooit toe komen lcond, al s gy malkanderen 
geftaadig aan ’t hooft legt te maalen, om de furplufen., zoude ik u 
raade malkanderen in zoo verre te vcrftaan, dat’er uit de mam van vede 
en meeftgeagte en geintrefl’eerde aan den Rechter een verzoek gedaan 
XVci'd, om een furcheance van Juftitie voor eenige maanden te hebben 
uVer u zaaken, op dat gy bedaart Zynde, onder. malkanderen uw zaa- 
1 etl z°ud konnen redden. Welk Medicament gy verpîigt zyt te gebrni- 
op11’ niet malkanderen en veel andere te bederven : zullendc ik u daar
inrH iVOorzienvan eeh fweetmiddel, purgarle, aderlaatingenbraak- 
tod dC ’ om u volkoomen te cureeren, mitsgaders een rcceptom in ’c 
d..:v()°^cndt gezond te bl yven, zynde een waarfehouwing. voor Joo- 

%" Smouzen, en welke raad u wel heb willen geeven, ften bette van 
c gemeen, dat meede door de Bubbels in een raazende ltoorts is se

en geweeft. Va art wel.
A 2 ZWEET-
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ZWEETMIDDEL
Voor de hedendaagfe Ziekte der

A C T I O N I S T E N.

B Y myn. voorig Recept, hebbe u, Meilleurs aangeweezen een gege- 
raal middel, omuw ziekte te ftuiten, en daar by een Zweetmiddel, 
Purgatie en Aderlaating, mitsgaders Braakmiddel belooft te zullen 

voorfchryven. Om nu met gemale aan’tzweeten te geraaken, moet 
gy cens ernftig gaan zitten, om uw ftaat en balance op te maaken, en 
naarzien de Prcnten, Pafqullen, Klugten enVaerzen, diealommede 
zotheid uitbrommen aande Boelcverkoopers venfters, en waar van’t 
geroep langs de ftraat al lang heeft verveeld, fchoon’er de Schouwburg 
van gewaagt, en veel profyt getroklcen heeft. Als gy dan uw zotheid 
en kwaade ftaat (ten minile verwarde) zultgezien hebben, en’ton- 
nutte geld aan Notartlfen, voor ’t maaken der Procuration, aan W' 
kelaars en Beunhaazen voor Courtagie betaalt, zult beklaagen, wÿ 
’tunubeter zoude te palle lcomen, ben ik verzeekert, dat gy, zon- 
der naar denApothecartegaan, welaan ’tzweetenzult geraaken; en 
hier afzult deeze nuttigheid hebben, dat u de oogen beter zullen geo- 
pent worden, en dat gyzien zult, hoe de wind u veel zand in de oo- 
gen gedreeven heeft, waar door gy verblind zynde geworden, ailes 
voor winft hebt aangezien ; en meenende voor wind en ftroom te 
zeilen, in een draaykolkzyt geraakt, waar medegy noch omgedrcC' 
ven word, en niet zonder groot gevaar uit zult geraaken, jaa vee e 
geheel niet, ten waare gy na myn cerile remedie (de handen in malkan- 
der ftaat, elkanderen helpt, en zoo uwrontom draaijende zaaken 
een regte linie brengt, en de tyd te baat neemt, om de uitfpringende 
takken, zooterregterals linker zyde, af te happen, of welmet ma-
kanderteliquideeren, want zonder tot zweetens toe, daar aan te ai bei 
den, is uw verwarde kluwen niet te regt te krygen, wyl niemand va > 
u alle noch weet, hoe hy’er mede ftaat, of wathy wind of venie 
Totuwnarigt. Vaari wel.

pu R'
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P 0 R G A T I E
Voor de hedendaagfe Ziekte der

ACTIONISTEN.

GY, Meilleurs, nüwelgezweethebbende,moetookeenspurgee- 
ren, al zou je uw brock bevuilen ; 'zulks moet niet gefchieden door 
Senebladen, Rhabarber, Aloe, Manna, of diergelyke, neen ,!,t moet 

uit loutere bangigheid zyn, want als gy myn Zweetmiddel zult ge- 
bruikt hebben, u de oogen open zullen zyn, en’t zand’er door de wind 
to geftooven, uit is, is’t onmogelyk dat gy’t gevaar ziende, daar gy in 
2.yt, en hoe verre gy van deregte ftreek verzeylt bent, of de hairen 
tooeten u te bergen ryzen, de ingewanden zig omkeeren en los worden, 
Qm ter ftoelgang te gaan; mrar voornamentlyk is dit midicament noo- 
dig voor die noch indiezotte waanzyn, dat de Aetien in deZuid en 
Weft meet als’t Capitaal waard zyn geweeft, of’t noch zyn, die moe- 
t-n de oogen geopendzynde door’t Zweetmiddel, door een geftaadige 
parffing zig ailes k wyt maaken, en’er viezer en benaauwder van zien, 
als de vicftc Salctjonker van Sehop en Beuzems geparftimeerde gerced- 
fehap. Wantwatprogrellen heeftde Weft gedaan, zedert dat voor 
weinig jaaren haar Aetien maar 33: of \ van’t Capitaal waard zyn ge- 
Weeft? enreekendhaaruitdeelingein %y jaaren eensna, zullen zeia- 
toenwel ay per cento lconnen haalen ? Wat is de 4,Zmd in Engeland, 
als de Miffiftppi /een Compagnie zonder Negotie ; en meenje dat geheel 
E-ngeland dol is, datze om ’t Land en de Kroon van haar fchuldente 
^htlaften, aan die Compagnie meer znllen geeven, als zy fchuldig zyn.
; an waar verwagtje dock die groote winft, uit het bednegen der Hou- 

Qers van de Annuités ? die tyd is voorby, en die luiden haar oogen al 
^pen: ja zelfs moctje de Ooft uitkakken, want niemand lean demon- 
itreeren haàre Actien 600 per cent waard zyn, of fchoon ’er nu eenige 
xveinige jaaren 40 per cent is uitgedeeld, meet door de directie van 
zullte met wiens intereft het over een kwam, als door een reële winft 

leverzekert uin hettodtomendevoor 30, 20 en iy percent? In 
t korte, hoope die Heeren Bewindhebberen wel voorzigtiger zullen 
Worden, van zig, als de Weft tevooren gedaan heeft, door te groote 
Uttdeelinge te ruineeren ; en dus zult gy u van vede o ver toll igehumeu- 
en °ntlaftcn, en in veci beter ftaat vinden. V A A R r wel.

A 2 ADER-
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AD ER L A ATI N G
Voor de heedendaagfe Ziekte der

CTIONISTEN.

NU zal ’t op een blood ritzen gaan, maar fchrilc niet, ’t is meer ge- 
bemt, datnaeen Zweeting en Purgatie een Aderlaating volgde. 
Gy Meilleurs, moet niet vraagen of’t op de voet, arm of hand gefehie- 

denmoet, ncen geenfints, wantuwKas of Geldkiftmoet’eraan, be- 
taalinge moet’er gefehieden, zoo ’t doenlyk is, ten vollen, anders ope
ning van zaalcen, om als eerlyke luiden te betaalen wat gy kond, en die 
daar niet mede te vrepden is, mag zien dathy meer krygt, want men 
hangt hier niemand om zyn fchulden. Een zuiverc Biecht, zegt het 
RoomfcheIpreekwoord, geeft een goede Abiolutie. Een opregte ftaat, 
maakt een eerlyke Ceftionant, enbelet zelfs infamie, hoewel ’tnaa de 
dwaazemceningevan veele een fchandvlek op ’tbloedlegt, tegens ’t 
ipreekwoord, daar ftaat geichreeven, die niet heeft kan niet geeven ; of 
daar niet is, verlieft de Keizer zynregt: maar dit moot zoo eerlyk ge
fehieden , dat’er niet agter gehouden word, men moet ailes overgeeven, 
tothetbloed toe, indien zulkshelpenkonde. Deeze overgifte enuit 
ftorting van uw Beurzen, Reftanten en ailes, zalu wel geweldig ver- 
zwaltken; maarook met een de oorzaak van ’t kwaad weg neemen, cn 
dus 't Bloed gezuivert zynde, zal de melancholic, zwaar-endroefgee- 
ftigheid met’er tyd verdwynen ,en gy zult weer in ftaat raaken, uw zm- 
nen meefter zynde, en wind en ylhoofdigheid over zynde, om zaaken te 
doen,waar door gy aan de koft zultkonnen raaken.Arm vi olylc en voor- 
zigtig, kan famen gaan ; maar fchulden te hebben, die men niet betaa
len kan, iseenlaft, die, hoczelangerdumt, o.%smeerdrukt, dezin- 
nen beneemt, en rufteloos maakt, en daarom weeft verzeekert, zoo 
lang gy myne remedien niet gebruikt, is’er geen hoop van beetering te 
wagten; maar wel, datwyl gy met het mes inde buikzit, ’er’teene 
wee op ’t andere wee zal volgen, en ailes van kwaad tot erger zal voort- 
ftaan, red u dan ten kofte van ailes, indien ’tzoo zyn moet ; anders, zoo 
gybeftkond, doct het ten fpocdigfte, en Vaart wel.

braak-
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BRAAKMIDDE. L
Voor de hedendaagfe Ziekte der

ACTIONIS TEN.

Hier HeerenVrienden, fchrikikzelfvoor,wanteenBraakmiddel 
is’t benaauwfte van aile Geneesmiddelen, en’t gevaarlykfte : maar 
gy ordinary Actioniften, weed: geruft,’t zal u met raaken, wyl gy nice 

toieerm’tlyf hebt, engy konddoor de andare voorgefehreven midde- 
kn, van ’t Slaapkruid, Zweetmiddel, Purgatie en Adarlaating wcl 
geneezen worden ; maar dit raakt zulke lieden, aan wien ik -, zonder een 
tilling over’t lyf tc krygen, niet denlcen lean, eerlyke, onbefmette en 
braave luiden, die’t niet gedaan hebben, om groote wind, nog zig ooit 
Van dreeken en kondgreepen hebben bediend, maar die, om een Ideine 
Provide te verdienen, op ordre van haare Vrienden en Correfponden- 
ten, zig te dicp in zee en wind begeeven hebben, en nu zig door haar 
bedroogen vinden, en haar laaten zugten. Beklaagens waardige lieden, 
cn die met te redden zyn, als door’t uitbraaken van al haar vermoogen, 
Waar af ptt gemeen zelf’t gevoel zal hebben , en eenigfmts de 
fmerte moeten draagen. Deeze Heeren moeten voor al voorzigtig, en 
niet tevoorbaarig zyn, om te braaken, want als zy aan zommige, die 
haar hard vallen, te veci overgeeven, zullen zy gevaar loopen, om met 
een leege maag, een groote kwalykheid te voelen, wyl zy meer zullen 
Moeten overgeeven, en niet konnen : deeze raad ik daarom geen ander 
Braakmiddel te gebruiken, als dat haar op een reis van ailes ondali, 
CQ onder de gaapende Bekkens verdeeld werdende, elk evenveel doet 
bebben, cn haar in eenmaal al de ingewanden doet zuiver zyn; en’t 
z°hde een beeftagtigheid zyn, dat elk daar medeook geen genoegen 
"am : want of fehoon de wereld wil bedroogen zyn, de opregùg- 
beid zal altyd triumpheeren; ’t mag benaauwt vallen, zoo grooten 
btok uit te braaken, maar elk zalze pryzen : die’t met belcid, gc- 
iyke verdeeling, en zonder neerflagtigheid doen, ’tveriiezen van de 
moed, is mergens toe goed; en daarom, goed verlooren, veel ver- 
ooren, éer verlooren, meer verlooren, moed verlooren, al verloo-

1Cl1- VA ART WEL,

PRE-
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PRESERVATIF

On in de hedendaagfe Ziekte der

ACTIONI STEN
niet weder te vervalien.

Die uit een zwaare ziekte, eerft weeder voorden dagkoomen, is 
noodig zy haarZelven wagten, om niet ploflelings wceder in te 

ftoiten, Meilleurs let ’er welop, deWindbaliswelgeborften, maar 
in Engeland zal men ’er mooglyknoganderetoeftelìen, kaaft’erniet 
meede, of de laatfte dwaaling zal erger als de cerile zyn : leendgeen 
ooren aan Jooden of Smouzen, ’t zyn onbefchaamde en doorfleepen 
bedriegers, hoeze meet fweeren hoeze minder gelooft, want z y s’mor- 
gens bidden dat zy een Gool, dat is een Heiden , waar onder zv de 
Chriftenen ook reelcenen, moogen aantreden, die zy bedriegen kon- 
nen, zy zyn aanhoudende zonder los te laaten, als gy haar maar te 
woord wildftaan, jaa de een zend de ander uit, om door geduung 
maalen, u de herilenen te ontftellen, en door aldcrhande babbelpraa 
van uw ftuk te h ci pen : weezentlyke kennis van iets dat nuttig is, 1 
’er niet by, maar wel, al zoudenze kwaad van malkander fpieckcn» 
vertellingtjes, booze itrcckcn van baatzugt, en verdigtzels van nieu 
wigheden, ingebeelde profyten, en aanlokzelen tot windverkoope1 y » 
een voile, dat of zwaar ryk of dood arm moet zyn, zonder mi 
maat en op zyn Franfch, gedienftig en.beleeft , als zy u van oe 
hebben of bedriegen willen, tot flaafagtigheid toc ; maar trots, o 
befehoft en onverdraaglyk, als gy haar van nooden hebt. wag 
van aile ommegang met haar, als voor de Marfeilliaanfe 1 eit, 
haar genoeg ryke kinderên naar te laaten, enevenveel hoezy 
koomen. Vorders moet gy u wagten , van uw Pois met wydei 
zetten als gy fpringen kond, aile verwarring doorgocdeenpromp 
aanteekening en overilag voorkoomen. Steld dan uw teering na 
neering, om niet meet benoodigt te Zyn als gy wmnen kond, 
tragt na niet meet als gy van doen hebt , als door Zonder te wa » 
niet meer te verkrygen is. Waagt noon ’t geld van een an cr, 
riljc geruA ilaapeh, houd u buiten (chidden; want het isals zeeldw

Vaerzemaaker onlangs zeide :
T wooff geW, 

y} %% ow zy» ff»
VA A RT WEL»



COPYE van

TWEE BRIE VEN,
De eerfte van de Heer

N. N.
Zynde een Antwoord op de Brief van de Heer

a. z.
En de tweedc, een Weder-antwoord van de

Heer A. Z. aan de Heer N. N.
Waer in de Compagnie van Aflurantie en Beleninge, &c.' 
inde Zuydhollandfe, Zeeuwfe, Gelderfe en Overyflelfc 

Steden worden onderfogt, derfelver fchadelykheid 
en bedrog klaarlyk worden aangetoond.

»

{’AMSTERDAM,

%Tsaar Stokm an, Boekverkoper, op’t Rockin.
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R I B F
Van de Heer

N- N-
Zynde een Antwoord op de Brief aan hem 

gefchreven, door de Heer

A. Z
M Y N HEER,

U E. Geeerde Letteren fyn myn wel geworden op fyn 
tyd, maar ik hadde niée verwagt dâtU E. die met dendruk 
loud gemeen gemaakt hebben- dog dewy 1 het zonder naam, 
is, loo is daar niet aangelegen,

Wat U E,antwoord enconfideratie belangd, fynbymyn 
beel voldoenende, dog ik hadde wel gewenft dat gelyk U E, 
de Conlideratien over de Compagnien inde Noordhollandzc 
^teeden die feer wel fyn, fo ook over de Compagnien in de 
^Uydhollandze, en orer de Zeeuwfe en Overyflelle Steeden 
°°k geliefde pubi y k te maken, want ik twyffel niet of het ge- 
nieen foude daar genoegen in hebben, en ookvandeniewe 
^nfchryvmg in de Weft, indifche A&ien, daar elk van roepc, 
enwynige, buiten de Negotianten» van weten» ^
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So U E myn dit verfosk geiieft te voldoen. fuit my ver- 
pligten.Maar U.E.hebt de Provincia'eCompagnie van Uyt- 
rcgt fo wat fatiriq behandeld dog daar was op die voet vry 
wat meerder van te feggen ; want vele tot U \cregt, hebben 
haar fo veel werk gegeven, datfvdol zyn geworden. On
dar alien word mygefegt van een, die fonder paruik of hoed, 
was been gelopen, om fy n inrekemng te doen

Ook word my berigc dat aan de A£fcie-handelaars een ge- 
deeltevan’t Academicis ingeruimt • dus fallen dur fekcrlyk 
veel geleerde gekken van komen , en dit maarby provide, 
tot dat in de (tad een groote Bears fai gebouwd wefen, en ais 
die volmaaktis, drygendeUytregtfe, Amfterdammet een 
totale ruine van Negotie, en dat fekerlyk de Koopluiden uic 
Amtterdam (allen verhuizen, gel yk voor honderd en vyfcig 
jaaren die van Antwerpen na Amsterdam quamen, want fy 
geven op wagens en in (chuycen fulks voor : de redenen fyfl 
om dat de lugt veel gefonder is tot lurent. Een kragtige lie- 
den voor een Négociant, Dog genoeghier;van, ik fai bet 
yerder van u verwsgten*

In verwagtinge van dit, verblyve ik , naprefentatievan 
myn Dienft, gelyk ook aan U E, Beer Vader,

MYN BEER,

UE. Dicna^*

N. N,



Antwoord van de Beer A. Z. op defe Brief.

M Y N BEER,

Het antwoord op myn Brief aan U E. gefonden, is mvn feer 
aangenaam geweeft, temeer, om datile van den Drucker verftaan 
neb dat een ieder genoegen heeft betuigt , gelyk uit U E.ant- 
Vf oord ook het felve fie, dat myn veel pleifier is. DogopUE.ver- 
foek, (dat by rmjneen gebod is uit myn verpligting, ) fo fai ik dat on«i 
dernemen.

In Zuydholland Icomt ons eerft voor Dordregt ; hier liet de 
Magiftraat bekent maken dat fy van mening v/aren om een Com
pagnie van Nego tie, Aflurantie, Difeontes. &c. in haar Stad op 
teregten, terCapitaalvang Millioenen, of 80 tonnengouds; de 
mlaag fonde zyn t percent • dog fo de Directeurs het goed vin- 
den nog 4 per cent, is famen 5 per cent, bedraagt famen vier 
nonderd duyzend guldens.

*?e dag van de Intekening gekomen zynde, waren de A&ien 
CjP jVeI‘ng opgedreven tot 17a 18 per cent, boven het Capitaal, 
a us de Regering bende het greote profyt door de dolheid van’t 
gemeen, verdeelden de Aftien ender malkander , dus word het 
gemeene Volk gaande, en dreigd de Magiftraat met een plonde- 
n”8 v’an ”aar huyfen De Magiftraat hier voor bevreeft , ver- 
a!Uiu-d van cours, en geeft aan de Surgery eenige Aétien, en om het

errseen tot bedaren re brengen en de Predikanten te verpligten, 
enden ieder van haar 2. Adie-partyen t’huys ; een mooye muyK 
and voor die Heeren. Siet cens5 myn Heer, wat dat de drift 
ot geld met kan docn, en of het gefeg van de wyfte der Konin-

°en.in onfetyd niet word bewaarheid, dat die rijk wil worden in 
veel verlbekingen valt.

Het is bekent dat defe Stad aan de Rivier de Merwe gelegen; 
vooruen is met een Privilégié , dat alle de Schepen eenige dagen 

aar moeten markten en haar goed verftapelcn, een confiderabel 
w«ngm<adei daar alle Steden wel jaloers om zyn, dog evenwel 

tie vmoeScn °Pvo'gcn , vorder is de Stad met een redelyke N ego- 
001 ben , maar alle Aflurantie en Difeontes, 6cc. hebbende

Koop-
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Koòpìuiden daar zynde gemackelyk konnen gedaan lcrygen, dus 
is deefe opgeregte Compagnie gelyk met de andere, om de Direc
teurs het geld in de beurs te jagen, en ’t gemeen te beioyen.

Rotterdam en Delft heb ile myn confideratien in myn vorige 
Brief over gegeeven , dog hebbe evenwel vergeeten daar by te 
feggen, dat defe Steden fo wel gelegen zyn om de partyendiede 
Engelfe Aftiirantie Compagnies tot Londen niet doen willen, fy 
die uyt de eerfte hand konnen lcrygen. Ben fchoone occafie om 
geld te verliefen , want uyt het raport van oude en voornaamfte 
Afluradeurs heb ile verftaan dat de Aflurantie die hier tot Am- 
fterdam op Voyagien van Engeland na haar Weft Indifche Lan- 
den meeften tyd fehadelyk zyn , en dat die Premieri by haar 
geconfidereerd wierden , als Motten in haar Kas, en dat fy wel 
wenfte, dat nooyt Maakelaar met fulkePoliften by haarquam.

Beyde die Steeden, myn Heer , voorgevende dat haar faken 
uyttermatea wel ftonden, en veel winfteo in quamen , worden 
te rade, fo fy feggen, om haae Capitaal te vergroten, eennieu- 
we in fchryvinge te doen, en moeten de infehryvers tot Rotter
dam 150 per cent geven, omhonderd gulden in de Compagnie te 
hebben, en tot Delft ook 150 per cent.

En de Aótien in Rotterdam doen go. of 40. per cent, en de 
Subfcriptiedie 1 sois, doen nog 10 à izopgelt.ditisfamen 160. Nu 
lean U E. cens fien hoe klugtig de Coniepten der menfehen zyn> 
want fo ik de Oude Aéfcien voor 130 kan koopen , waarom be- 
ïoofik 160. daar ik van elk een even grooten uytdeeling lean kry- 
gen.

Maar hier is ’t geheym , als ik de Oude Aftien koop , dan 
moet ik de 33 ten honderdby het Tranfport betalen, en by koop 
vande Subfcriptie, betaal ik maar in geld 12 percepi Dus 
elk willende mear een ander bedriegen , koopt die v-,,n r minfte 
geld, het mag daar na gaan hoe het wil.

Maar, myn Heer, is defe reden waarheit, r>ain2ntlyk dat haar 
negotie of Afturantien fo wel ' gaan , waaro"^ eyftchcn fy geen
meeeder geld op van de gemeeneParticip^ten * latenfy die maar 
aan tonen wat winften defe Penningen hebben gedaan , yder fai 
met vaeugt fyn geld brengen , °f die het niet gelegen kofflt 
fd tot hoge pry fen fyn geheele ofeen gedeelte van fyn Ache konnen 
yerkopen, en dus into fyn om meerder gelt te konnen geven,



dan was het een werk dat leder fonde moeten pryfen Ï maar dan 
konnen de Hoofden van’t Bedrog haar Beurs met een anderfyn 
gelt niet vullen, en ile zal uiet verwonderc zyn als deefe Subfcrip* 
Hen haar bekoomen als die van de Zuid-Zee in Engeland.

Nu kom ik tot die van Gouda , een Steedje gelegen aan den 
Y ilei, van weynig Negotie als van de daar om been gelegen Dor- 
pen die daar haar Zuivel te markt brengen , en haar dagelyks be- 
hoef wederom in kopen. Ook is hier de grooifte fabricq van de 
Toebakspypen, vorder Word myh berigt - dat de Negotianten op 
Engeland haar Rekening op het Convooy-gelt daar beter konnen 
vinden, als hier, en uit dit met eenige Ideine Touwflagers beftaat, 
daar de heele Negotie in. Deefe doen al meede een uitfchry- 
ving van een Compagnie van Negotie, AfTurantieen Belening, 
ôte. en dat is een Compagnie van tien Millioenen , de Inleg is 
een per cent dat is maar hondert duifentgulden, wat fullen defe 
doen met foo een Capitaal in haar Stad, en fy weten wel dat fy dat 
niet konnen employeren , dus moeten fy tot Amfterdam Koop- 
luiden foeken om defe faken voor haar waartenemen, maar defe 
tieeren tot Amfterdam wetende dat folks de Heeren van die Stad 
foet aangeriaam foude zyn , hebben folks geweigert , een klaar 
bewys immers, myn Beer, dat hetalleen te doen is om onkun- 
dige haar gelt te ontfutfelen, en met hoop van winft teverderven 
en defe beloven drie per cent intreft , hoe konnen fy dat iemant 
verfekeren.

Maar de Joden en Smousen , oordelende dat hoe meerder oc- 
cafieom te roven, hoe meerder oecafie voor haar fdfsom daar van 
haar deebte krygen , die hueren een wagendenhueren klederen 
om als fatfoenelyke Mcflieurs voor den dag tekomen, enaddref- 
feren haar aan de Regeering van Wefop om foo een Compagnie 
°P te regten, dit Illuftre Gefantfchap verfehynt ophetRaadhuis 
to word ter Audientie toegelaten , men overlegd met dit pefel- 
fchap hoe heft dit op te ftellen , en het is fiat : ftraks komen 
AVeefp, Muiden en Naarden ieder met een Compagnie van Ne
gotie, Affo ramie &c. te voorlchyn ; Weefop met een Capitaal 
van i o Millioenen, waar fai dit gelt toe befteet worden, ik denlt 
om Jonge Varkens’op voorraad te latenmaaken, endeGenever- 
beften op te kopen, om Narre-drank, ikmeenjeneverte{token, 
cue reeds zoo abondant word geconfumeert, dat de Menfchen haar

daar
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daar in ryk menen te drinken, of fy moeflen nevensNaarden ecn 
Bomequelceryin’c Gooy op de Hyde planten, enfockendaar jon- 
ge Paarden en Veulens in, want die tegenwoordig foo vcel gelt 
hebben gewonnen, dienen immers Koets en Paarden te houden, 
dus fallen die met'er tyd duur warden , en dat louden dele Com- 
pagnien nog occafie geven om een tiuivertje te winnen, want om 
uit te delen geloof lkniet dat fy felver denken, want dat de Men- 
fchen daar by provide eemge per centcn lullen fourneren, geloof ik 
niet, of her cerile per cent fai zyn om tekonnen Tran (porterei!, 
want ik hebbe die by Regimenten tot een odaaf lien verkopen, 
cn dan waren daar nog geen Ropers genoeg , als daar de Make- 
lardy nu van zal betaalt worden, en een per mille , dan had de 
Verkoper met veel gelt over gehouden , en nog meen ik dat de 
Verkoper beter is als de Koper.

No refleert in Zuid-Hoiland nog ’s Gravenhage , die fchry- 
ven uit een Compagnie om te AlTureren , Difcontcren en Bele- 
nen, &c. en dat is een Capitaal van io Millioenenende Inleg is 
vicr per cent, en fò de Directeurs het goet vinde nog z percent»

Maar tot nog toe is geen af-levering van Recepi lien gedaan, 
of die nu voortgang fullen hebben word divers van gelproken, 
dog foo het gefehied , fullen de Regenten daar belt van vaaren, 
ondertullchen worden die Adien onder de Liefhebbers van de 
Wind-Negotie al tot 16 ja 20 per cent opgelt verkogt, en bullet 
cens wat hoope van Conquellen is hier dog, immers als men de 
beleninge van Ordonnantien van de Militie , en leverantien aan 
de Generaliteit of Ha ir Ed: Groot Mogende Heeren Staten van 
Holland, &c. daar affondert is ’er immers niet tedoen, of fyvnoef- 
ten al mede een Concept als die van Utrecht hebben , om een 
Vaart na de Noort-Zeete graven, dan kondenle Schevelifg6 r°t 
haar Haven maken, en dan kondenle de Engelfche 0*"ers vars 
krygen.

Nu kom ik vervolgens tot de Zeuwfe Steden - die van Mid- 
delburg fchryven uit een Capitaal van 20. MUlioenen , die van 
Vliffingen een Capitaal van go Millioenen , die van ter Veer, 
de geringlte Srad van de drie Steden vier en twintig Millioenen 
dus maken dele een Capitaal van 74- millioenen , en alle kornen 
fy daai in over een, fy fullen daai Schepenlaten maken, en daar 
medeNayigereosn^ogocier:n, Maar Myn Hecr, waar lai dit



Spel op uit lopen, ik hcbbe op bet Auk van de Scheeps-Equi- 
pagie en Negotie in myn vorige gezegt, enherhaledit nogmaais , 
dat aile Equipagie en Negotienbeter koop, en met meerder vigi- 
lantie lean gedreven worden, door ieder Particulier zelfs, als door 
Directeurs ; want ftelt, iemand is zelfs niet capâbel totzullceza- 
ken, het zy door geringheit van zyn Capitaal, bet Zy door onbe- 
drevenneit in diergelyke Redery, zo een lean immers dagelykste 
regt taken , om een portie, bet zy groot of kleyn tekopen, eii 
in’t algemeenzynde Rederyen bed: voor de Leveranciers, of die 
haar Schepen zelfs vragten konnen dele bezorgen, door haar groote 
Negotie, en voor de andere Reders is bet in ’tgemeenmagerals 
by toe vai.

Die van Vriefland, tot Harlingen, is vernietigd, zoomenzegt 
op ordre van de Gedeputeerde Staten en bet Hof, wyzelyk voor 
die Heeren die haar Gemeente voor deze dolligheit zoeken te be- 
Waren.

Nu hebben die van Geldcrland haar hooft oak al op de loop 
geholpen , met zoo een Compagnie van Negotie en All’urantie, 
fielening &c op te regten t haar verbeeldende dat haar Land ge- 

. Sen is op de Revieren uit Duitsland komende, datzydieNego- 
t,le ^°nnen docn , en de Hollanders en Lbrechtfe Gompagnien 

Gel toe te binden; maar denken deze Heeren wel dat zy met 
efl.raa^e Hollanders allenig riet te doen hebben ? De Heeren Di

recteurs van Utrecht, die volgens berigten haar Beurs in een ge- 
de he van de Academie hebben, zullen dele daar wel zo geleertwor- 

en , dat zy een pallagie door de Lugt zullen zoeken om haargoe- 
deren te tranfportercn j dan gaat het immers haar Neus voor by, 
maar om zonder raljerie te 1 preken , Myn Heer, waarom neemt 
eeii Stad als Aarnhem, ofNimwegen, zoo een Negotie niet by 

e hand , het Ifaat haar immers vry een Capitaal daar toe ge- 
proportioneevt konnen zy wd in h tarzelven vinden, withoeven 

> V'eemden daar van mede te delen. Maar , Myn Heer , uit 
al e ue^e Concepten die enkel wind zvn , ziet U E. wel dat het 
t °h <iepten Zyn ^”nr bedrieg-ms op gelkld , om mede een Roof 
e alcn, en die hlazendanHirzen-pypenvanonkundigeop , dus 

gee t het niet anders alsdolleC -ncepten, en Raizonnementen op 
«r r n11 toc. Utrecht men n dat zy de \Vyn al proeven 

~ e Wyn-ftok die nog eerft geplant zal worden.
Dog
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Dog de Heeren Staten van Gelderland hebben zeer wyzelyk 

gedaan, na myn oordeel, om deze Conceptcn als Wind teconli- 
dereren, en deze Oótroyen af te flaan, want , Myn Heer , de 
GelderzeNatic, haar Naturel onsbekentzynde, en haar Humeur, 
zoo weten wy Wei dat zy op bet eind haar verbes ziende , mal- 
Itanderen Reden zullen vorderen met de Degen, en danwinnen 
ljet behendigfte alcyd ; of met Vuiften , en dan hebben de de 
ftarkfte veet voor uit, en deWyn-en Koffie-huyzen zoudenvegt 
fcholen worden , dus is te wenfchen dat Haar Ed: Mogcnde de 
Heeren Staten van Gelderland by haar genereufeReiolutic zullen 
perfifteren.

Het Conzept was om een Capitaal van 18 Millioenen , zeven 
hondert en zeven en vyftig duizent gulden, of hondert zeven en 
tagtig tonnen gouds , en in Schrift was dit al dubbeld vol, en 
de Inleg zou zyn veertien dagen na de tekening drie per cent, en 
een maand daarnanog drie percent, enviermalentweeper cent 
om de drie maanden, is 14 per cent in ’c geheel, bedraagt zamen 
vyf en twintig hondert en twintig duizend gulden.

Nu kom ik toc die van de Over-Yllètfe Steden, eerll komt die van 
Zwol, hier is de uitfchryvinge maar een gering Capitaal van tien Mil
lioenen , of hondert tonnen gouts , en de Inleg is by de Intekening 
contant een per cent, en daarnanogider maandtot vyftoeeen percent, 
dus te famen les per cent, monteert maar fes hondert devient guldens, 
(een mooje fom om het Su/arte Water braaf te laten verdiepen, daar ot 
voor S of 6 Jaar van gefproken is, maar om de onkojlen blyvcn (leektrt > ) 
tnt voor de Sotte Hollanders haar geld gedaan te kr'jgen.

Nu fegt men in ’t Hooft , de Stad Zwol is leer wel gelegen de 
Munfterfchen Handel , en om de expeditie na Duitsland en Italien, en 
de Polt-wagens en Pollen konnendaaraangelegd worden 11adegenoetf1' 
deLanden,maar onnofeleAmlterdammersdie voorU E.eigenjlnwoonders
nu llroppen komt maken om U E. Koop-handel ,Fabr:eq en watrneeris’ 
(daar U E, Rykdom is van daan getto men), nunaarZwol vr^tTranf- 
porteren, nu voor dit eene per cent dat by de Intekening <f°"dgefoer- 
neert, kan men nog al eerlt een lekker Oxhoofd 5 of 6 en een of
twee Voeder-ftukken KynfcheWynkopen, wantb^/^^HUendeZwol- 
Ienaars wel.

En dan fallen fy de Bruggen en Vaartenm^n, en allehindernilfen 
weg nemen, dog ik denk niet dat fy de Berovers van Qnnofele daar ondef 
meenen. Want waar fouden fy dan biyven die dit bedrog hebben opge' 
belt.

Maar 00k is dit cene per centvoor de Avantages die de Heeren van de
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Magiflraat aan de Compagnon (ulleu roe voegen , Ik dent dat diewyle 
Magiflraaten in haar vuifllaggenornai deGekkernyen, endathaareerflc 
overleg fai zyn, omvoordefcpenningeneengrootHuistelaten maken, 
met twee Gevels, en elk met byfondere Kamers, de cenevoor de i\len- 
fchendiedoordefe.Concepten Dpi en Sot, en’t anderevoor die Gck zy 1 
geworden, want ik gel oof dat dit gelai groot fai zyn, maar voor die gene 
die Arm en Berooit zyn geworden fond ik geen plaats vetforgen, ai t reke- 
nendvdic onder de Dobbelaarsdie geen beklagens waard zyn.

Of aile de Compagnie!! moeften met malkandercn rel'olveren om defe 
boven genoemde Sotte Menfchen , die tot Kampen te beli eden , want 
daar is plaats, en 00k goet koop won en, en een ieder van haar ial danr 
wel een Makker vinden, al was bet om Bokking te'pianten, of haar voor- 
regten voor Kinderen en Kinds Kinderen tebewaren.

Nu moet ik vervolgens komen tot Kampen , die feggen , geìyk de 
Quak fai vers allegaar, dat haar Stad de beile van alle gelegen is want die 
legt aan de Eiv 1er de \ fiel, en den Yflcl komt uyt den Ryn , en vali in de 
Zuyder Zee by haar Stad, en fy zyn Tol vry van voor Nimwegenaf, en 
hebbenveelVoor-regtenindeSond, enopanderePlaatfbn, ookwonen
daar veel Linne-en Wolle Severs, fo dat de Compagnien die fy opreg- 
ten, geen nootheeft, enfoiangde Hollanders gelt by de intekening fen- 
den, fullen fy op haar gefontheit drinken.

Nu her uitgefehreven Capitaal is 15 Millioenen , en by de Infcbryving 
or agt_dagen daar aan moet betaalt worden, 1 percent zegtde Conditie, 
F>aar in geen kleinder zoort van geidt als malle fchellingen, dan komt 
^ .^fby zyn Moer, opdeze Conditie heeft niemand van alle de Com- 

p-grues gedogt, een teken van groot verdant, wie derft hier zyn geld nict 
a ’ en dit geld zal dienen om het Kamper-diep te verdiepen, en die 

* TV* .ers2,0udenook geen kleinder geld widen entfangen.
weder wat nieuws, zoo de Dircdeurs geen 30 Adienhouden 

^ mien le van haar Direéteurs Plaats, de fado, ontzet worden, is daar 
Wel een Stad die zoo voor de Compagnie vigileert.

n ty irt.is 00k by de andere nietom gedagt de Direéteurs en Fooft- 
panicipanten zullen de mindere Bedienden aan fiellen, en die Aangeftel-
demoetenBorg (Mien, ditisfbcuur.
oriHru moeten nog in drie maanden betaalt worden drie per cent als zy het
ontfangenbebben, zniienzyhetkonnenzellen. -
furom- °nien tweegropte Stedcn, ieder met een Compagnie van A f-
laten 16*u vOOrlcbyn , bet is HalTelt , die denk ik zullen nog wat Schepen 
Voor-IH,aken’ 0m °P Vragf te yaren met deHeeren Gras mayers die alle 
CompaanieVer komcn ’ om Dikke Daalders te verdienen , of'deZwolze 
Aerfche haar in deweg wezen, dewyl deze mede totdeMnn-
maarlatenditJind^"' dogmyndunkt, ikzouopeeuAepjenietzien, 

En d C U 3an ° e Van Haflélt
^(^nwykfche Compagne denk ik tal deFabriek van Bieze-mat-

ten
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ten wat voort zetten, en Turf graven, enloopdaar wat Varken-make- 
ry onder, dat kan ook goer komen, om tot Amfterdam opdeMarktte 
brengen, dat zal confiderabele uitdeling geven.

Maar uit deze Gekheit uitfcheidende, zoo is ’teenstyd, MynHeer, 
datikU E. eensmelde, datikbeter Proheetbengeweeflalsikzelverdagt, 
mettezeggen, dat de Zuid-Zee Compagnie, was eenhokusbokusfpel 
voor’t Gemeen, nu leggen daar defpilleninduigen, de ingebeelde Ry. 
ken Arm, het Gemeen geruineert, voiderbreekt menmalkander tot Lon- 
den den Hals.

God bewaart onze Regenten dat zy tot deze dingen de hand niet lenen, 
maar contrarieren, gelyk zy tot nog toehebbengedaan, dan zie ik deze 
Sottigheit haalt tot niet.

En in ernftgefproken, indien men cens na gaat, alle de beroemde S te- 
den van Negotie wat hehben die nu honderden van Jaren ge-arbeid eer 
die zoo beroemd zyn geworden, en wat heeft detyd (degoddelykeDi- 
reâie ten voorften genomen) en Toevallen niet geholpen; neemt eerft 
Venetien, de Burger Oorlogenvan Italien doen aile de Koopluiden , als 
zynde daar vry, na Venetien vertrekken, maar wat heeft het een tyd ge- 
duurt eer haar Negotie zoo groot is geworden, fchoon alledeDroge- 
ryen en Spcceryen van ’t Oolien, door haar Sehepen uit de Levantge- 
haalt wierden, en aan de andereEuropifche Natie verkogt, dit was haar 
opkdmen.

Wat heeft Lifiebon een lange tyd werk gehad om zoo groot te wor- 
den, tot dat de Portugefen de weg om Africa is gevondenna Ootl-In
dien, waar door zy Venetien haar Handel vanSpeceryenen Drogeryen 
hebben ontrokken , beziet Antwerpen zoo vermaart voor i yo Jaren als 
een Stad in de wereld, maar ook door lankheit van tyd daar toeopge- 
klommen, ja ziet de Stad van Amfterdam heeft haar principale wasdom 
gekregen door deruinevan Antwerpen, door de Tyrannie van de Hartog 
van Alba en de Nederlandle Troebelen, diedeKoopluiden van Antwer
pen nootzaakten te vertrekken, gelyk op die zelve tyd door de vervolgmg 
enTroebelen de wolle Manifaéturyeuit Vlaanderen en Engeland in de Ste- 
den van Leyden en Haarlem geplaatft wierden, dus ik meen temoetenbf" 
fluiteti dat de Negotie niet met gewelt, maar allenig door voorkom^™2 
occafie moet gemaaktworden, dusik befluit, MynHeer, dat di’1-'d«hto
mans Concepten, en dît winderig voorgeven, door vele in kor‘?ntydbe- 
klaagt zal werdcn , en zo dit rnyn fchryveneenigfintstoH^bgLngder
Menfchen heeft gedient, zal myn dit meer vreugt geven *'s "e do‘ie toorn 
en vervìoeking der gene die na verdienften zyn ten too" gGuel t, myn moe- 
jelyk maakt oflpyt, verbly ve ondertuffchen na tokens van aile zegen

Myn H E E R,

U E. D. W. A. Z.



C O P Y E
Van de Vicrde

RIE
Gefchrevcn aan de Heer

N. N.
Wegens de opkomft , of Begin (elder A Aie- 
Handel, der felver voortgang, engcnoeg- 

fame ondergang , fo in' Vrankryk , En- 
geland , en tiolland , en verichyde 

voorname voorvallcn , in de felVe 
opgekomen.

?

t»A M'S T E R D A M,
% Isaac Stokman s , Boekverkoper op bet Rotimi»

by de Beurs,
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C O P Y E
Van de Vierde

BRIEF,
Gefchrcven aan de H E E R

N. N.
Y N H E E X>

Et Afgehandelde van myn beftek in myn 5de Brief hoop ik is 
UE. wel geworden , fai derhalven met het 3 de Artikel van 
myn beftek voortgaan , en fpreeken hier van de opkomft 
voortgang , en ik mag wel haafi feggen ondergang van de 
'-Compagnie. Her is bekent dat door de Koning William

H ooglofiêlyken Memorie was ontworpen een Alliantie tuiïchen veel 
v o ornamen magten van Europa , om de-Spaanfe Kroon te brengen in ’c 
Ooitenrykie Huys wclkc maatregels daar de Koningin Anna wierden 
opgevolgd , dus de Geallieerdens een Oorlog hebben gevoert, met fo 
veci Glorie en fucfes dat defelve geen weerga heeft gehad van het Jaar 
'*701, tot het Jaar 171 o toe, dog met feer veel geld koften,maar de Koningin 
'^eranderingen makende, ondcr haar Minifters was ailes vol Jaîoufie , en 
99 fb genaamde Wigs in Engelând niet: willende de nieùw aan gekomc 
Minifters gelt fchieten , en het Parlement 00k nièt in haar voordeel 
&yndc , konden fy geen gélt bekomen om een Parlement na haar fin te 
kopen.

Dus moeften fy meet âis eenderly bedrog fmeden, het Eerften dat fy 
deden , Was het gelt van ceti Lotery by het Parlement gerefolveert, toc 
tot onderhout van de Melietie en pùblyke fchuldén , in hâàr fak te fte- 

>ken , enr om de Natie in te nemen, tegen de Geallieerden , principati
. ^ FlOllâ.ncicrS « fo ma n!ct->=» >*** ■crat-l'.'-h'W/f drive 1f — — — — ----w « r ! 1 -1 n 1 r— rM i-m r, irurirmfi ir - i uni;— i ■ i ir

' ™~ —u- txent m gevaar , air was genoeg om ce ite
mene-
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meneman aan dc gang te helpen , dus moeften de vorige minifters aan 
houden, die de Gloria van hec Ryk in'top gavyfek hadden , waren nu 
Misdadigers > en hec gacorrumpende Parlement dorft haar wel aankla- 
gen , als habbende een trari.iat mat de Staten Generaal gefloten dat de 
Engeife Natie verraden.

Dus xvaren fy nu de Heeren die den Negotie fouden waarnemen, dus 
verraden fy de Geallieerdenen fpanden met Vrankryk en Spanjen aan, 
daar bedingen zy voor de Natie de Handel of Levering derSlaven in 
Nova Spangien , (een Contrari: in Spàngien genaamt de Affiento) en 
ook dat fy Jaarlyks mogen. leaden % Schepen met Engeife yrugten, dit 
Contrari geftooten zynde doe aan bet fchreuwen van dit groote voordeel 
dus Regten men bier van een Compagnie op , met naam van de Zuyt- 
^ee-Compagnie, bier kan He-Natie intekeneny inaar dewyl men te ge- 
moet fag dat de verftandige dit bedrog merkende daar mede fpotten 
en geco gelt wilden geven in dit Complot, fo bedenkt men weder een an
dare lid, dewyl fy de leveranciers en alle menfehen lieten lopen, die lets 
van’t Hof moeften hebben, en niemant als haar vrinden betaalden, fo 
Waren de fchulden Confiderabel, dus permiteerde men dat imant intee* 
kenende voor Duyfent Pondcn , die kon betalen yyo Pont in Rekeningen, 
ofordonnantien, en 250 Pont ingelt, dus. wilden de menfehen haar ag- 
terftallen betaalt hebben, fo moeften fy dele bedriegers Gelt geven, dus 
kon men ook de Atiien ten eerften kopen 10 percent onder de waarden.

Dus fiet UE. myn Hear , hoe fuur defe fchelmen dit kind of mis- 
geboorte hebben gehaalc , dus bet geen wonder is , dat defe Compag
nie een Kâatsbal mag genaamt worden , dog doe de Franfc en-Spaanfe 
Minifters, zagen dat de Engeife Minifters, haar by alle Natienveragt 
hadden gemaakt, raljeerden met alle defe beloftcn aan den Compagni; 
gedaan.

Want defe Schepen van defe Compagnie komende met de Slaven in 
Nova Spanjén , wierden onderworpen aan de alderly Critiques van de 
Spaanfe Gouverneurs, eenige Slaven wierden uytgefchoten., als uiet g°ec 
zynde, hadden de Officiers eenig goet voor haar Particulier verkogt, 
(dat dog altyt gefehiet) voort was daar met de Engeife Agente» quellie, 
men lier de Schepen leggen verderven, quamen de Schepen uyt Engeland , 
met goederen, en waren die in Engeland gemeten , (want »e grQOte der 
Schepen wasbepaalt) de Spaanfe tmten die na , de Schepen waren te_

froot, defe klagten moeften eerftin Engeland, van daar aan het Spann ri 
lof gedaan worden, dus verargerden dc Schepen, en net volk verging 

vanongemak, eer de Spaanfe Gouverneurs andare ordre uyt Spanjen kregen, 
dit quaat uyt de weggeruymt, word weder door de Spaanfe Gouverneurs 
een andere queftie gemaakt, in hat Tra&aat van Commecie is den Com
pagnie belooft, geen Extraordinare belaftigen van haar ingebragte goe

deren,
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'derén, te fullen vorderen , de Spaanfe Gouverneurs houden daar in het 
woord van den Koning , maar fy ordonneeren liaar Onderdanen van 
aile de goederen die fy fy van defe Engelfe Agenren hebben gekoft, of 
nog komen te kopen, da; fy daar van moeten betalen 20 ten Hondert, 
fiet cens myn Heer, of alle defe faken niet verttinen dat voor defe Com
pagnie j nièt met .profyt daar te doen is, dewyl fy defe ongemakken daar 
ontmoeten , moeten de andere Engelfe Çolonien gebrek îyden aan Sla- 
vén. ( Hue defe Handel in ongelukkige menfen Slaven gemaakt toegaat, 
kan U R. pen , in V Bask van de Heer Bosnian , gcnoemt Befchyving 
v‘1.n de Guinefe Tant en Slave Kuft, een Boek met J'00 vel naukeurig- 
kjt bejckreven , als eenige Befchrytihtg aoyt de Éuropens is medegedeelt.

dat ik vrymoedig befluyt, dat defe Compagnie nooyt veel profyt van 
baar Coophandel heeft genoten , dus 00k de Koning Georg eenige tyr 
in de Regering fynde gewecft , en de vorige Minifters en Bewinthebbers 
fynde weg gejaagt, of afgefet, defe Zuyt-Ze-Compagnie, een andere 
gedaante heeft .gekregerjen dewyl als boven gefegt is , dat de inleg 
7fo Pont, aan. Obliga tien was ten laite, van het Lant, fo hebben de Be- 
winthebbçrs 00k een andere Coers gefylt, en hebben de Contanten die 
■voor defe Obligatien in quamen, tot profyt van de Geintreffeerden, we- 
derom op Parlemcntare fondfen uyt gefet, dus kregen fy 5 a 6 percent 
mtreft 3 dus fy haar geintrelfeerdens, hier wederom. uytdelinge konde» 
van doen tot fad percent ; dit deed 00k haar Adiien ryfen, tot 10 a 17 
percent boven het Capitaal, gelyk die waren het lopende Jaar van

Op defe wys de faken ftaande . fyn leer veel vreemde als Franfe , die 
haar gelt uyt haar Ryk konde bergen , als 00k de Nederlanders, die 

.veci intreffc in haar Land nier konden maken , in defe Compagnie 
gemtrelfeert geworden, tot veel Milioenen, en is dit geworden een feer 
groote Ncgot’e, Qp de A.mltcrdamfe , en Rotterdamfe Bents. 7 « 

Maar Let Engelfche Parlement Attende in het Najaar van 171.9, en 
det Voorjaar van 172,0. Refolveert te arbijden om de Schulden van de 
fatten te Redrefferen , en de Obligatien van hooge Intreften te vefnie- 

, en de Houders der Obligatien te voldqen , fo Tradteeren Ge- 
kommitteerde van het Parlement , met de Bank , en andere met de
■huid-zee , Gf der felver Éewindhebbers , als fijndc defe beide Society- 
ptnten , genoegfaam aan te merken , als de gemeene Kafien vali Natie , 
door de gunft en voorfpraak van de Hofpartye, fo word het Contradi 
geiiooten, met dg Bewindhebbers van de Zuid-zee Compagnie, dat fy 
^jÿ4#^Geni&éMillioenen. - , r '

En oyer.reemen genbegfaam alle Men van t Landdm maar on- 
^handœfijnde, Worden de menfehen driften gaande gemaakt, leder 

y t tegen malkanderen op , dus waren die op April lf%Q> tot ^.00,
A» dus
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dus Re&lveert de Compagnie t: Iacea In&hryven Milliomai pondat 
Steseli tigs,, ^ , pot* A Steerlittrs avntftnt elf Gulden ) tot îoo. dus 
kr,ygt lemand die 3000. pond Steer lings intijkend , maar een Aótie in
trCTf-agT van loc?° P°n(* > dus wind de Compagnie 00 elk van 
defe Aerien | part s daar op lo pen de Àtiien op Tuny tot tfoo, de 
Compagme waar neemt dele tyd wederom, enlaat voor de tweedemaal 
Inmkenen tot 400 j en 1 millioen Ponden en de Aôtien loopen 00 Au- 
guftus tot 8- ja 9. honderd, dus gefehied de 3 Infchryving ter Somma 
van 4& MiU'oen en pcmden Scecrlings toc duifend , en de^dtien lopen 
op van duiiend tot clf honderd en de Compagnie doet de vierde Inty- 
kening tot xooo ter Somma van een millioen , van aile defe Adtien be- 
look de Compagnie te betalen ,z. Jaar lang fo. percent in 't Taar, dus 
heeA en voornaam LieÆcbber , des onderftaande uitrekeninf pu- 
bltq, gemaakr. 0 r

Ms ..Mills Steri: ond Capimi . blyft iz Mill:
De i® Subfer: zi M
a»
3«
4®

xf M: 
41 M: 
i M:

tegens 300 pto word 61 M: 
— à 400 pot -— g /vi: 

a 1000 pto —— 4^ jvi: 
a iQoopto — ■ 10 Mr

Mill: fieri: fehuld: word 79I M: byJnfcb:
(en fubfcr :

Dit all^, betaelt zynde, zoude de Z: Z: C: door-een ontfhngen hebben 
«H»voor IO°5 dat is 31 voor 1: want zzi; 79’: : ' 100: 357}-

Deïntreft ot Uytdeeling van de zzi 
Mil: Steri: fehuld, volgensde belof- 
ten va» fo pto ’s jaars , belôopt 
üqaar&elf Millioen Aeri: ’s Jaers,

De Intreft van de Ingefchrevene of 
ontfangene 79J Mill: Aeri: zou te
gens y po flegts bedragen hebben, 

•Tchaers vier Mil: Iteri: |’s Jaers.

-o dat r dtis van al t Ingefchrevene door-een omtrent drîcmael 
meer Intreft beleoft is ais’t behoordc, en zulk een Compagnie op 
dien voet m t korte te gronde moeft gaen.

_ lu^nteïcenafrs de Termynen van betaling komende , gccn 
lhebbfj df te betalen , fo moet men dit op Intreften foeken, 

1 Je¥. duryen haar Penningen aan defe nier vertrouwen ,

en



CH:
«ft daar onder, het gsçn op clke Aétie van rooo. pond; Steerîîngs (die 
entrent elf duifend Gulden Hollands Geld bedraagt, maar tot. duifend 
percent gerekent, is die waardig geweeft honderd'en tien duifend Gul
den Hollands Geld., cn die nu tot 100 gerekent , is die maar %% dui
fend waardig., dus word op leder Aétie verloren, agt cn tagcntig dui
fend Gulden, is.dit geen onherfeeibaar verlies is, dan is myn uit al dé 
Hifiorien die ik heb gelefen geen voorgekomen.
. Dus raakt in. Engeiand leder aan het rafèn , en woeden tegen haar 

eigen Leven , tegen de Bewinthebbers ", tegen het Hof, ja onder mal- 
kanderen, maar defe quaal is door al defe gcwddigc raatflagen , niente 
helpen, niemand van Vermogen , wil van lijn contant Geld fcheiden, 
het Crediet enbetrouwen is uit de menfchen , die ns Rijkdom men op 
veel Millioencn voor weinig dagen heeft gefehat , moeren Banqueroer 
dfi WilTd-handcling is weg , en verlooren , en de Brieven komen met 
crotch, in plants van Betaling.

Nu het quaad daar lijnde, is leder genegen na het beginfel der quale té 
*oeken , de cerile die lait lijden lijn de Bewinthebbers , die hebben het" 
Aerile de menfchen berooft van haar Contanten, met de Subfcripten of 
fnfchrijvingen re verkopen , voor do ja honderd percent opgdd , ja 
tommige tot zoo percent opgeld, fodat Bernving der Gemeente , door 
‘fe Atiie Negotie algemeen /is geworden, en fchijnt een ItrafFeloofe die- 
vefy te lijn, ondertulfchen lijn door dit fpel, honderde van Familien ge
nu neert , en dat dit in Engeiand fonder doodflagen fai afioopen> geloof ik 
niet immers van fells Moorderyen, heeft men al verfeheide voorbeelden, 
P1aar defé verliefén taken Engeiand niet alleen, maar Mijn Heer ook 
hier tot Amherdam , Rotterdam en genoegfaam door heel Nederland 
Jordan menfchen en heele Familien geruineert.

Want doe defe bewegingen io de Ma and van Febuarieeerlt opquam koriden 
Boekhouders , Kantoor-knegs, Bcunhazen, en ieder wie het ook was, 
geven Premie van a, of}, percent (dit bedroeg op een CapitaalAc- 
t,e van duifend Pont , tuffehen Me z en $ honderd Gulden , daar voor. 
^rbonden haar Heeren van Vermogen om de Aétien te leverai , tot 

, inde ri id van drie Maanden ware defe Premie - Comrafìen waart r 
aen twaalf-en meerder duifend Gulden , ja een arme Jood gaf.gekfche- 
ende k-Schellingeo uit, aan een voorname Jood, welke daar voor aan- 
amr dit. lopende ìaar de Aétien re léveren tot iooo, die fclfdc Coritraéè.
S S^maakt voor duifend Gulden.
v, ye faken rugtbaar wordende quant leder op dit Ags toefetten, dus 
1 H dit felve ceri Hoofd-negotie, allé dagen quamen Exprelfens van 
^poden met Prijfen der Adien, & Beurs voor de Koopluy gcmaakt, 
yierd te klyn , de tyd daar toc gewooa op den middag te gebrmken A 
sort, dus wierd het Franfe Ko&-huis , Aaande in de Kalyer*hraat,

A 3 daaf
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tiara- *s avonds van omtrcnt 6. uren toe gebruikt , daar' was het geràsi 
de Nache door, tot ’s morgens ten 2. 3. ja fomtyds 4. uren, dog 
Huis te klyn fijnde, wierd de ganfche ftraat van den Dam tot aan de U_a- 
perfteeg toe gebruikt, de voornaamfte Speelders van de Commedie ia- 
ten in ’t Franfe Koffi-huis, alsPrincenby malkander, en al wat daar 
wierd gezegt , waren Orakelen , het andere gedeelte in de Herberg a- 
Karfeboom, het Gemeen in een Kamer- apart , en de Heeren vanrat- 
fben ook boven op een Kamer, andere van nog grooter Fatlben , f^en 
in de Herberg genaamt de Graaf van Holland , un defe dne Huiten 
quamen de Orders te voorfchyn, dati aan het Schreewen tot doi 
wordens toe, van Makelaars en Beimhafen , defe Rol wierd alle dage» 
o-efpeeld, alleenig waren de Joden nog Saterdag daar met by , maai 
als het omirent Avond was , quamen die met haar heele Leger fchre- 
wende aan , en haalden dan haar fchade w.eer in. .

Door dit gevveid raakten ieder in dit Spel , met wind daar e 
droemt van groom Rykdom gewonnen te hebben , koopt Huifen en 
Plaifier-plaatfen , Koctfeen Paarden, en dit heelè Spel is uit, in min
der als 2. Maanden. , . , , ,,,, ...

Defe Tragedie dus uitgefpeeld zynde is het over al vol Klagten en 
Eleriden, Vrouw en Kinderen bedurven ; de Wiffels uit Engelând keren 
met Protette en den eenen gant voor tianqueroet , dit doet weer ande
re Springen; dus is hier alle Verfrouwen uit, en gelyk ik in mijn 3 
Brief heb getoont de Bloedtuigers gelukt het wedcrom om menfehen 
voortte bederven met hoogc Intreften.

Nu fai ik overgaan tot mijn 4«»« Artikel van mijn Beltek, en daar 
aantoonen de abfolute ondergang van alle onte Compagnies van Ai 
rantien , Beleeningen, Difcontes, &c, cn om de Ordenti mijn eeriR ^ 
tweede gehoude te volgen, fai ik. certi fpréeken van de Hoomfe Cornea 
ente, die (tende to groot een gctal van menfehen komen, om m te te _ 
kenen, dagten dat de eerfte Winft voor haar was , lieten de aang- _ 
mene Heeren teggen, door de Stads-Bode de Commeny is voi, gy 
vertrekken, nn ismijn Berigt dat de hoogtte pryten die verko^ ^ 
in Hoorn is tien percent Opgeld , dat maakt op leder A&e - ^
den, en tegenwoordtg op pnmq November )kan men die koopenmt

ÜSÜii
Van lien, want nu de Dire^eurs oordelemR dat tot yoortfytting v.n 
Negotie nog meet Geld van nooden is , nnen volgens Artim. T £ 
aiKr cyt&n van de Geintretleerdens dat een Strop isom leder tipi
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I^ni&menris ^ Capital is 10 milioenen, hct eerAe
ÈSMmmB

•%* d« Capitaal S"‘, °,TJ „ *»# “ W S,ad « kopcn, fa».Sbastì,
Art
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Art . 3 agt dagen na de intekening z percent is jzo'Duyfent Gulden voigens 
Art. 4 kan men met Trans porteren, voordac 4 percent is voi da an , mede 
een fchone drop voor de intreflante, dog hebben zy bet eerfie foumilTe- 
ment bet is genoeg.

Nu volge Alkmaar , die moeten wat meer hebben ora reden in myn 
cerile Brief gegeven, dit is 14 Milieoenen, binnen 8 dagen na de inteke
ning3 percent is 7 bonder: en zo duyfent Gulden , maar van defe fom 
is wynig of niet in gekomen, fo myn berigt is want de menfen uyt den 
droom ontwaakte, dog haar Aétien waren in ’t begin 4 percent Ava»' 
en nu.z percent verbes.

Nu komt Purmerent , de Gondietien en lnlage dat is pas 40 Duyfent 
Gulden dit na myn is berigt, dog andere feggen van pas de helft, dus mag 
men defe dood rekenen , de Adtien konnen 00k tot. z percent onder de 
waarde gekoft worden.

Nu komt Rorterdam, voigens myn 1 Briefs beilek, de Conditien kan 
U E. in myn Ecrite Brief na ben , bier is de Actie Rol op fynhoogim 
top geweeft , want hieris verkogt tot 87 percent Avans, en tegen- 
woordig fyn die te krygen tot zX percent, dog bet fai 00k wel doot 
lopen fo dra de Rekening gedaan word , met de Boeken cens de ge' 
intreifeerde open te leggen, dog ik twyf of dit wel fai gefehieden.

De Delffe Compagnie, is naait de vorige nog in de meeite ageing 
ten aanfien der Pryfe , want die hebben geweeft; 70 percent, avan» 
en gelden tegenwoordig iy a 16 dog ik meen dat de reden over Rotterda 

: gevoert 00k bier plaats heeft, myna Brief begint met Dordregt wclker 
Condi tie en inleg daar is te vinden, defe kon men in’t begin verkop6^’ 
tot ay en a8 percent s’ Avans entegenwcordig 10 percent, en haaft c16’ 
al gelt toe. _ vlt

Dan volgt die van de Stad Gouda, daar fchreefik van, dat ik 
niet. kon bzdenken wat fy met dat Capitaal 00k: fouden doen , dit i*1 
ik is wel door defe korte tyt gebleken, de Compagnie is aan gelefE 
te Aflureren en te Negotieren, bier prefenteert men gelt te negotier £ 
Lyfrenten , wie heeft de Dircdleurs daar toe geauthorifeerr, en ^ 
men dit Gelt met bet Gelt van de fourniflementen heeft, .w?c ■ n^etl 
daar mede doen, en uyt wat winften fai men de Iloge ]fennJD3at 
betalen, en wat fckerhyt voor de gene die Lyfrenten gekogt \ ot 
bet Gelt niet eerder op fai zyn als zyn fterfuur kosf mo\,„ de
Delft of tot Rotterdam by de Compagnies bg voor de biffi fanthytja 
Goudfe Compagnie laten Aftureren, dog dir vind lie op haar 
nog niet 2 ma'ar mogelyk dat fy dac ^ .. toeKornende wc
^vérvòlgcns , kom ik tot de Compagnies vw Wefop , Muyde"^ 

; Naarden , dog dewyl die fesr wymg of niet in kas hebben gcKr p.
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fallen wy fe ook overflaan, als dat ik haarfoude rekoffimandeten dai fy 
can Gouverneur verkoren om de Compagnie van defe 3 S reden waar te 
nemen , want vele fallen van ’t wynige dat m gekomen is met onn 
doen , en dan boorden fy in conGderatis te nemen , de He.r dieom 
Brood te halen voor .de Famklie uyt wait, doe de Bode bet ,oilM van
,ntNü"ofg!’"gCr1»e„hag=, daar ik m,n conlider.tien in my,il-Brtf 
Op heb g&even, bier fyn de A&ien verkogt tot 14. a 30 en nu eoa al
”D.Vta“,™E Zd.nl gebl.ven bebben bien in la bial

ttevSS ras *
bende lb is daar van dele Rafetny mets gevallen , en haar Ond.m^n.L 
fyn voor grote fehade bewaart. , , T , • . -, unn

«

*
Aûis, Woerdcn, Bec. fullen ook welvaren alsde andere , ^ ^rnsmêMÊm
2ullen hoeven te ftellen. - g. Daar
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Door de Baling 'van alle dele Bubbel Compagnies, is her onder her 

Gemeen in Allarm, die op tyd of Courant verkogt hebben willen leveren 
die gekogt hebben willen nier ontfangen , dus fijn de Verkoopers om 
haar verlies Rafende, vecle geven malkanderen Hagen voor Geld, dog 
her kon wcl fijn darle in’t vervolg nog war partikuliere gevallen in eea 
nader Brief van myn wierd bekend gemaakt, ondertuflchen yerblyve
A

U E. D, W, Dienaar

A,Z
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Aenden llieus gieng en LeCer.
Onlangs met fékenen. lurent tôt dCaerlem, zyndt 
opndemvy mb -voorbygaen -voor een. Schilders winckel 
een. dronmtebttetwolckjcjhien. che aent -uytivendigbe 
gebaer bet Itry drock.melte yraetfehenen ir h ebb en. 
twrïâ. ons beweeghde uyt nie-.fgierubey-tidirde Jmf: 
-terdammersgelyd. cumgébprenis)-ivat naerder by te
amen, a&wwr wy

-Cy W. ** jy,
-uemédsrgenoemyt, dwogewoorl voerdenen.de mnftuc■■.

*y*;«g**.etg** %»?

doort bobodigeJhackie datfe truer een Jchildery ojç 

den.geckelyb.en. hundel vande 'Florifen.gemaecktfa’, 
meit badden ,wKœ afbeeldinge dis chcchbigercyraet 
■van defe twe -tek de Liefhebbers als -waerdich am,tru~ 

eewÿt geheugbems tz bfvenjncr voor oogen.JhVe en 

muer onibouljbo wafl dat'Fog met deft vworden eerjl 

began. Fop Huyfêcooper. yJais dit veer coddery ? 

y Cryn- ™>et \vct ten. reys. Cry'nDnyemelker. 
V.>tl ziejedcé met Foy '{ris jmfdnlderacy vande ry< 

ke Cooyly vani Iaer jâyy. doeder mier iÿfenden 

m eett marré verhandelt wierderuti fer mi in feslae

nen. / vdmfberdam- oyde leurs Top vpaer 7 utrnp. 
daer in, aen. een. tmffthm met ten,goufclmeltwn en. 
■u/cegent Crijn. in een.grnote Geclshp matr affer ci 
infmaven. dit aen. die Corneigereet hebben -ich mien. 

dÿf vrr jmwtr

Jen .Pop. wd dib> khicbtich %ttmen. nu -met berle 
fêlfnctppen, meen. Cay van Puis ylechhnenft ojrt 
hoofs oydr mantel en beel cUyntj.es apde Tapberis 
te dr(legni- maer daerflocchi yen vaendel uiét i/ler 
krl'jn;.,.Crmi veer: cl'tant ts h uytiianabcri daer

niet datter ptfnjhet aide zftfb'ctLni. Pop mak 

werrentich muF *ie zitdaer ef cm tffel die vafb— 
van. een deeljdfi"*dfk Idplchje egiefèlt tvpri tCrÿa 

dat is 'dClora s'tb^r die deFtoriften. cerf fehier te 

iaclen, droegeïï zn-nu uytjfyt ont baer baerachtyi 

hdhtvaerdichef ina-baer Tyrtaeboeni wprt.Fap.die 
daer zyn bpojb fié en kbrmvt wcdr is dat voor een,. 

C beenafdattdef Cates die Flora al mee op booy ry'ch 
gemaeclct badi171 ranfiecbt fast m z,iet dot %fvz_ 
Jfiden. in. d’as legger-en, zyngoetyen. inde Zommertjhet 

om. ogie^ ContgnrUgètt conten en armen bip et nu. «w
Jf. 2vcfen

aent werckcn mûtt.Fcp '’thl dots jp een beuferu 

bandai nu, bon ich no ch rmer Cryn altemets mde fxe-- 
cifi irgam om een,phekj^n,. Crynjaa lip buy-, 

fecoopen daer cant mee -welflecht pfloogen 'wantdaer 

warden, de -menfeben Ucht infebaegen verandert en, 

■naer een Tuÿebyt. Pop T) at bet-nougingry lel de~ 
Intyfen ‘zÿntejèer aent rj/fin. maer daerfiaeter jm 
en lacht, dnttycht Weljen üuchfym h aen. te wefen. . 

Crijn Dais een binent lie b refi nJétpot byde bloe> 
mf bsngrfiult.Wimt merrumt xffer beter bÿgeuat 

ren. als dots th’lrljp,en f " daer mets andrò boeck^j
fxcu.

Jhen.jrraeten en. dien. latmen lai lafelybe goet ah 
drecl Ofden Ihlhslssg brerfbt, datfcken wel ‘Cuyn ■■ 

bye en. bouenniers te weefèn die baer vaf ■venwonderen. 

over defèn wonderli/cken banlel en Uruchâua-c tyt- 

vanJÿce km, mjanl ici locff datter indat wonderpeh 

jaer meer Gecken. -ufigebroeÿt zÿn af/èr induffent 

gaerjat van 'Vrcnnven.geboren. warden. Fop Jlaer 
nae ick ziejào is tdèyntjeman daer -mer intjfulgena,- 

edet lair is een quart feck, laer bowk -met: pf. Crjjtt 
i is maer injchildery, die lyclt wel date cl de brief es 

aencenjnoer beef,che de Ftorifenmalkanler gaeven. en

eetiglhcbflas m d anlerbof^. dJs ofbyjeggen. wd.detit\ daer-cn-lpvenflUben ee* guarteci Jt-aymen.,dis xchv 

is OVl Fop tfoo ivaereri c(lo bnfyens daerfoo veeL. ban. daddÿckjid termen ends nock tnrtnen vetrLinen, doghi

*^.Cnjn 3Wr ^^ ^

^ .f op ^ ^

«»& wr & i** ^
■mogken boleri, onde tat des VMaagerfinyf leyden. ~

ktiadde jzoo. Giddens die idc Lot- TnyneTi iaf neeme,ende~.

Jj-00. (fulaens is izîlen pfh vv Hancle of iejehryven,. 

Crhelocht van N.N\ een pant Ocntert T/atrr j8oo Oïdlens^ 
■meis laer• jfheveruU n^ht lefle 'Weerfc'hyme 'Rod,een, auJe^o 

ffe/enohel,enile een ^enmnanlen met een Jih/ere 'Kaethinptje 

ant aen eenfXortts heds iz langhen- ,

O-ver-tfhenamen van K.Fl. een 'VerheicrcU £jnrzneloj> van-ÿ,oo. 
jl/èn Jhefhnt dien. Iry vopr (even- lander^ Giddens glelochf— 
Iradde midis lem vereercTide lemderdr Schipjpcmt- Sdarnfe 1taes ■

d£m mee ontfkmt cmder de -beboordersfUck cmgïdach dut 
Fog raet voort eon Te/tn boewélbÿ noci emlange rolbadt.waer 
door elei rgms we fits Heg.en tvynaerde Scimi/tjes onedner- 
-te vaereri.vaert voti Icftr en ^denebter op . ' r




