
Eenige vermakelyke klink-digtjes. Te zamen gestelt, door een liefhebber der 
vermakelykheden. Gedrukt voor Tys: een boek ruym schaars [eind 18de eeuw] 
Formaat 16° (sextodecimo = 17x10cm; 16 pp); 1 ex KB Den Haag (Google Books) samen met: 

• De quakzalver, met zyn masquerade op de mart - Gedrukt op de pers onder den degel, die het 
niet glooft is een regte vlegel. 

• De verliefde dienstmeid, wordende op een wonderbaare manier, van haar verlieftheid verlost - 
Gedrukt voor de dienstmeisjes. 

• De geschiedenis van Hendrik en Maria - Gedrukt tot tydkorting. 

• De vroolyken vastenavond gast, verhaalende veel koddige historien en vertellingen, snaaksche 
invallen, aardige loopjes, en galante minnaryen– Voor die nieuwsgierig zyn van aart, is dit 
bundeltje een daalder waart. 

• Een kort liedje is gaauw gezongen - Gedruk al drukkende. 

• Jansje, of de onschuld gered, den gebaakerde ridder, en den nagtegaal gevangen, drie fraaije 
geschiedenissen - Gedrukt tot nut en vreugd [ook in Van Zwaamens en Thompson's almanach, 
1795] 

 

 
EENIGE 
VERMAKELYKE 
KLINK-DIGTJES. 
Te zamen gestelt, door een Liefhebber 
der Vermakelykheden. 
Gedrukt voor Tys: Een Boek Ruym Schaars 
 
[p. 2] 
KLUGTIGE 
KLINK-DIGTJES. 
 
Dronke Tys. 
Ik Handel snurkt Tys, met Paarlen en Robyn 
Ja met Karbonkelen, ik kan 't wel zien zei Tryn 
Gy hebt verschied genoeg: want om uw waar te toonen 
Zo draagt gy ze op uw Neus, uw Voorhooft, Hals en Koonen.  
 
Van de Steen. 
Tys gy hebt zoo je zegt, met Pieter veel gemeen 
Gy gaat, ik weet het zaam, elendig aan de Steen 
Maar hier is onderscheid, hoor ik van and’re zeggen, 
Piet heeft ze in zyn Blaas, en gy in ’t Voorhooft leggen. 
 
[p. 3] 
Tys getrouwt. 
Tys zogt een ryke Myd, die dogt hem kan best munt slaan, 
Hy bleef hier hulp geen raad, hardnekkig op dit punt staan 
Hy kreeg ‘er een met munt, die spytig was in huis 
Nu heeft hy dubbeldeel, want hy heeft munt en kruys. 
 
Tys en Jasper. 
Tys heeft zeid Jasper buur, een zonderlinge vond 
De zieke Paarden maakt hy met zyn reuk gezond 
Is dat geen wonder? neen: het kan niet minder weezen 
De Paarden zyn niet dan door Bokken te geneezen. [Jan Vos] 



 
Tys eerst een Barbier, nu een Waard. 
Matthys de Barbier, is nu een Waar geworde 
Is dat niet schandelyk, in 't minste niet zy Jorde 
Barbier en Waard verscheeld, maar het werk heeft niet veel keurs 
[p. 4] 
Eerst schoor hy 't volk het hoofd, nu scheerd hy haar de beurs 
 
Tys en zyn Wyf. 
Tys dryft zyn Wyf in huis, en vloekt op haar met yver 
Tys komt niet op de markt, of 't is een Varkens dryver. 
 
Malle Tys. 
Het Laaz'rishuis is hier voor Gekken opgebout 
Hoe komt dan Tys dat gy uw nog op straat ophout. 
 
Het noodigste hoort voor te gaan. 
Tys heeft van alles, maar 't best schynt hem t' ontbreeken 
Wat of dat is! een tong om waarheid mee te spreeken. 
 
Op het Wapen van Tys onverstand. 
Tys voert een Buffel in zyn wapen, zeid van Mel, 
Wat dunkt uw daar van Koos, hy lykt zyn Wapen Wel. 
 
[p. 5] 
Ongeloovige Matthys. 
Matthys gy glooft niet dat ooit Ezels spraeken zegt gy 
De Bokken zeggen het zelfs dat is geen spottery 
Maar of gy 't glooft of niet, 't is hier nog strak gebleeken 
Al wie uw hoort, gelooft dat Ezels kunne spreeken. [Jan Vos] 

 
Onbeleefde Tys. 
Tys ligt geen Hoed, zeid hy, als gy hem komt ontmoeten 
Want een Kaag Boef heeft schaamt een eerlyk Man te groeten 
 
Tys Kloekheid en Beleeftheid. 
Tys kreeg verschil op straat, en vogt met jonge knegten, 
Zyn Vaar riep kom maar t’huis, ik zal je leeren vegten. 
Maar hy riep wederon - Vaar spaar die moeite vry, 
Het vegten kan ik al, en alzo wel als gy. 
 
[p. 6] 
Lief Vrouwtje. 
Ik heb een Vrouw, je zoudse steelen, 
Zy Tys, maar hoor, hoe 'k dat verstont, 
Ze sliep schier waar ze zat of stond, 
Op stoep, in kerk, 't kan haar niet scheelen 
Is dat geen Vrouw, je zoudse steele? [Cornelis van Ryssen]  
 
Tys over al t’huis. 



Tys Tafelbeezem kwam zyn beste vriend te gemoet, 
Die vroeg hem: waar na toe; hy met een hoofze groet, 
Zy Heer: 't geen gy my vraagt, en kan ik nog niet weten. 
Ten zy zo 't u beliefd, tot uwen te gaan eeten. 
 
Tys met zyn Potstukken. 
'k Zy Tys, 'k heb u veel zien op straat by Smousen loopen, 
En wyl ik hoor gy zoekt Potstukken op te kopen. 
Zo het u dienen kan? Ik heb ‘er al een deel. 
[p. 7] 
Wan ik heb t'huis een Meid, die maakt ‘er myn te veel. [Olipodrigo] 
 
Tys ziet op geen Geld. 
Tys zwest dat als hy koopt, nooit op geen gelt en ziet, 
En 't is zoo, want in plaats, van geld by de waar te leggen, 
Ziet men daar munt nog kruis, en is altyd zyn zegge, 
Stuur maar uw Rekening, en hy betaaltze niet. [Olipodrigo]  
 
Tys Rood en Bleeker. 
Tys was eerst Tapper en hiel vry veel van de Beker, 
Kreeg ook een schoone kleur, die als Scharlaaken blaakt, 
Maar is nu buyten aan een Bleekery geraakt, 
Daar kleurd hy nog al meer, en nogtans is hy Bleeker. 
 
Daar steekt veel wonders in een Wynvat. 
Mottige Tyvss die is een Baasje, 
[p. 8] 
Als hy komt tot dronke Klaasje, 
Dan ze roept hy tapt voor myn 
Van je beste Brandewyn 
Daar is 't dan! myn Kommeraatje 
Benje niet myn beste Maatje 
Ouwe kennis! Ja by gort: 
‘k Wed je noch myn Zwager word 
In het drinken, onder 't praten 
Word ons Tysje uitgelaten 
Want dan is hy wel zoo vol 
Dat hy rolt gelyk een tol! 
Dan is 't daar: wie zal hem dragen 
Haal ons gaauw hier een wagen 
Roept dan eenen Pieter Buur 
Kruyt hem zagjes na zyn Huur 
Koant dan Tysje in de Keuken 
Zyn wyf begint ‘er op te beuken 
En dan is 't de beste raadt 
Dat de Kruyer heenen gaat 
Daar is ’t klagen, kyven, smyten 
Vloekig dossen, nydig byten 
Mary vat Tysje by de kop 
En zy beukter lustig op, 



[p. 9] 
Daar is dan het Wyve wonder 
Zy Ieid boven, en hy leid onder 
Dan roept Marytje nu byget 
Pas ik op geen Manne wet. 
Souwje dus myn goed verpöijen? 
En de straat met billen strooijen? 
Neen bylo! een kamp 'er om 
Eer ik in elende kom. 
 
Aan Lammert de Woekeraar. 
ô Lammert dat uw A een O wierd in het leezen 
Dan zou uw naam, gelyk uw Huis, een Lommert weezen. 
 
Driederhande Spel. 
Wie met de Teerling speeld, verteerd zyn geld heel arm 
Zo hy verkeert, verkeert zyn lachhen in gekarm, 
Bemind hy Kaartspel, zo begint zyn goed te springen, 
De Steen, de Schyf, de Kaart zyn vol veranderingen.  
 
[p. 10] 
Misverstand in Weddingschap. 
Huyg, had gewet, dat hy in vier-en twintig uuren 
Wel vyftig Haringen, zou eeten; maar in 's stee, 
Dat Lubbert meenden, 't maar een dag en nagt zou duuren. 
Zoo nam by alle dag, een uur, en at 'er twee, 
En wyl doe d’ander zag, dat hy wat wierd geschooren, 
Won Huyg de weddenschap, want Lubbert gaf 't verlooren. 
 
Zoo stom als een Vis. 
Een die verlangde wat te snoepen, 
Zey, 'k heb straks krabben hooren roepen, 
Dat kan niet waar zyn, zy een snaak, 
Want alle Vis, is zonder spraak. 
 
Een Vraag.  
Deez' zegt je moet je laate laaten, 
Eu die, je moet het laate laaten, 
Is 't dan goet, dat ik 't laaten laat? 
Of best, dat ik myn laaten laat? 
 
[p. 11] 
Goed Koop Warmen. 
Job heeft een vond bedagt, wanneer de kou hem kweld, 
En warmt hem dat hy zweet (als voor een heeten oven) 
Hy draagt zyn hout om laag, dat warmt en kost geen geld, 
En voeld hy dan weer kou, zoo draagd hy 't weer na boven. 
 
Vryer en Vryen. 
De naam van Vryer, vind ik regt en buyten kyf, 



Want hy leeft Vryer, als een die zig bind aan 't Wyf, 
Maar van 't woord Vryen, en kan ik geen reden vinden; 
Want 't is de weg van zich te ontvryen en te binden.  
 
Vraag. 
[Het is] een Vraag, wanneer een Mensch komt dood te blyven, 
Of men 't niet beter noemt, ontzielen dan ontlyven? 
Want 't lyf dat wordt ontzieldt, de ziel word wel ontlyfd. 
[p. 12] 
Maar die verhuisd van hier, en ’t lighaam is 't dat blyft.[Cornelis van Ryssen] 
 
Louw houd van ’t volbrengen. 
Louws spreekwoord is, volbrengt het geen gy wel begint, 
En daarom hoort men wel, dat hy 't volbrengen mint; 
Zo gy 't hem dan volbrengt, verheugd hy zich (dat 's zeeker) 
Want zyn spreuk ziet maar op ’t volbrengen van den beeker. 
 
Otje Buur. 
Kleyn Otje kwam ons eens, in onze wyk bezoeken, 
En zy 'k ben in dees buurt, wel eertyds groot gemaakt, 
'k Zy O, 'k geloof dat niet, je zoekt me maar te doeken, 
Want hoe zyt gy van groot, nu weer kleyn geraakt. [Olipodrigo]  
 
Op 't Land woonen. 
Een ouden Reisgezel, reikte my laast de hand, 
[p. 13] 
'k Vroeg, waar komt gy van daan? waar woonje nu Confrater?  
Hy zei, 'k zoek nu de rust, en woon stil op het Land, 
Ik Zei Vriend, zoo doe ik al mee, want ik woon niet op ’t Water 
 
Te veel Maandagen in een Week. 
'k Ontmoete buyten een, die kort was op gaan kraamen; 
En vroeg hem, hoe trekt gy zoo schierlyk uit de Stad? 
't Was, zeide hy om dat ik daar nooit een Vrydag had, 
Want 't waren al voor my, Maandagen die 'er kwaamen. 
 
Zweeren om Winst. 
Een wierd 'er voor het regt gedaagt, voor ene somme geld; 
[Dog] als verweerder, wierd het aan zyn Eed, gestelt, 
Toen hy nu (om 't gemoet) dien Eed niet dorst beginnen,  
Zei 't Wyf (dat by hem stondt) zweer nu gy [luye guit] 
[p. 14] 
Je vloekt den heelen dag, en windt niet eenen duit. 
Zweer nu het tyd is, en 'er geld meed' is te winnen. [Cornelis van Ryssen]  
 
Misverstandt. 
Een zei, ik zouje graag een hupse Meid opdraagen, 
En die u ligt wel aan zou staan, 
Neen zei hy, kan zei zelfs niet gaan, 
Zo laatze daar ze is, zy zou myn niet behagen. 



 
Koude Dagen. 
De dagen hebben nu niet aan, zei laast een Vrouw, 
Dan is 't geen wonder, dat ze koud zyn, zei Oom Jorden; 
Want dat bevind ik (tot myn leed) zelf aan myn lyf 
Als dat niet aan heeft, straks begint het [koud] te worden. [Olipodrigo]  
 
Baarden geen Mode, 
Een Groenlands Handelaar, die klaagde dat de Baarde,  
[p. 15] 
In prys waren gedaalt byna ter halver waarde, 
De Baarden zei 'er een, zo goedkoop dat heeft schyn, 
Want 'k zie dat Baarden nu geen mode meer en zyn. [Olipodrigo]  
 
GRAFSCHRIFT. 
Op een Likkebroer. 
Hier leid ons Pieter Baas in 't groene gras, 
Die een Vreetop en groote Zwelger was, 
Hy was een Vraat en kon niet minder zuipen, 
't Moest alles leeg, eer hy naar bed ging kruipen: 
Hy dronk Genever, Bier en alle soort van Wyn, 
Nu is zyn likken uit, en lyd niet meerder pyn. 
 
GRAFSCHRIFT. 
Op een oude Vrijster. 
Een Huis gantsch onbewoond, een ongebruikten haard, 
Een Koker zonder pyl, een onbereden Paard, 
[p. 16] 
Een Vryster nooit beproefd, van Wyzen noch van Zotten; 
Dit alles legt alhier in 't duister Graf te rotten. 
 
GRAFSCHRIFT. 
Op een Snyder. 
Hier leid een Snyder in de rust, 
Wiens Leevenstoors is uitgeblust; 
Die Jong en Oud zeer olyk wist te foppen, 
En menig gat heel kundig toe te stoppen. 
Dat zyne schelmery heeft thans glad uit, 
Nu hy het Wormenaas verstrekt ten buit; 
 
E I N D E. 
 


