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By B A K E N T K O E N E , Boekdrukker,
op di^ Lindegragt, 1782.
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A LA

ZOUTMANS
y I ( g ^ O Ä / £,
iBevogteo door de Hollanders op
de Engeifche.
Nieuw Zeemans Lied, op de Onverwagte
Viftorie van den Herfteller van Hollands Roem Z O U T M A N .
Stem: Hoor Annaatje ik zal verhaälen«
¥ A'^n ik thans niet welkom weezen,
jsi de zege van 's Lands vloot,
Jy Anna iwyn uitgeleezen ? , , ,
Zagjts wat jy zoent me dood:.*,
fa Z o u T M A N die brave Held
Heeft met ons 's Lands roem herfteld. bil
i.

De eerde Slag ftrekt ons tot glorie,
Englands huogtroed is gefluit,
PAKKER vly£t. Hoezee! Viaoriel
,« %

Al
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jfliji dat faoeven heeft nu uit:
Want Z O U T M A N , die dappre Held
Heeft 's Lands ouden roem herfteld.bi«
^eeyw en Maas-man niet te vinden.
Stelt de hoop op buit te loor,
Sdieeperi, volk, gefchut en winden ,
P A K K E R had in alles voor;
Nofïtans heeft Z O U T M A N , dfe Held
Mct'Gobs hulp s' Lands eer herfteld. bia.
4'
Ja flyoon^ Rusland ons mögt foppen.
Om 't getalm, met Sweed en Deen,
Konden wy den vyand kloppen,
J)e eer blyft nu voor ons alleen:
Want Z O U T M A N , die dappre HelJ.
Heeft 's Lands ouden roem herfteld. bis
Rood of Rinfch kan thans niet baaten.
Neen, die grootfte zegepiaal,
Eifchi Bourgonje op 't heil der Staaten ,
En voor d'Opper Admiraal:
Want Z O U T M A N , die dappre Held,
Heeft 's Lands ouden roem herfteld. bis
moet vooral een glaasje,
Miemand deed meer dienft aan 't Land
't Is geen fchreeuwer piaar een baasje,
Dat voelt England tot zyn fchand.
Want dié ouderwetfche Held,
Heeft zyn overmacht geveld.
bis
7'k Heb condities by dozynen,
Maar een zeeman weet zyn maat:
ZOUTMAN

VICTORIE.
bit is voor de Capiteinen,
Voor die zuilen van den Staat,
boor wier hulp en moed de Held (bis.
~ ZOUTMAN heeft's Lands roem herfteld.
8.
Nu voor d'Amfterdamfche Vaders,
Zonder wien 't niet was gelchied;
Die zyn 's Princen befte raders:
Raad van vreemden deugd dog niet:
ßoor hun dingtaal is de Held
Uitgezeilt, 's Lands roem herfteld. bis
L
S».
(iet hos trouw zy de gekweften,
i in het gafthuis gadeflaan,
^lles geeven zy ten beften,
-»
] Wie word niet door liefde ontdaan?
Ey met Z O U T M A N , onzen Held,
Hebbeu de eer van 't Land herfteld. bis.
lo.
kladden wy niet fel gevogten,
Amfterdam was onderdrukt;
aar in fpyt van die dat zogten.
Is die fnoode zet mislukt;
ant haar fchat is door den Held
Trouw in veiligheid gefteld.
bis
end de Prins tm ryklyk fcheepen,
Onder Z O U T M A N , word de Brit
^Is hy ftaaii durft, zoo geneej^en,
; Dat hy ons om vreede bidt:
Want de naam zelfs van die Held
i Strekt ten Ichtik voor zyn geweld, bis
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12.

't U de zee doch die voor deezen,
't Land tot grootheid hpeft gebragt,
Sonder Qraaf of Prins te'weezen.
Toont een Burger daar zyn kragt:
't Blykt aan Z o ü T M A N, want die Held
Heeft op zee 's Lands eer herdeld. bis
13"
Ja de zee is recht myn leven,
Morgen trek ik weer naar boord,
'k Sal je een lekker affcheid geven.
Meid lief, help my fchielyk voort.
En wacht buit, ao onze Held
Word aan 't hoofd der vloot gefield, bis
Matroozen Lied, op het Draagen van
Zo'utmans Lind.

L

I.

^ t Neêrlands Volk ditSierzel draagen
5oo lang des Brits gevloekte plaagen
Den handel en de zeevaart bind,
Wy zwieren toch met ZOOÏMANS Lint,
En zullen daar zoo lang meê zwieren.
Tot wy als Z o p T M A N zeegevieren,
2.

Weg, Henri-Qjatre! met u franje,
Meloefie koleur en llaauw Oranje:
Hier heb ikalaZouTMANs Lint,
Die zich aan Nederland verbind,
Moet deze nieuwe Mode draagen,
Of kan geen P^jtriot behaagen.

V I C T O R I E .

f,

Tweede Zoutman^ Liedje, tuÜcheii
Kaatje en Mietje.
Stem: Wat of de Schout mag praaceih
KLAAS.
I. W ^ a t vreugd, myn lieve Mietjc!
VV Ik kom behouden wéér,
En zing een vroolyk Liedje
Tot onzen Z O U T U A N S eer.
Lieve Sus!
Ik geef aan u, tot welkoind, deeze kUs;
a. Nu heb ik regt couragie!
wie had dit ooit gedagt?
Voor niets twee Maanden Gagie!*-üeez' beurs! - - - Ik zie gy lacht.
Lieve Sus!
Een welkom thuis—Ja weüdie kogt ik flus,
3. Sie hier een Z O U T M A N S Liudje!
Daar is de Dolers Bank:
Daar ftreed de vioöt, myn kindje!
Daar wonnen wy 't. Goddank 1
Lieve Sus!
Draag 't voor u Borft, of leg het op u Mus;
MIETJE.
4. Ik dank u, waarde K L A A S J E !
Voor 't Lint, en neem het aan.
Gy zyt een Nobel baa<je:
Gy hebt uw beft gedaan.
Lieve Vünd!
D.t kufchjctoon, hoeumyn-haitben-.int.
% 4.
S' Men

f^
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5. Men mag wat van uhoopen,
£Jaar ge als een Seerob
ftreed;
Ik «iiae u ook wat kóopen,
Daar ge u zo dapper kvept,
Lieve Vrind!
Eeéiwélkofti-tliuis van haardieuw bemint;
0. De Henriquatre daagen.
Syn uit--. Geef hier uw voet;
Nu moet gy Zóutmans draagen:
Die Ankers ftaan u goed.
Lieve Vrind I
Draag het ter eer van haar die u bemint,
KLAAS.
7. Gy hebt een Zóutmans Lindje!
Ik gefpen naar dien trant.
Nu eens gekuijerd, Kindje!
Ginds aan den Buyten kant.
Lieve Sus!
. Kom la^t ons gaan. Maar eêr wy gaan. ~
een kufch.

)
,
^
f,

Op het Schip van de Admiraal Generaal,
tot Lof van den Wel Edele Geftrenge
Heer Captyn J. H. Kindsbergen.
Stem: Geld is de weg van alle zaaksn.

W

I.

* * e ] te vreede gullen wy vaaren.
Met Kindsbergen ons Capityn,
Koomc daar een Vyand ons te waaren,
Niemanc van ons zal blooijaarc zyn;
Ons

VICTORIE.

»

Ons Overfte is als ons Vader,
Wat geluk kan 'er gmocer zyn,
Wy wenlchen hem niets is on^ nader.
Leef lang Captyn, leef lang Capcyn,
Leef lang Capftyn, ja ops Captyn.
2.

Vlegt nu een krans van lauwer bladeren
Zulks ter eeren van deze Held;
Wy ais Kinderen tot hem naderen.
Trouw byteftaan tegen het geweld.
En ons leven met hem wagen,
liie dit meent die zingt met myn.
Met Kindsbergen al ons dagen.
Leven in eeren als Capityn
Leef Tang Captyn. ja ons Captyn.
Onze Captyn een Man met eeren
Door dq: Wereld wyd vermaard!
Hy moet immers altoos triompheeren.
Voor zyn Vyand nooit vervaard
Syn Heldenmoed is meer gebleeken
En daar me ook zyn wys beleid ,
Wy blyven ook met in gebrcckcn.
Tot vegcen zyn wy al bereid,
Leef lang Captyn, ja ons Captyn.
4'
Laten wy maar aan 't Vegten raken,
Want op het ftryden zyn wy beluft;
Onze Capcyn die zal 't wel maken,
Syn wy» beleid maakt ons geruft,
En hy kän van ons verwagten.
Dat wy met een Leeuwenmoed,
Spannen zamen al onze kragten,
.% 5
La-
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Laten de Uaflen droppel bloed
Leef lang Capcyn, ja ons Captyn.
Op hec Ontdek leen van de Vyandelyke
Vloot, op Zondag den ^. Auguftus
I 7 8 r.

Stem: Sinne, benje genegen tot minne.
O ^nbafif / / toen 16 nog tn mpn Stoop las/
^do' inen bat mm cm Bloot sag!
^ P hunt tm^ benden [)oe bat IA toenont«
machten /
gh baat nu gal Ih bet uW to]ee6en!
59a bat % iitm Ijab befieeHen/
0p;ah on3e kapitein maeht baetbig nu.
2.

»eciten//5ul!m top op beeg' plegten/
&p;ah ec on^ Bolh alg (tneotm:
't <&tmtopook nianinoebtg tjebben Be«
gönnen/
&eïf# bat onje Capitpiien
&p;ahen nu moeten 3P betbtopnm/
9iH 3ie Dat bc Heeuto spn ppl ontbinb.
3.
^
<öeben//\jooj agte toa^ aW In Iceben;
Cocn becb men Den «engclßman beeben!
iget geen onä Bolh beeb roepen BIba Igoejeß
<3n S
' DpoHo beeb ong gctupgen/
39at top 'er niet ßoefbe te bnpgen
3ßoo; €comp/ be ßuptet of giet J|eprt.
4, gom-
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4:
S;outman//bat toa^ 'a booi gaec gem
3oetman!
3@ant hp kl 'M met moeb an /
dout op De liaect al Dan öle ^SnAdfe JD^eu"
We»/
3Be l^eecen SßenMmA en ^tbelf
9an %aem öle toonhe gig eöel:
tfn öjeeüen öe Bpanb op Oe blugf.
Op de Bloedige Zeenatailje, tudchen de
de Hollanders en de Engellche , op
Doggersbauk, op Zondag den 5.
Auguftus 1781.
Op een Geeftelyke Wys.
wild dit Lied aanh'ooren,
Wat ik uw breng te voorea;
VWatrieöden
of 'er is gelchied.

Van onze Vloot zeer kragtig.
Van veertien Scheepen magcig.
Vermeit word in dit Lied.
2. wy geilden ook zeei* kragtig.
Uit 'i'exel is waaragtig;
Met ons bemande Vloot,
wy moeften zonder faakn,
küitn feeventig Scheepen haaien
Van de JCoopvaarders boord,
wy meenden de Ooüzee te bezylcc,
& et onze JCoopvaardyë;
Maar het wierd ons bdec,

wy
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wy wiften van geen treuren,
Maar heckwatn ons te gebeuren,
Vyftig al ia Zee ]et.
4. 'r was's morgens drie uur geflaagan,
Toen wy den Vyand zaagen,
Met feeventien Scheepen meê,
v/y meede zonder fchroomen ,
Dorften wel by hem kooraen,
waaren eer niet te vree,
5. Ons Koopvaarders met eeren,
Deeden wy rittereeren
^i
Een ent van ons van daan.
Toen zyn wy by haar gekoomen,
Ons Commandant zonder fchroomen
Deed Sein om ook te ilaan.
6. Den Vyand op ons draaiden,
Syn Engelfche Vlag die waaiden.
Gaf, ons de voile Laag
Met zyn groote Kanonnen,
Hoorden men luftig brommen,
Toen waaren wy ook niet traag.
7. De Britten ons affronteerden ,
Schemten op onze braave Heeren,
Helften de Prince Vlag verkeert.
Ons Schouwt by Nagt, wilt weetea'.
Heeft het ook niet vergeeten.
Heeft hun gekonverfeert.
8. Ons Schouwt by Nagt met eerep,
Die kon ons Hollands leeren.
Met al zyn Volkje fris.
De Batavier wilt weeten,
Heeft ook wat toe gefmeeten,
't was raak maar zelde mis.

V i C T o R I E.
p. De Bloetvlag zag mpn waaijen.
De Hollandfcbe Haan die kraaiden.
En wy gaaven laag op laag.
Met onze weinig Stukken,
Sy moeiten voor ons bukken.
Of zy wierden geplaagt,
10. Kanonnen hoort men kraaken.
Die vuur en vlam uitbraaken.
Het was al voor den Vyand»
Om hem maar af te weeren ,
Laat het u niet misdeeren,
Maar fchiet hem in de Brand.
11. De Eogeifche Admiraals,
Die kwam ons op zy draaijen,
Met ncegen hondert Man,
Met halve Cartpuwen,
Hv kon ons niet benouwen;
Hy kwam ook flegt 'er van.
12. Toen was het Alon coeraGe,
Paft maar op u begaafie.
Legt op den Vyand aan.
wilt DU ma^f luftig vegten ,
Voor 't Vaderland als knegten.
Dan zullen wy hem verftaan.
13. wilt nog eens luftig vuuren;
Het zal nu niet lang Rif ^r duuren ;
Schiet na de Brijen t*e.
wy zullen hem wel haaft dwingen,
Hy luiftert al na ons zingen,
Jk geloof dat hy word moe.
14. Dat vegten dat bleef duuren ,
Ruim fesde half uuren.
Eer dat hat was gedaan,

U
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Toen hebben wy met genügten,
Den EngeLschman zien vlugten»
Tot eer van het Neederland.,
15. Ons derde Scuurroan f/oedig.
Ons Schieman heel kloekmoedig,
Lieceo hun leeven daar.
Een Kwartiertneefter beneeven.
Die heten daar hun Jeeven,
Godc helpcfe «ie 't gevaar.
16. Nog zeeventien Perfoonen*
Die bleeven daar nog woonca
Op 't zoute Peekelvelt
Godt zal ze ook bewaaren,
Voor onheil en gevaaren,.
Voor 's VyandsgeweW.
17. Ook veertig GebleïTeerden,
Die zig daar dapper weerden;
En ons Dappere Capicein,
Die na een en twintig daajjen,
Aan de wal is begraaven,
't Doet ons van harten pyn.
18. Dankt nu den Heer Barnïhartig,
Dat hy nu zoo trouwhartij^,
De reft nog heeft, bewaart,
wy hebben nog te Sylei^
Na Texel vyftig mylerT'^
Maaken ons daar weer klaar.
19. komt vrinden wilt verligten.
Al die dat Lied ging dipten.
Het was een wiropelman,
Op de Batavier wilt weeten.
Daar is hy neer glzeeten,
hy doet ook wat hy kan.
Een

VICTORIE.

ts

•Een voornaam Heer bedroegen door een
JoDg Meisje.
Op een Aangename Voyj.
L}vet
Wa# t(W em )ong mti^itf
3Bk ttt m beuoti litjat/
em %Kc te 9aetb mb uit be flet»/
%p hWam bit meisje tegen
€ n b;oeg: t)oe bu^ alleen J
Zeg/ ttiaec gaet gp 300 geen;
2.

%p ßapt ban 't i^aecb tet neber/
«Cn bjoeg baec om een joenl

%P b@b baec baß/ Wat jouje bun}
#eïmeg! # p n l^tttl ita gaerne
3SnttDoojb f)(in be ecme # ( i b /

iCectopI 3e bittet fcbjelb.
3$Bpn %tott i^ gintg aen 't ploegen/
%l^ bP bet 3ag # p n Qeec/
ißp sei bet aen mpn Sabec tneec:
Slei of t)P ban bemecAen/
3Bat top |)iec3pn bp eeiii
€ i loop Mig fcbielpd Bern.
4.
€rttopl bP (ionb te ftpFten/
Ap;ong 't Jpüei^je (lout op 't # * « /
HEn reeb toen keg met fivlle baect;
%aec flonb bet atme fentje/

^
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4tn 't ßaKÖ Daec bp o fppt.
?^u^ ntoeff gp onbecbinben/
igoe longe Mti$]t$ Doen/
SBaniuec 3p jig boo; lichte b W
USaec btetselphe #d#(E#
gpn in Hees tpti tuat rao;^/
» # m üln* 3e maec geel ßbaetß.

Een

Wieuw

Lied.

Op een Lieffelyke Wys.

?

myn lief wymoetenvan ons beiden.
nee geJuyc van trommels en vail
AdieuDoor
pypen,
De trompetten blaazen. eveh 2cer,
Adieu myn lief tot dat Ik Weder keer.
2. Ik en zal niet lan^ in 't leger blyveil.
Zonder u myn lief myn Engel eens tefchryven
Als u hert is dan gelyk def myn,
Als twee gepaarde leven dan vereend te 2yn.
3. Ik en zal u nimmer nooit verlaten,
fpyd voor de #een van alle die ons haten,
Jk vertrek nu weeder' met fatzoen ,
Hier van daan weer na een ander garnizoen.
4. Al trok ik van hier drie hondertmylen
De liefden Ichiet met alderhandfe pylen,
De dood die volgt ons overal.
Waar dat ,Wy ons keeren ofte wenden zal.

Op
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(

Op de Eloedflag die voor handen is.

|SteiB : O Menfchen wild u dog bekeeicn,
s DU de vreedes bant gebrooken.
Al van de Oorlog op de Zee,
L dee ons eigen bondgenooten,
Zy leefde in een ruft en vree,
Wy bidden u tog God den Vader,
Weeft over ons Nederland tog genadig.
2. Men hoort nu aan alle kanten.
Alle Koningen die bennen bereid.
Zoo als ons vermeld de kranten.
Al om te trekken al in de ftreid.
Een zwaare bloetflag ftaat nu op handen
Gods toorn is nu ook aan 't branden.
3. Og Engeland wat heb ik u misdreve
't Is alles uwen eigen fchuld,
Gy bragt holland veel in de weegen»
Want hy gebruikt met u gedult.
Was elk te vreede in zyn ftaat,
Maar als men zig bezint dan is 't te Iaat.
4. Dog jou gemoed dat zal wel knagen
Als gy aanziet ons groot getal;
Als onze vloot zal komen vragen.
En die de bloedvlag eizen zal,
Wy verlooren liever alle het leeven^
Als ons aan de Vyand te geeven.
5. Al hebt gy nu wat weggenomen
Het u tog niet baten en zal:
Het moet alles weer te rugge komen
Als gy aanziet oms groot getal,
S5
Als

Ï
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Als God zal onze vloot bewaaren,
Dan zullen wy met 't zwaan weer halen;
6. Denk eens aan de trouwe dadbn
Van het Schip dat g* te Stafius vond
Hoe trouw dat zy haar leeve waagde.
Het dee zyn beft al wat het kon,
Zy voeten zo lang, wel zes uuren,
Haar Kaptein moeft de dood bezuren.
7. Og God wilt onze vloot bewaren
Beftierd ze tog met u^ye hand,
"Wanneer zy in de bloedflag vaaren.
Als zy trekken in vuur en vlam,
Dat God den Heer mag by u wezen
Dan hoeft gy geen Vyand te vrezen.
8. Og God wilt ons tog nu bewaaren.
Als voor toen ons de Spaanfe vloot.
Die dogte de vreugde aan ons te balen
Maar zy wierden zelfs gedood:
Op God alleen kan men betrouwen ,
Op Menfchen hulp kan men niet bouwe.
Of God wil ons verder bewaaren,
Voor ziekte, peft in deeze tyd.
En redt ons dog uit dit gcvaaren,
Og help ons dog uit deeze ftryd:
Als Koning David komt te fpreeken;
Al in zyn woord al tot een teekeo.
10. Og wilt u dog tot God bekeeren
Aanfchouw de plagen in ons Land:
Wy bidden u dog God den Heeren,
Onderfteund ons dog met uwen hand ,
Het is beeter in de hand des Heeren,
Wilt u dog COC God bekeeren.,

V i C T o R I È.

f^

Op het Bloedig Zee-Gevegt, tuflchen do
Hollanders en de Engelfche. Voorgevallen op de Noorder Breete van j j
Gr. 50 Min. 41 Mylen Noord Weft vaa
Teflel. Op Zondag den j . Aug. if**.
Stem: De Blaauwe Vlag die waayt.
^-'y Neerlands Volk met 'er (poet:
Dankt dog God mee groot ootmoet;
Voor alle zj'ti weldaaden,
Die hy betoond aan ons Nederland,
Geiyk als ik u zal verhaal en.
En ons vermeld de Krant.
Hoe dat onze Neérlahds Vloot,
Een tal van Zeven Scheepen groot.
Daar zyn Heldendaat betoonden;
i\an den Engelfche Booswigt,
'ten (luk dat waardig is te beioonexi *
Want zy moeden op de vlugt.
3.
Wy hoopen dat des Heeren hand',
Sal nog verder doen byftand.
Bewaren onze kloeke Helden!
Sy flryden voor ons Vaderland,
Hunne Roem die moet men melden,
Dat blykt nu aan alle kant.
4.
Die Seven Helden metgroot verband >
Vögten met hulp van Godslhaad,
25 a
God
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God hoop Tc zal die geen bewaaren;
Alle die daar zyn Gekweft,
En d«ar leggen in Doods - gevaaren,
vranc zy deedeo al haar beft.
•want den Eogelfcb wreed Tyran»
Vogc uiet als een braaf Vyand,
Hy rchoot met vreemde Metriaalcn,
Dat zelfs geen Onkriften doet;
Maar hy kon dog de kans niet haaien,
wat dunkt u van dat vals gebroec.
6.

Sy hadde omtreod de helft meer
Van veel zwaarder Schiet-geweer,
En twee Sclieepen meer wild hooren,
Maar God heeft het niet behaagd,
want zy hebben de ftryd verlooren,
Eo zyn van ons al verjaagt.
7.
De Heer verlaat zyn Volk nier,
Gclyk men than« nu weder ziet:
En ook de Schriftuur doet melden ,
Den klyne David roet zyn (leen,
Den groote Goliad neer velden,
Dat-hy Dood ter Aarde vieL
8.
Gy Ncêrlands Volk al gclyk,
Groot en kly-o, arm en ryk,
Dankt en Bid God om Genaden ;
Dat hy dog geven wil uitkomft,
's Morgens vroeg en 's avonds fpaade,
want zyn hand is dog mee eas.

V I C T O R I E . '
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Op de Batalje of Bloedige Zeeflag, voor.
gevallen ter Z e e , den 5. Aug. 1781.
Stem: Kweldmy niet meermyngedagten.
i.
W eeft verblyd gy Vrjffe

Helden,
Het heeft aan u met gemankeert,
^Uvven lof die zalmen meiden ;J
* Gy hebt dapper u- geweerd.
Uwe daat moet zyo geprezen
Hcc is vreugd voor ons Nederland.
Soo ais men wel heeft geleezen
En vermeld werd in de Krant.
2,

Op de brecte van het Noorden,
Ontdekten wy een Engeize Vloot,
wy gaven het Sein zoo behoorden;
Om te Vegten men befloot,
wy rancheerden ons iu Lienjes,
En wy gingen daar op af,
^'t Gevegt duurde wel vier Uuren,
Niet als Vuur wat dat men zag.
's Middags omtrend tv/aalf Uuren,
Vernamen wy eerft wat ftiiftand.
En wy hielden op met Vuuren,
want de Vyand ging aan kant.
wy gingen ons wat herftellen,
want wy waren geranponeert,
Den een ging daar den aar vertellen,
wat 'er aan zyn Schip mankeert,
% 3
4- Wy

ié-
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Wy hebben hoezee gerqepea
Met de Zaabels al in de hand ,
Tot fpyt van de Engelfche Troepen,
EB vreugt en eer voor 't Nederland,
Hadden wy gehad nog twee, drie Scheepen,
Van ons Hollanders op de Zee,
Wy hadden haar dan meê gaanfleepen
Tot in TefTcl op de Rfaee.
5.

Onze Prins en Heeren Staaten,
Hebben nog meer Kruyd en Lood,
Hollands Leeuw zal niet meer fïaapen,
Want hy rekt nu uit zyn poot,
Hebt maar moet gy brave Helden;
Laat hy weer komen op. de baan ,
Men zal weer u lof vermelden,
Gaat hem cot aliter Aaan.
6.
VranVryk zal l^eqiook niet verfchoanen,
Als hy maar komt voor het ligt,
Hy zal ook zyn kragt betoonen,
Want zyn Haan toont ook zyn pi igt.
Hy zal hem met zyn fpooren ftesken j
Want hy is ook een dapper Held,
Hy heeft ook nog een Vloot Scheepen j,
Hy vreeft niet voor zyn geweld.
7.
Weeft verblyd gyMeêrlands Helden
Daar leid weer een vriffe Vloot!
Den Engelfman moet komen eeteo,
Want wy hebben hem genoot,
Vy zullen hem nog mser traktecren,
Daar-
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Daarom hebt maar goede moet,
Ilec zal aan ons oiec mankeerea,
wanc wy wagen vlees en bloed.
Over de Tegenswoordige Bezoeking en
Ooriogstyd, wegens ons Nederland, als
meede Rouw-klagt of Trooft-Lied aan
«• de Dooden en Gekweftén.
Stem: Geefc een Aalmoes aan een Blinde.
V r =e(l gy Verblyd arm en ryke,
Gy die woond in ons Nederland,
Hoe dat de Heerzyn gunft laac blyken.
En onderlleund al mee zyo hand;.
wac wil ons de Vyand deeren ?
God kan alles van ons keeren,
Hy is dog onze befte vrind ,
SOG wy bevmden,
^Soo wy bevinden.
Als dac liy ons nog bemind.
2.

Schoon dat hy ons Land komt plaagen,
Met een groote Oorloos ftryd.
Het zyn dog maar liefde Qaagea
Daar hy ons maar meê kaftyd,
Hy .noemt ons oog zyn beminde»
Hy ons Vader, wy zyn Kinde,
Als wy hem gehoorzaam zyn,
Draagt hy rouwe.
Draagt hy rouwe.
Maar daar moet üekeering zyn.
» 4
Weeft

a^
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3weeft getrooft al gy Gekweften,
En verblyd u in den Heer!
God keert alles dog ten beften,
Hy wel (laat maar Salft weer,
Trooft u dog met Job zyn zweeren,
wild met Lazarus u vcrneeren,
Hy kwam dog in Abrams fchoot.
Keept den Heer aan,
Roept den Heer aan,
Hy red u dog uit den nood.
weeft getrooft gy Vrouw of Kinder»
Soo gy Man of Vader mift,
God zorgt voor u zonder hinder,
Spyft Raven: 00 een vreemde kuft,
Trooft u ook Vader en Moeder,
Daar benevens Sufter, Broeder,
Verlieft gy u bloed io Ooriogs tyd,
Gy zult hiar vinden,
Gy zult haar vinden,
Hier Namaals in Eeuwigheid.
j.

Dank nu den HeergyvrisGezonden,
-Voor dat gy nogzyt gefpaart.
Dat gy nog niet zyt gefchonden,
Door het bloedig Ooriogs Swaart!
\
wild alleen op God vertrouwen,
Op Menfchen hulp zul tgy niet bouwen,
Steld op God u vafte hoop,
Geefc geen moed op,
Geeft geen moed op,
Jaagt u Vyand op de loop.
6. Schept
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6.
Schept maar moed gy vriiïo Held»o,
En vreefl.voor geen Vuur of Vlam,
Ik zal u ulc de Scbrifc vermeiden;
Merk dog hi^r Gods wonder an,
Denke aan de drie Jonge Knaapca,
Die in de Vuurige Ooven zaaten,
Hoe dat God haar heefc bewaart i
Door den Engel,
Door den Engel,
Sao heeft hy u ook gefpaard.
7.
Troofl u weduwen en weezen ,
En bid dog aan God den Heer;
Jk hoop hy zal u Vader weezen,
En helpen u uit dit hertzeer;
Êa ook gy Gelovigen Sielen,
wild voor God dog needer knielen ,
Bidden hem om zyn byltand.
Én om de Vreede,
En om de Vreede,
Aa.n ons Lieve Vaderland.

<'®> <C0> *€'©•> <'S> *C9> *ï9>
Op 'c weder üitloopen van de Hollandze
Vloot.
Op een Lugtige Wys.
I.
A IIa MatrooGes weeflkondand,

Stryd dog maar voor u Vaderland,
Onze Vloot is weer bereid.
Om te trekken ia de Stryd,
25 j

wilt
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wilt tnaar met jou Hoedje draaijen.
En hoori dotj maar vrille moed;
De France gaan zal helpen kraaijen.
Tegen het Engelfche gebroec.
2.

Dertig Ducaten krygt gy op haed,
Neemt maar dienft voor 't Vaderland;
En toond dat gy zyt een Held,
En niet vreeft voor 't Engelfch geweld;
wy zullen met onze Stukken,
En met onze grof Canon,
Haar op onze Rhce doen rukken,
Of jagen na de Stad London.
3'
Vrankryk doet ons ook byftand.
Om te ftryden voor 't Wederland,
ymnt zyn Vloot is ook in Zee,
Die zal helpen ftryden meê.
De France Haan zal helpen kraaijen,
Want onze Leeuw is uit zyn ruft,
Wy laten onze Vlaitge waaijen.
Als de Engelsman nu maar heeft luft.
De Kyzen'n van 't Rufland,
Houd haar Scheepen ook konftand.
Ieder houd zyn Scheepen klaar.
Om te ftryden met Aalkaar,
Zoo zullsnwy zyn Hoogmoed temmen.
Die hy heeft aan ons betoond.
Zingen Hoezee met heldere ftemmen,
Prezenten hem braaf Kruyt en Loot.
J.
Die Schrok nam onze Scheepen mÄe,
ßn hy bragtze op zyn Rhce,
Dat
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Dat heb ik wel lang gedagt,
Vao dat Engelfch vals geflagc,
Wy willenze mee het Zwaard weer halen
Helden houd u maar konftand,
Wy zullen weer een kans gaan waag^n.
Voor ons Lieye Vaderland.
6.
Als wy Syien weer in See,
Nemen wy onze Kotters raeê,
Nu adie dan voor i^et left,
yder doec dog maar zyn beft.
Onze Prins en Heeren Staaten,
En o DS Brave Officier,
Wy gullen u niet verlegen laaccn,
VVdnc yty geven geen kwartier.

«2>'> « & > « » > <^> <:*3* <-0>
Ter Eere van onze Zee Helden, en tot
Schande der Engelfchen. Betoond iq
liet Zee-Gevegt, den 5. Auguftus
1781.
Stem: Hoord Annaatje 11^ zal verh?alen,j
i_jQEi nu bjp be blaggen toaeöen/
ßyugo ontluiht in Jgebeclanb /
%'][[ inatcoo^ 3P mutsje gtoacgen:
Cot bec SPahicn goon rn fcjganti!
«ßacc bat fcfielmfe Bonben rog/
l l m m &p ang 30 boel te pag.
2.

§.9 bagten on# mee te fleepeti/
Croifclj op gunne obecmagt;
jaoec
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matt top DeDDtn je geneeptn/
(En boen boelen jBeetlanöficB fijegt/
Corn bat fcgelmfe gonben-co^/
Sttuam 00 ong ;o Wel ie paf.
3'
^ueft M u maee ioeet.beetnonen/
CBalgdeetg:; op fi« ßeMbelb/
;3al men u nog beetec (oonenj
baai u ontcoutD en grlnelb/
€Fn'&et bfefagiig gefpuig/
maelen booz 't Kanon tot gcui|.
4SrBaemt u roberg / b^ebaerig/ fnoebetg!
Baee gp gab ;ao'n fcgoone Rang /
dCog moeft blugien na u Oebetg!
<ßp ;pt (ongeng/ maec geen manf/
#%( gp boggen teeg op 't pab/
niet be flaetten in bet gut.
5Zöutmm^g jgjahen naem ;al pjaelen/
S n bel Xanbl #iflor(eMaen/
aBlei# Aan Bp be glorie gaelen/
ban fiet geen # Beeft geöaen:
((oen Bp 't Cngeirtöe gefpuig/
Sloeg %o fcganbelpA na buig.
6.
Dedel, Bentinck en Kingsbergen,
Weideren, Staring, Braak, v«n Braam,
BBie Ron ;oo beel ban u bergen?
#oo; be biacelb bloog u jFaenr. ^
(Cotn gp 't «Engelfe gefpup|/
Sloeg 30 ftSBoDelpA naec gui^.

V I C T O R I E .

i9

7.
0 p SoRiattn en mateoo;en /
Jßeeclantr banBt u btt bol moeb /
l^eeD be ttotfcfie ^ i t t t n DIoojen/
en ont;agen tiuuc nog glocb/
Cotn SP 't Cngtlfcöe getputg
Sloeg al tfanfienoe naee buig.

Tot welzyn van 't Vaderland.
Stem: Aanfchoud eens Menfchen allegadcr.
At ziec men niec io deeze daagen,
Een ieder zie van angA te klagen,
Het Oorlog Swaard is op de been,
De bloedflag die ftaac nu op handen,
Zoo als ons vermeld de kranten.
Het is een fchrik voor yder een.
2. Alle Koningen en potentaaten,
Die hebben werk om haar klaar te maken
Om te zenden haren vloot in Zee,
Dat doet ons eygen bondgenooten,
Daar \vy waaren vaft aan geflooten,
Wy waaren in zo ruft en vree.
3. Het is romtom vol elenden,
De Wereldsloop is nu op enden,
Heugt imand ooit van zo Bloedflag,
Van "alle Koningen en Mogentheedun,
Celyk als daar nu word gefchreeven,
Het lykt nu wel de laaften dag,
4. De Koüpluy ziet men nu al klagen
Als dat haar Schepen alle daagen.
Staag raaken onder de Vyand,

w
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De Zeeman die ziet med nu treuren,
Als men 't aandenkt 't hert moet fcheüre
Gelyk als ons vermeld de krant.
ünze Scheepe nam hy na zyn verlange
Èn bragtze op zyn ree gev<y)gen,
Gelyk als men nu dagelyks hoord,
Het Yland Stafles is weggenoomen:
Dat meenig mens üu hier doet fchroome
Dat beeft alleen zyn hert bekoord.
6. Dog hoop ik dat Oranje bloede.
Aap hem zal wreeken met 'er (poede;
En de Scaated van ons Neederlaod,
Wy zullen het met 't Swaard weer haale
Als God zal onze vloot beware? '
En Reeven Vleefch en Bloed te pand.
7. Og wilt voor God den Heer dog knicic
En bid voor allen geloovigen Zielen,
Die daar vaaren op onze vloot.
Wanneer zy in de bjoedflag treeden.
Dan God ze met zyn hand mag zeegene
En geefcze tog een bly gemoed.
8. Og God wil ook die vloot bewaaren
Die met ons haar leeve waagden,
Geeft de Overigheid een goed ver Aand,
Als God den Heer zal met haar weezen
Dan lyden zy geen fchrik of vreezen.
Als zy ti'eeden in vuur of vlam.
9. Og Engeland wat kon u beweegen
Og og befint u dog ter deegen,
Dat gy zo hebt de Zee geftoord,
Dat gy ons zo de Oorlog aan deeden,
Daar wy waaren in zo ruft en vrreden,
Gy was ons ygen bondgenoot,
10. Getrouwen liefden ziet men zelde
i
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Gelyk als ik u hier zal melden,
Denke maar eens aan Aplèlon,
Die ftree tegen zyn eygen Vader,
Denke maar aan alcemaalen,
Hy bleef hangen aan een Boom.
11. Mogten wy mecdeverloorenSooue
Ons buygen voor de genade Troone
En doen als de Stad Ninnevee,
En doene boeten voor onze zonden,
Als in de Schriftuur word klaar bevoude
Dan kreegen wy nog wel de vree.
12. Want daar God is,daar isdevreede
Wy bidden u ó God den Heeren,
Belcherint tog ons Nederland,
Dat ons geen oorlog Swaard ihaggenake
Hier op onzen Hollandfe ftraaten,
Beftierd het tog door uwe hand.

De'tripmpheerende Hollanders.
Op,een Aardige Wys.
ollanders vol van moet,
Qfltziet geen vlees of Woed,
Sy weëten van geen treuren,
Soo als men ziec gebeuren j
Viva zeur onbedugt,
weg Engelsman op de vliigt,
bis,
2. Uw Itreelen en gevly.
Dat brengt uw tlecds in ly,
Soo als je ziet gebeuren,
Holland weet van geen treuren, ƒ

H
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O Holland onbedugt,
weg Eiigelsnian op de vlugt.
bia,
3- Gy ziet dit ftuk wel aan,
Toe wy u gingen (laan,
Dat gy hét niet heft houwen,
Gy raakte in groot benouwen,
Viva zeer onbedugt,
weg Engelsman op de vlugt.
bia.
.4. Uw ftreelen en gevly,
Dat bragt uw iu de ly,
Gy kunt ons niet verniaaken,
A4ct al uw vali'che zaakcii,
Viva zeer onl)edugt,
weg Engelsman op de vlugt.
big.
5. Gy dit ftuk wel aan zag,
"Wy waaren aan de flag,
Hoe dat wy ons konde roeren,
Gy koft ons niet beloeren.
Want hoord eens wat een klugt,
weg Engelsman op de vlugt»
bis.
ö. Wat dogt gy van die klugt,
Doe gy moeit op de vlugt,
Gy kunt ons niet meer foppen,
•Want wy u duyvels kloppen,
Viva zeer onbedugt,
weg Engelsman op de vlugt.
bis.
7. Ergelfche Dog hoord aan.
Dat kan zoo niet meer gaan,
Met al uw valfche zaaken.
Die kunnen ons niet vermaaken,
Viva zeer onbedugt,
wee Engelsman op de vlugt.
bis.
b. Onze Schippers kloek van moed.
(Jmzien geen vlees of bloud,
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Captyn Staariiig verlieeven:
Vcrdyt 't om i.p te. geven,
Viva zeer onbedugt,,,
Weg Engelsman op 4e vlugt.
bis.
9. Engelsman dit aanhoord,
En wild u maaken voort,
^Vild öw niet meer betrouwen,
Op onze Leeuw zyn kloüwen,
Slet Viva onbedugt,
weg Engelsman op de vlugt.
bis.
10. Weg Engelsfcan inei voer,
De Leeuw legt op zyn loei-,
Hy laat hem niet meer wiegen.
Veel minder rtieer bedriegen,
Viva zeer onbedugt,
weg Engelsmali op de Vlugt.
bis.
11. Komen wy weer aan de Slag,
Dan gy wel vreezen mag.
Al voor de Leeuw z^m kldnweü,
wild u maar niet betrouwen,
Viva zeer onbedugt,
weg Engelsman op de vlugt.
bis.
12. Matroozen en (.ifficiers,
Zoldaaten en Granediers,
Die keve uit een treuren,
Öoo als men ziet gebeuren,
Viva zeer onbedugt,
weg Engelsman op de vlugt.
bis.
13. Viva iVlatrooze al,
Leere met een bly gefchal,
^
En wild maar luftig drinken,
^
En laat de Glaafies klinken,
Viva zeer onbedugt,
weg Engelsman op de vlugt.
bi«.
€
14, Dit
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14. Dit Liedje is gedijt,
En hier gebragt aan 't liclit.
De Ruyter wild het hooren,
By Zoutman uitverkoorcn,
Viva zeer onbedugt,
weg Engelsman op de vlugt.
bis.
15. \^or 't led nu Engelsman,
Doet nu maar wat gy kan,
Ous vligge laaten waaijen;
Ons Scheepen leggen draaijen,
Hyfl: de vlagge op.
Tot boven in den top.
bis,
16. Die dit Lied heeft gedigt.
Matroos zyn hert was ligt,
Syn Naam mag je .wel weeteii,
't Is P — D
geheeten.
Dit is het laaft befluyt,
Hy luft zyn Glaalie wel uit.
bis.

Het Getrouw Antwoord,
Van Vrankryk aan Neêrlands Staaten,
Den Keyzer, RulTen en de Zweed;
Denemarken is gereed:
America is met Nallouw,
Die zal ons nooit verlaaten.
Op een Aangename Wys.

1ICeesen ban Den ßmingclanti /
6 booi In be tfaricant /

©at
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ßmt i@canfiet(fi met mmt p%a(#/
^etn ;a( iatn tegenftanb/
UI geeft bp 6t, euflatfu; (n
l^p ?Ql 't niet ficBöen ra a?a fïn
De SÜoot aaet uit /
jSBtt XooD en tt;uit/ te maefien fiult
3Bp gullen geinjaesen^t. CußaKugnÜ,
Vraokr^k fpreekt mee den Staaten:
Cieur niet ó Jgebeclanb l
V JBiba De ORANJE PLANT!
@ng JdSaijaol en Äoltmet
^le B;ee;en boo; geen hmneb/
%uet be Bloot na gee toe gaeii
HUan ?1at 'te buret op aen /
(CuonCi Bif een Igelb / ß^ce# geen geboelb
jß.i 't ?uuc Bomt ;oet/
Cog 0c>inje bobenftjiAüeti@p be ßoeö*
©en ï?aen ©egt ©appec fnd /
<3ngelanii becftaet gp 't ïnel!'
men geen maeti becloaten Beeft
# a t ong Btctode geeft;
\^ %h benj) bat men tn bit' getal
9en builen ißonb tod temmen ;al/
fej fiu| en Ween / jpn nu inst een/
#gn onlt den Btmetb
SBniecica jal legten bfe ftsen Wel gtcee^»
S|fi Dooi ben halfen <ßttit
gg op oe Wiaep met liften uit/
B;anhtnA (g ßem acfitee aen
't ;gal gem Abonf^A gsen/
BBpfiig jäcBeepeii iiietn en gtoot
gßel bmo^fien met It^ulb en %otA/,

3j.
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Kamt B? miec tiaec/ 't (f alkg filaee/
jBcetg getn gebaec
g p sullen Dein t^acteeien of get Becmfg toaec.
Antwoord van den Gouverneur.
@e CJaubectieue fcB?eef een B;ief
%m engelanti bien halfen Wef/
aft Öeb bem al lang bectoagt
Oat JBeroog iojeeD geflagt/
# e Cafel Raei booß gern Bereib/
Bomt {19 niet 't Ig on| een Ipgt
SBjacf # o n cii 25iec/ boo? gpn plpfïet/
3Bel Hoppecloob/so ;QI meu ßem ttaccecen
Op S^atec en %oob.
America antwoord aan de Staaten.
g g JüSannen ban bttflaub
Igdben boo: on# IDaberlanb/
Boet gelpR be (Cautant becmelti
jßeem alletf met getuelb:
9t f*anfe Sloot ble tnaer in gee
# n nam berfcöeibe ;$cbeepen meê
;geben terflonb/ fcfioot in De gjonb/
Cn be teft Me toeeren kei geülnongeii
aeoeße na Boer ucft.
Nederland Tpreekt.
Kmftetbam iß oaß ban fing
#BtI ie »egten boo* ben fßm^i
#ßn;en ftaet if nog conflant
got \m ban Cngelanb;
^n;e Bapetg ylieii uit/
(ßm te maeßen tot ren bult/
9tnon rnset top töteten ca*o/
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't 45att/ ?oo 'tflatt/
9 e Xttm ;al gem teel ft^tmn/
%I fg Deti ßog soa gtnaeb.
Antwoord van den Admiraal.
(ßttn jfteécIanO^ Welbenmoeö
jScSitA nl«t bao| bat ^jftfe goeb;
€rn «ngelgman (ß balfcg ban aeet( .
^ P 5pn geen oortje
toaetö/
%
jßu ;al ;pn MelmßuA
S
^etn nog fiiengtn in ben bjuli/
't a g allon met ong ISanon/ al tuat men Ron
iQallanb $al gern jaegen
Nn be &iab Xonbon.
Engeland verzoekt uitftel.
aßeen fp^aA HmeciRa
gft geef nimmer geen gcnä
@o bebt ben '3ßae^ ;oo lang gefpeelt
%ßat Beeft onf nu becbeelt/
Cn gefkemi Be Boopbaeebg /
0 p be &ee aen alte ;g:
«Conflepel Qlec / geef Mam en biec'
<5n geen fttDactiec
Be ^jttten moeten blugten bat b002 OHgpfegßer,
Vrankryk fpreekc.
Jßebetlanb iA firn getjoulD
jBoo; be ^taetrn en Jgaffouto/^
^en ^aen flaet Blaec en Decetb
Booz Engeltinb ten ßjpb /
# p baele be ®aftfnfe;e Bkot/
Ban be ßaep af met 'ec fyoet
et Ijengen fiiec/ booi ong plpllet/
maeA goebe fiec alg tsp in Cejcel Bomen
^finAc men JBgn en %lee.

« 3
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Jonge Dogters; Vryagie..
Op een Bekends Wys.
Jonge Dogter.
Oginneii/ fienje smmtn tot minne/
O JlSad * Oog uooft betbiinne/
aupiiet af nfioojt öofl KU$ mpn öjaebifl Waeflen ?
3A 6en tat b;o(f&db geOooten
X>att bint) 11^ mpn lUptbetlioacen ?
SKA Benbec bttloeten I Wat nu gfbaen ?
Jonkman.
2. Cttut niet Clailtitie/ gp $pt mpn fcgooii
bnntntie /
(3@ guit Efn^ onbetbinbe/
gßut Ib u nooit ntiiimec ;al beclaetfn
BaHom ftelt geen bejtoacen/
ÏB9 ;ul(tn te samen paeren/
9 b BID u litfje maeß geen getraen.
Jonge Dogter.
3. Xteftie/ bat gp mp eeng geciefbe/
Slupitec/ alg 't u beliefbe?
^ a t gp mp eengl minne/ na mpn finne»
Cuplbo bjllt mpn onbettlgten ?
Btdug ftölet met jnn Mlgien:
%l3l eg: (b ben met lief&e befaen.
4- JDBon leeben / ;al ib aen u belieben
&p;ab 5f? met ;oete teeben/
%\i ;aï nooit geen anOec Bloelg minue/
äßicmaiiü ban m?
fitüoocen/
<ßß
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C9 ;^t boof tnpn ßcBoocen
Jonkman.
5< %u#)t/ fcgrnRt mgn een fiufje
3R ;a( u minne W ( ( /
aBet mpn ItefDe jpplrn tuel öoo^fcBieien
3IA Ren geen andec binben/
%Ig u mpn fcgaon DemtnDen
# g gullen (n l^tefDe met malfi....
6. eobfnue/üE Xtefbe ïaiant ban Binnen/
3A ;al u ijoutD Beminnen/
#aet fcßoon oogen/ BeBüenmyDeboogen
#et rian niet anbeeg torsen
©P351 rapn Hptßeiejen/
Nif in Xleföe Ojptegt becDanb.
Jonge Dogter.
7.€c6a/iR leef ec in bjoef öeib met 3(uno
#flp »*p bog SUpoIfo/
i@f IRfienbecaen alfeüanten beclaten/
9aecom Wet lupn beefcDupIen^
gßgept mp in ub» bonbete Rupien
Bat 16 mag baeccn in «Carong Boot.
Jonkman.
8. eupiCi'ootfe/baeebetn €Barong Bootje
Xei op Clarinbe ßaec fcgooije/
0:n Mn nnnneluït en Bjanb te Roeien:
goo lagen ;y lefprelen/
€ n met elharc ie Rtaeelen;
&00 aïg be jonge Dutfjep boen.
9 %g mpn fcl)aon lief ban Waetbe/
m@n ßngd op bet aecbe.
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gßp ;untn tjnute aenbaecbrrv
mate 16 ;al u fcljaon Hfnb soait beclaten/
^aecom MU matt ontgoubien/
2Bp mlkn ;ainen tjaiitsen
Xeeben in geluR alg Bmuln en man.
lo. %(rüMhinr / laïtoiifiinetjanutieaianen/
©Itïï5juüof!^jFeffl bctlDldncii /
biegt te ;aem een K^oon ban Uniiboetfeien
&peelt óp ©ap/ fiool en &naeceq/
men ^ag öe ICIefjegi yaeten/
't 3g lof bom; 't aißenietn.

Een Nieuw Lied.
Wyze: Princefle Minuwet,

A Chi bet bloozeI . van uw wangen.

Engelin! heeft my geheel doorwond.
En doet my zoo zeer verlangen
Na een kufch van uwe mond;
Ach dat praalt! ach dat praalt!
En word door vrouw venusglansbsftraalt
Luifteryk, luifteryk;
Ach! wat fchoon is u gelyk.
2.

Uw twee oogen die zoo lonken,
Glansryk, ja nng bruiuder als een git,
Uw twee wangen fierlyk pronken,
Uwe boezem leliwii
üelyk een zwaan, gelyk een zwaan
Is
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Is uw hals, veel fchoonder als Diaan;
Waar gy ineê, waar gy meê
Gaat te veld, myn Galathée.
3Schoonheid wild uw overgeven
Aan Cupidoos magt en heerfthappy,
En wild naar zyn wetten leven,
lu vrywillige flaverny;
Ach dan zal! ach dan zal!
V Al myn klaagen komen eens ten val,
Dien ilc'aan, dietl'ik aan
Uwe Ichoonheld heb gedaan.
4Pronkjuweel van alle vrouwen,
Van het aanminnelyk gedagt,
In u is alles te befchouweu
Wat de min heeft voortgebragt j
Ach ik blaak! ach ik blaak!
Vergun my dat ik uw lipjes raak,
Mals en rood, mals en rood:
Vergunt my uw iieve fchoot.

Een Nieuw Lied.
Stem: Als 't begind.

E

I.

en Qjoubi (g ligt / ig «gt ent te betlptien/
%i0 oie De ceeOe puctje geeft /
gU (g niet joo oioae^ / ;oa Dbiaeg om {|aec te
bipen/

San iet0 tut baec eiren fc^pn en Qeeft.
€5

2. jQen
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ïDcn fc?)enltt fjocc D» cphöotn fïnfen Rjoonen;
jfQricc ;p betast Wat men baec biet 9ßc Qunil (# 300 g;oQt Die ib gaec toll (oonen/
IQacc atb ;p en gelooft mp niet.
3
^rnbaert' menUaett bet offcc 6ec tDaetDpen/
ßofß u a!0 ten Bo;0 op öcy fiuß;
AcUfMht baec )ou tectbetH/ )ou lectdeib/ QI fou
minnen
jnaaec loet mpn arme flacf spn luß.

Micuw Lied op Z O U T M A N .
Wyze: Je me-Conpare aveci^ouis.

L

I.

aat ons deeze Roemflag zipgen,
Ken zaak die men komt te beyindcD»
Al van ons Vaderlandfche Vrinden;
Van Zoutman die dapprc Held,"
]3ie den Engelfchman ontftelde.
En haar groote magt neêrvelde.
Door goed beleid,
Door goed beleid;
Met zyn Vaderiandiche Helden,
Die haar meê in flag ftelden.
2.

Schoon dé ongelyke magt,
Eo hcc Vuur dat zy ons toebragten,
W y niet vreesde daarin te verrmagccD,
SteU'
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Steunende op Vies Admiraal,
En Kapiteins in 'c generaale.
Om de Viüorie te behaqlen
Op Doggersbank,
Op Doggersbank,
En ons Heldenmoed te toonea
Om Parker ce bcloooeo.
3
Parker kwam met grpoce moed
Om ons Schepen te bcgroctcD;
Dacht de wmft zal 't verzoeten;
Maar hoe verkeerde zyne kans
Zoutman verzogt hem om te danflen
Een fchoone Menuwet de France,
Of op zyn Hollands,
Of op zyn Hollands,
Wat hy een van twee wou kiezen.
Om te zien wie het zou verliezen.
4
Zoutman onze Commandant,
13eveelde aan zyn Officieren
En Soldaaten en Kannonicrcn
En Matroos in het generaal;
Dac zy zig als braavc Helden
Zouden .is dagorde llellen,
Voor het Vaderland,
Voor het Vaderland,
Hun kloek te verdefendecrcn,
Tot hunne glorie eo eerc.
5Een ieder was terltond te vree.
Om hun lyf en bloed te waagcn.
Parker begon bedroelt te Kiaagen:
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Riep, die dans valt my veel te zwaar.
Schoon ik ben fterker in Schepen,
EvcDv/el word ik gek neepen
Van een kleinder magc.
Van een kleinder magc,
Van Kanonnen en Schepen,
Dat zal ik nooit vergeeten,
6.
Parker viel fchier ia onmagt.
Door groote fpyt over zyn zaaken,
Dat hy moeft Doegersbank verlaaten.
En gaan vlugcen met groote fchand ;
Hy dacht, wat zal myn Koning zeggen.
Als ik hem de zaakeu zal uitleggen,
Hoe dat Zoutman,
Hoe dat Zoutman,
My heeft gaan betoonen.
Dat in Holland nog Helden woon en/
7.
Ik zeg Vivat! gy Helden vnn moed,
Zoutman en alle dé Kapiteinen,
Officieren en Gemeenen,
Die daar zyn geweeft prefént.
Die wéér blyk hebben gegeeven.
Dar in Holland nog Helden ieeven:
Gy bent roem waard,
Gy bent roemwaard.
Uw naam moet eeuwig Ieeven;
Goón wil u zyn Zegen geeven.

Neer-
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Ncêrlaiids Trompet, blaazende Viélorie,
wegens de ontwaakte Leeuw, en dapperheid van 't Volk met 7 Oorlogfcheepen door Schout By-Nacht ZOUTMAN;
tegen den Engelfchen Vice - Admiraal
Parker.
Al weer op nieuws met friOche moet,
Js 't antwoord van de Franfchen,
Word hy van Holland zoo gegroet.
Dan zal hy leeren danflen.
6 Tjarker wat groote fchand!
l Gy waart veel llerker als Holland ,
Nog word gy overmant;
De Oude Leeuw couragie heeft
Die uog geen moed verlooren geeft,
Het is voor hondert jaar beleeft,
't Tergen is gedaan,
't Moet 'er op of onder gaan.
2. Kingsbergen is een dapper Helj,
En al zyn Volk met geweld,
Die waren niet ontftelt;
Zy waren dapper al vol moed.
Tegen 't vallTe Britte goed,
Wy zullen 't wreeken met ons Blped ;
leder riep al hier,
<
Za Conftapels Vlam en Vier.
3. Staring met een dapperheid,
't Volk waar tot hem bereid.
Me:

4Ö
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Met Engeland ten ftryd:
't Waar al luftig Kanonier
IV'et kruid en Jood geeft geen quartier,
Wilt maar geeven Vlam en Vier!
Wy geeven geen ontzag,
Viva de Oranje Vlag.
4, Captyn Braam vegt mße te faam
Al 't volk waar bekwaam^
Tot Lof van haaren naam;
De flag die heeft vier uur geduurt.
Daar nog cef n Hollands Bloed om treurt
Schep moer*t i»,ons meer gebeurt.
De Leeuw is rtict vervaart.
Heeft nog krullen jft zyn ftaart.
5. hier op zy Braak ik neem de wraak,
Zyn fchelm.^iik is niet gelukt,
» Vegten is ons vermaak,Allo allo 'er trouw op'aan!
Wy zullen 't'niet' verlaten gaan;
Maar trouw als Fraokryk heeft gedaan,
Maar Parker nan%^ de vlugt.
Als de -wolken door de lugc.
<ï. Z O U T M A N is on* Admiraal,
Die riep aan 't volk aitemaal,
Vrees niet voor het blanke ftaal!
Bentink dêe ook mêe zyn beft,
heeft trouw gevögten vopr hec left,
En greep zyn Degen by 't geveft.
Was kloek en vol van moed,
Tot zyn laatften druppel bloed.
7. Wy gaan blymoedit? weer na See
Te vegten trouw, voor 'c huis Naflbu*
Gelyk als Frankryk dêe;

VICTORIE.
Ook onze Kapers zylen uit,
Sy zullen vegcen om den buit,
Nog wel voorzien van lood en kruit.
Nu zal men dat gefpuisl
Vermorfelen tot gruis.
8. hy heeft den baas zoo lang gefpeèlt;
De fchelmery die zit op zy,
Dat heeft ons lang verveelt; ''
Ik denk als het 'er komt op aan,
y S ^ men uw totaljter flaän!',
Ais Paul Jonas .heeft gedaan;
De Leeuw flaat FloriZaot
Te vegcen tegen Ëngelakd.
9. 't ]s geleden honderd jaat-.
Dat de Leeuw hem zat in 't baar.
Dat wier dien Dogli gewaal-.;
Maar nu zal bet nog iiimmer ggan
Voor dat den fchelm heeft gedaeü;
wy zullen het wel onderftaaA,
'
Want wy met onze Vloot,
Slaan hc: Engels vee maar dood.
10. Allon Mattroofen en Soldaat!
^ Na boort na boort, de troiridie Haat,
door order, van .den Staat.
Stryd maar voor 't Vaderland.'
Toe eer van de Oranje Plant
Eo bied malkaar getrouw'de'hand
Als het 'er komt op aan
Celyk de Amcriekaan.
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Een

Nieuw

'>

Lied.

Op een Aardige Wys.
^Jsm^
bon Ißytbe blacfl f;ompc(f(/
Sioect Oß t;om/ marftt 1%;P0(!geliipt!
IDtlo bèt Ql in blammm jetten/
IDat be b)ift tue #(10m fluft/
g n Dm #o;loQ paß e;n moA/
jiioolt brcjQiJlot Dan nitt blocü/
4Em toatte #@(lb bfcD teornfiotiD
Cn tso;b Ijct (lael in 't gcct octflaiib/
DDp g;ocgcn in ben n;p . . b.
Ißp Qfwßm in ben (If^ib.
2.

Siefben Aan ong géct niet raben/
mant Wp leben in Den fijpb I
XDp biitben ong tóemcugtig maRcn)
't 30 De b}ugt bcc (Bofiogg tpo/,
g n Oen 4ßo%lwo paß ren morb/
.%oo|t becjobiot ban met bloeb/
4km tnaete #elb bieb tegenßanb/
€ n toojD Bet ßael in 't gfct oepfonb/
# p gjuetjen in Den ßjp . . b.
aBp QjiKgen in Den p;pO.
3. ®a'»

VICTORIE.
6'

Collen ßaoßfii/ ë^tetbe kinnen/
^ii onß leben/ (0 onß Infi/
't 30 Ol blokB txiat Wp brmitincn/
9 n 't ^ebrgt IrQi onß üe lufl.
9 » Den (0o;loQ paß tcn moeb/
jßoolt yecsablgt Dan met bloed /
tfén tojece #elD bieCi teaentlanO/
Cn \vofi Bet (lad in 't gcrt orpWO/
^r »ßp o;oet)en in Den fiip . , D,
2&P gjcegen in Den P;pO.
4^eeft tu mcuD on^ nu bfoeben/|
glet mp loopen na 6e (Bpn;
9itiloll0 Sien tep on0 Ijrclcbcn/
ißant Dat ig ong iQeDrcpn.
g n Den Ooflog paß een niocts/
^ooit becsaDijjt Dan met bloco/
& n toocce #(iO EtieD tegenPanD /
4Sn tDa;D (jct flafl in 't Beet gcplanb/
% i gforiien In Den flJP • ö,
^ Wg aimjm in Den flfpö.

Een Nieüw Herders.Lied.
Op een Aardige VVys.
V j p tootb ban mp gearoff/
«ünßrlliine jocti

^iwß

ban mpn jonß Otctc;

4;
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H aenqtmem gelaet
't %l te boüta gaet.
SolDoet mpn btamtt/
«Dp moehf Dan ubi ^cfioon&eiD/
tfn utaD' gocfe lonhfff/
9 i c beengen mp tot ppn/
nPcefi mt)n IHeDicpti/^
Zoete Cecaf^m.
93lQeBt tbamß uto gectc ffet
SBoo; 't jeinnebicc:
O a t t na een j^ontcine
S31u|I bacc uto jnSiuncnDjonD/
»en een effen ßiranö/
S9p Dat l@atec fpne/
mant utne Ddlnnernfï /
g a l nooit stJn gebluß /
^Baecom k»Üt bectcehhen /
3@ant 't jnaantielpb «ßeßagt/
Sf ban mfjn becacDt.
waerom (Iwfi uto gehlacgt.
3.
gft Pecf/ 6 «ngcKn!
^ o o ; Oe hcacgt occ # ( n !
6 # a t broeJige fmecte!
gßk OP mp Biec acnDoet/
<èngetinne 3oet;
3lh geboel mtjif ()eccc
.kuc üginrieppn D :<)cn/
3@ilc uto oogen flam
O p mp/ bol mebugrn/
^ n . fctienb mp Doel) uto €routo/,

V I C t o R I E.

St

^bcrfcljooii Sioiibbcouta)/
42cc ib (Inf bon coulu.
42& kag llebfc op 't S>cBabot/.
%lg te 5Ün Qafcutub
ma een uailcb« 9 * c # /
ïDie Doo; gör, loog gehlaeg«;
jiDmig handje tnaegt:
# P igt ren beCletjcc
Ban orelen JBaegDcn teect
^ P juk nooit ninn (Sec /
€)f nii)n S&loempje |)luhW;;
l^ctioon gp mp iicfOe bkü^
g i l acöt u nief /
<en laet u In 't üeti)ltt.

f.
Bbieu Dan! fluucfcge JQacgt/,
^le Oc <l3oön opQcaegt •
Mm gettouuulgbeoen /
&OHÜ gp Om S3;ui0eooni/j
3001 ban ttt en corm
E o gocn übecttebtn;
O ^ngeluhhig
mmfdiï
^ h toag na mijn tnenfcg^
SLtebec nooit geüoocen/
%lß te tDcesfn becacgt/
^ o o { ren looß <£>tflac^t
]^m itgn Ji^lnnchiacDc.
6.
%bku Dan <0nQCIinl
S)le Ih 30 bcmm:
S h boop u nog te binDrn/
i^frc of J)(ft numacig al/
4E> »

^_
Ü5I
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S p ben ®Dpec-VI:
<0p Sijt mfin SBemin5e/
3IA 00 na De <ßcwWlg()t(ö i
'g macMiOg p&elgdO/
jEDII IA goen bcclaeten.
Datcbel l mi)n Efefk 3ort/
3@k mijn treuren boeb /
Mtt uto ßuurß QcmocD.

« s «»«e» €if^ €1» «JK» mm mm g»
Dö Amfterdamfche Matroos.
Stem: Wie heeft ooit grooter gek gezien.

Naar boord,naar boord; wy moeten heen!
I.

i a , Kameraad*!
lier helpt geen praats;
Men mocc zyn dienft bedeên
Tot welzyn van het Vaderland;
Daar voor te vegten is geen fchand,'
Maar eer, als't vuur des Oorlogs brand.
Welaon, welaan, wela---an!
De Tyd wil dat wy gaan.
2.

Houd men maar op zyn HollandFch vol,
Dan kan men nog
Den Britfchcn Dog
Doen kruypen in zyn Hol,
Of Neft , met ingetrokkeq flaart;
Een Leeuwis voor geen Hond vervaard.
»Wat is een Engelfcliinaa ons waard V
Gces
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Geen duit, geen duit, geendu—it,^
Maar Kogels, Vuur en Kruid."
Een laffen Roover vreeft meo niet;
Een kort beraad
Van onzen Staat
Hergeeft ons 't Zeegebied,
Zo men maar, zonder Twift of Nyd ;
Eendragtig, moedig gaat ten ftryd,
Tot aller Bridrèhgezinden fpyt.
Dan word, dan word, dan wo—rd,
Ons lieil herfteld in 't kort.]
4Zo ieder Vaderlandfche Stad
De Voorzorg nam
Als A M STEH D A M ,

En zulke Vaders had+
Dan had geen toomloos Engel (climan.
Ooit kunnen doen, dat hy thans kan;
Men had dan geen bewyzeu van
Zyu kwaadjzyn kwaad.zyn kwa—ad
Van Turken zelfs.gchaat,
5Ooh mögt men al de BadaardVi
Die 't ßritfch gefpuis
Ons voerden in huis.
Eens flelleu aan een zy',
Dan zag men 't waare Bürgern at.
Door Burgervaadren Trouw bcfchut,
Met Vryheids waarcn roem geflut;
En elk bood dan de ha->.nd,
Aan 't Heil van 't Vaderland.
3D 3
6. Maar

i4
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6.
Maar laat ooit wyken wat 'er wil.
De S^ad ain 't Y
Zal haar waardy
Doen draaijen op de Spil
Vao Magtjhoe fterk zy word* gefluit,
Dp dat zy haar gezag niet uit',
Maar zelfs haar aanzien geev' ten buit'.
Dan zulks zal nooit gefchi---êu:
Men zal 'c haalt anders zien.
;•

KoQint.AmfterdamlcheKnaapen! koomt
Naar boord, naar boord;
Wy moeten voort!
Wie is't, voor^fiengyfchroomt?
Vecht eindlyk voor uw eygen Stad,
Die nimmer braavef Vaadren had,
Dun thans, hoezeerdoor Nyd beklad;
DoorNyd, dieeör raen'tru —ikt,
Zyo magt zal zien gefnuikt.

Beklag van Kaatje en Mamaatje.
Stemi Blyft liever ongetrouwt.
De Dogter.
^
amaetje ik heb 'er een Man getrouwt,
Hy wil gaen vaeren;
Kaetjc ik weet wel dat 't u rouwd,
Ro Ro laet hem maer vaeren,

M

R
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R ; . R - - Ja la R - 2. Myn Vent is altyd vol en zat,
Laet hem maer vaeren;
't Is beeter als voor mal dooi ftad,
R . . L -De Moeder (preekt.
3. Kaetje ik heb 't u wel gezeit,
Laet hem maer vaeren;
Mama zyn tong heeft myn verleid,
R . -L -De Dogter.
4. Mamaetje 't is zoo gauw getrouwt,
Laet hem maer vaeren;
Nu zit hy al zyn oor en klouwt.
De Moeder fpreekt..
5. Uw Man die is na 't hof gcgaeng
Laet hem maer vaeren;
Om voor Matroos te neemen aen,
De Dogter.
6. Veertig Ducaten kreeg hy op hand,
Laet hem maer vaeren;
]Nu moet hy vegten voor 't Vaderland,
7. 't Is beeter als zwieren by nagt,
Li t hem maer vaeren,
In plauts van eeten krygt hy (laag >
R-- L••
8. Daer zyn'er wel beeter in Amfterdam
Laet hem maer vaeren;
Ik wenich dat hy nooit weer en kwam,
R .- L- •
!© 4
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De Dogter,
9. Dogter ket daetom geen traen,
Laet hem niaer vaeren;
Dm kan hy by geen hoeren gaen,
R .- L • De T)ogter.'
10- MoeJel" ik heb hem na boord zien
I.aet hem maer vaeren;
Ik liet voor hem geen eêne traen,
R - - L-De Moeder.
IT. Dogrer 't fcheelt myn zus
Laet hem maet vaeren;
Nu zwiert hy ep dè Argo,
R -. L - '
De Dogter.
12. Mamaatje ik leef biiytc pyn,
Lact hem maer vaeren;
Daer zullen wel andere Minnaers xyn,
K- -L -Moeders Raed.
13. Kaetje ik weet 'er een,
Laet hem maer vaeren;
Wy leeven vrolyk met ons tweêti,
»
R-- L -•
Zoo doen de WyVen.
14. Mamaetje heeft een Turf boer,
Jk zjl't verklaeren;
De Dogter is een Smoufe Hoer,
lx - • K - •• L - - maer vaeren,
H--LieflaeR. -

7:Tt
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Een Nieuw Lied, over de droevigen toeftand van ons Nederland, als meeda de
duuren tyd, fmerten en plaagen die ons
treiTen, enz.
Stem: O holland fchoon gy leeft in vrcê.
elaas! helaas wat ramp en fmert.
Moet men nu thans j^erdraagen.
Het gaat den menfch al door het hert,
Van al het droevifeklaagen;
Het laatfte van dé Eeuwe ziet,
Dat brengt een Mens in grqot verdriet-,
In 't laatfte van deez' dagen,
H<x)rd men een ieder klaagen,
2. Og wat zal men nu vangen aan ,
Daar k geen Brood te wiiaiei»,
En alles is nu even duur.
Wat tü me;] gaan beginnen?
Het ftryd een menfch al tegen hart.
Men raakt 'er nu haaü in verward,
Door alles te verpanden.
Raakt men met leege handen.
3. L\'u is men diwr Gods zegen faam,
Dit Jaar weer ingetreeden,
Daar menig wenlch ook is gedaan,
Van een gewenfchte Vreede;
0^ dat ons dog het Oorlogs zwaard,
Niet nedervellen mag ter aard,
Mogten de Pottenta.uen,
Dp^ deezen Oorlog haten.
€> ^
4. Maar

H
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4» Maar men hoord heedeu anders niet,
Als Twilt ei^Tweedi;;igt f preeken,
Den liiij^elsnian brtngtveel verdriet.
Met al ?yn valfe ftteeken,
Op Zee, niet iyu Lngelfch-pebroet,
Dit ons Hollanders treuren doet,
Oji inet zyn 'Engels Irielen,
Ons Holland te vernielen.
5. Men hoord uit Blieven en Courant,
Niets als bedroefde Maare,
Den Engelsman neemt afTurant,
Twee Hondeit Scheepen klaare:
Met Koo^Tinanfchap geladen zoet
Dat onze Kb.iplên treuren doet.
Die met ons Holland fchoone,
Haar toorn zullen tonnen.
6. Ons Edel Pr^iKsl van Naflau,
Zal Land- en Zeemagt (tellen,
Om mtt Idnekmoedi^^heid te ftaan,
- Die Enuelfe Rebellen,
Met zyn Soldaaten Uloek van aart.
Wanneer hy voor dén Vyand ftaat,
By nagten en by daagén,
Zyn leven dan te waagen.
7. O s Edel Prins al van NaQäü,
La.u 't Volk nu marlèeren,
Zyne Soldaaten heel getrouw,
^ Om voor ons land te weeren,
Zy (lellen haar als Helden ziet,
En daarom treurt Oranje niet,
Ons Prins zal Hem wel toone.
Met zync Helden fchoone.
8. Maar ach! mögt het tog atJders zyn
Het zou dog beter weezen,
ZQO

VICTORIE.
Zoo wel voor grooten als voor klein ,
Dan was tnen buiten vreezen»
Og was hec vreede tot ons Lor,
Den waaren wy bevryd ó Godt,
O Heer komt ous te baaten,
En ónze Hnoge Staaten,
9. Maar als men dit eens regt bedenkt,
't Komt niet als door de zonden,
Men geeft de Leeraars geen gehoor.
Van 't geen zy ons verkonden,
Wy 'houwen met Gods Woord de (pot
De Vroonie Lui houd men voor zot,
Gods Heil'ge Naam onteercn,
Met vloeken en met z\yeeren.
10. 't Is niet als pragt en hovaard.
Dat daaglyks komt gefchieden.
Met leugens en bedriegcty,
Gaat men het goede vlieden,
Op zuipen fpeden dag en nacht,
S;clt men zyn hirt en al zyn kracht.
Maar Chriltelyke dingen,
Die kan men met volbringen.
i t . Og laaten wy tog voor hei left ,
Dog fmeeken aan den Heere;
Dat hy den Oorlog dog ten bed,
En 'c kwaad van ons mag kceren;
Og mogcen wy dog zyn bevryt.
,Vüor Oorlog en voor duuren tyd,
Dan zou on» Land weer bloeyen,
Eu KoopmaDfchappen groeyen.
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Op 's LaHds Fregat van. Oorlog de Argo.
Stem: Zonder Liefde, zonder Wyn.
Meisje zeer geacht,
A mftels
Zeemans lud eo leeven,

Roem, van 't Amfterdam? .Geflagt;
Ik raoec-u thans bcgeeven,
Goede hoop naar dat ik v|y,
Kan myn weinig, baaten,
Nu moec ik myu lieve L E Y ' ,
A! myn troolt veriaaten.
2. Ach wie troeft myn in myn pyn.
Nu ik u moet derven,
Met veel hefde CD minne pyn,
Moet een Seeman fwcrvcn,
Ve wyn die dog de fmert verzoet:
Op de woefte baarcn.
Maar liefde het aldcrbefte goed ,
Vreeft voor geen gcvaaren.
3. Ach hoe bitter en hoe-fwaar.
Valt dog da6 affcheiden.
Als een zoet Geliefdens Pasr,
Sig niqeten voor lang mydcn
Van het zoetfte dat op Aard,
Immer is.te vinden,
En begeven zig in gevaar.
Van zee en ftrxrm winden.
4. Maar myn.lief fchept poede ir.ocd,

De tyd zal wel weer koomen:

'
Dat

VICTORIE.
Dat wy met een bly gemoed
Leeven zondef fchroomen,
Van het a'derminft gevaal-,
Oac ik nu zal lyden.
En dan zal onS van elkaar,
Niec dan de dooJ meer fcheiden,
5. Met deez' hoop wil ik nu vry,
My dan gaan begecven,
Op deez' rys vernoegd en bly.,
En op de baaro fweeven,
Met 's Lands Schip d'Argo fier.
Sullen wy uitzeilen,
En dat met een groot pleizier,
.Wie weet hoe meen ig mylen.
6. Dbg wyl de fchuldigheid en eer.
Meer dan liefde moet weezen:
Is ons eenigfie begeer,
Te vegten zonder vreezen:
Voor de Staat en het Vaderland
Oüs lyf en. bloed te waagen,
En met een Gewapende hand.
De Vyand te verjaagea.
7-. Vaar dan wel myn hoop en luTt,
Leeven von myn leeven, »
Syt voor 't* laaft van my gekus,
lieuwig zult gy fweeven,
In het bmnenft van myn hert,
tichoon ik uicgeleezen,
Tot myn alJergrootfte fmert:
Niet kan by u weezen.

Ê3©
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B5B mm m» «M » ^ a s urn mm
Een Nieuw Lied.
Op een Aardige Wys.

G elyk de Tchoohei. bloempies kwyne

Wanneer zy zien de Zon verdwyne
Zoo ben ik ook in een droevige (laat j
Wanneer myn roiünaar van myn gaat.
Wanneer
o.
Myn ziel verrukt en opgetooge
Verkwikt zig in myn minnaars ogen,
Ey welk een trouwheid myn geviel j
Geen voedfel aan myn teder ziel.
Geen voedfel - - 3'
Myn min is trouw en zonder vlekken,
Gy kunt nw^n ziel tot min verwekken j
Kik een kufli dat u mont myn geeft,
Ecu onbekende zoetheid heen,
£cn onbekende«•
4Myn Damoö ach myn tweede levcd
Wild u met myn in min begeven ,
U Cloris tragt myn min gezond,
U mond te drukken met myn mond ^
U mond--S'
Gy zyt myn Welluft eb verlangen j
iK trage u m myn arm te outvangen *
Komt haaftig herwaarts zo gy kan,
MvD
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Myo min die leid geen nicflcl dan,
Myn min-«6.
Zo lang de Zon zal aan de hemel dr-aaijcj
Zo lang de zpele wind zal waaije,
Zo Ung zal ik de uwe zyo,
En gy voor altoos blyven myn.
En gy voor- - 7.
Weeft maar getrouw myn uitvcrkereo
Wy zyn voor malkaar gebooren,
Niets hindert ons geen druk nog pyn,
Gy zult altoos myn liefften zyn,
Gy zult altoos—

Op de Hollandze Zee Helden.
Op een Aangenaame Wys.
l \ . o m t nu Patriot; geflagt,
Laac 't aan uw niet verveeleo
En roep met luyier keelen:
Viva mee alle m?gt,
Onze Vadcrlandzc Helden
Toonen haar weer konftand,
Als voor heer, want niet eeu
Vreeft 'er nimmer zya Vyand
2.

Schoon de Ruyteris van kant,
Tromp, Pietheiii niet meer leven,
Gesa
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<3cen moet kan ons begeven *
Zoutman is weer byderhand,
Kiodsbergen en Dedel:
Vreezen geen kruit of loot.
Een groot getal, Helden al!
Hébben wy op onze Vloor.
3Wy beleven weer een tyd;
Dat onze Admiraie
Met de naam weer zeegenpralen,
Als vooiheen in vroeger tyd
Toen men voor vryheid ftrengen,
En met kanon geplyc,
De, Krygs - Godin, door haar kring i
Eer de band, wierd vaA gelyd.
4'
Het is OU tWee hondert jaar,
Getrouwe Bataviere
Dat wy door het beflieren
Vau onze Helden fchaar:
De noco van vryneid hebben.
Al op de Speer gcbrog:,
Door haar bloedj vryheid zoet,
Hebben reeds zoo duur gekogr.
Zou het Bataviere fland:
Dan voor zyn Vyand vreezen?
Neen zullen als voor deezcn
Vegten voor het Vaderland.
Terwyl wy de boejecs hebbent j
Ontworfteld uit hcc juk
Van Slaveiny, los en vry,
Hebben al van ons gerukt.
6. Wc!

V I C T O R I E ,
ö.
Wel wie zou dan niet met myn
Èenpaarig met malkander»
Wenfchcn eeu Nederlander
Óp die ogenblik tezyn;
Komt dan myn Landsgenótéjo^
Tot fpyt van Engeland,
Neemt te gaar, met matlkaar
Weer de Wapens in de han4.
7Wy hebben op de Doggerbank,
Me"- ons klein getal van Scheepen,
De Vyand fchoon geneepen
En gebragt onder bedwang.
Onze Metale Draaken
Spoogeu weer vier en vlam,
Parkers Vloot, kwam in nooc*
Door de dappere Soutman.
8.
Al haar Scheepen waren ras.
Gehavend en gefchonden.
Dat men by haar niet vonden,
Geen ding dat bruyitbaar was.
Maften en kabeltouwen <
Raa en Sylen van malkaar,
In een woorcj op haar boord,
Hoope Lyken op malkaar.
9Triomph; triomph dan Batavier,
En wild geen vreugde (taaken,
JLaat vry Kanonnen kraaken ,
Geeft uw Vyand geeö kwartier.
Laat v;y uw VlaggcEs waayen,
<C

OS",
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Van boord ook aan de Wal,
Nu dapperheid, daar gy ftryd
Word gepreezen boven al.

«c « «» mmßm immmm»^ •>
Op het Ooft-Indifche Compagnie Schip
genaamt D E M E N T O R ; dewelke ge«
bleeveii is, vyftien Mylen van de
Caap de goede Hoop.
Op een Aangename ,Wy@.
G wat is hel Menfchen leven,
't b gelyk een bloem op 't veld.
Zou een Reenen Hert niet beeven,
Over 't geen men ons vermeld,
't Schip de Mentor ach wilt hwren,
Brengt ons nieuwe (lof ter ooren,
't Welk men met een droef geklag,
Wel met regt betreuren mag.
a. Door Nepthunus woefte baaren.
Kwam dit Schip uit Indies land,
Door Captyn de C O R T beVaaren,
Uitgefluurt naar 't Vaderland,
Maar helaas wat kwam gebeuren,
Toen zy omtrent land befpeurden ,
"Van de AfFriekaanfe wal,
Luyftert na dit droef geval.
3. Door fwaar onweer, dorm en winde.
Moed dit Schip met Hondert rtian,
In de woede Zee verflinden;
Daai geen helpen was meer an:

A
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2y om 't loeven te behouwen.
Kapten zy haar Matl en Touwen.
Maar te laat in dit gevaar;
't Schip (loeg midden van malkaar.
4. Dat het volk daar op met ecnen,
In een naare. toeüand kwam:
Storten door malkander heenen.
Die de Zee voort tot zig nam;
Welke nu in deeze Elenden;
haalt haar leven moeite enden,
Dry ven zoo lang om malkaar.
Tot de Dood haar helper waar.
5. Selfs een Gouverneur niet ffiintler^ /
Kou dit noodlot niet ontgaan,
Die ook met zyn Vrouw en kjnder»
Mdcfien met het Schip vergaan.
Welk zoo jammerlyk geftorven:
Daar een van is gezworven;
Van dees Dogters op een plank.
Vier-en- twintig uuren lank.
d. l'wee Matroolen die dit ügcn,
Die ook zwommen heen en weer,
hcanien nog dit meisje klagen!
'iloepen, Ichreeuwen, kermen zeer,.
Maar daar was geen hiilp te vinden;
Waiu de Zèe kwam haar verflinden:
Sy moeit in dees 'groote nood,
haar bereiden tot de Dood.
7. Dog de twee Matroolen wierden,
Mog gered uit dit gevaar;
Wyl het God nu zoo beltierden.
Dat een Franfch fchip kwam aidaM,
Die zoo dra zy haar vernamen,
« 2
Mee
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Met een fchuyt of boot aankwamen,
Toen zy reeds drie dagen lank:
Dreven zonder koft of drank.
8. Dzeze gingen toen verkonden,
Aan die Franfchen Capityn:
Dat haar Schip met volk verflonden,
En in Zee verdanken zyn.
Daar op heeft men haar gebooden;
Kort en drank die zy van nooden.
En daar op genoomen mee.
Tot al op de Caapfe Ree.
9. Dit gedigt dat is nog heeden,
J J p de Caap de goede Hoop;
Maar het zal in korte tyden,
Zvn in Amlterdara te koop>,
wilt gy ook den digter weeten,
Hy zelfs op de Kaap gezeeten,
't Is geen Caapfe burgers Gxmn,
Maar een Soldaat van 'c Bataljuon.'

Eenr Nieuw Lied.
Op een Aangename Voi».
VjrluhAfo lot bat qn^ btmitit/
^ ^ bant D(e onf,te ;amen UiiD/
4PMf( b(t O'lufi pieoten/
30k u btntint alleen.
Wp syne W)P Mm sA 't geDacci
3ßg
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3ße Ktföe bint mi om malbaet/
SSrmint'altpti nicwc ctn
tfnon^geliih i^ßlaec/ big;
<ßp b(e mpn allecojootfl« fmett
#*an doet becojpbm uit mpn (jett/
aiglh bananlKCg geen/,
S3emin alH u alleen.
2@p $pn b;tp ban al 't gebaec;
9Be licfoe bint ong aen malbacc/
SSemint altpb maec een
ë n W g e W I g blacc/ big.
3namfpacb bie onD ;oo ;eec htoelt/
Hel) OP Doet mpn ;iel oetnelti;
ßoet afdanb bon bie geen/
^aec tb om sugt en tueenl
93e 3Doob [joe tu;eeb jpn ppn mag ^pn
g o nog joo $toaec niet / alg boo; mpn
®an met bie geen te leben/
gßle mpn bebecf jou ;pn / big.
4moet nu ih 'ec alleg aen boeg/
€ n al gaet bet lot tsat tjacg;
$ bye# geen laege (loet/
00 Bet on0 tegen gaet.
X0cg' tDeg ban rfbOom / eec en gocbg
iülftg geeft ong een getuft gemoeb
#@a" met bie geen te leben
^fc th (IccDg becbcn moet/ Big.
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<< mBaoEmmwm mMmmasms^,
Op het Regt ofte JufUtie, dat 'er op Zaturdag deq 2^,febniary 17^2. binnen
de Stad ALKJM^AA'R is gedaan, aan
een Jongeling'van Vyfcieh Jaaren, genaamt GERRIT PIETERSZJ; Gf-ugit, geboren te Zuidfchan\^oude op Langen«
dyk, dewelke zyn Eygen V^der (tynde
Schipper gcme^tß van Langeniyk 'op /Jlkmaar,') heefc Vergeven doorKottekrüid,
't welk hy gekogt had in de Winkel
van Pieter Granaacappel, woonende agter de Vismarkt tot Alkmaar; voor
welke Misdaad hy gecondömneerd is,
om" gelegt te \verden op een Kruis en
vervolgens roet een Strop gewürgt, van
onderen op^ tp wef<ie» Gera^raakt, en
voorts zyn Doode Lichaam, na dat het
eenige tyd öp" het Kruis ten'tooo gelegen had, in eèn Zak gedaan'ina Zee
gevoerd, om in dezelve geworpen te
worden.
Stem.' ó Rolland fchoon gy keft in Vree.

V

-I.

ervlöekte boosheid Gruweldaad 1
Geen weerga haafl.-te vinden,
Den Duyvel door zyn booze raad,
,' De.-d my als een ontzinde
•' '

Be-
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Begaan een daad haaft opoit gehoordf;
Waar van een ieder als verAoord»
Wie hec maar komt te Lezen,
Het bard dat raakt vol vreezen.
2.

Moeft ik ó Gruwelyk helfch befluyt,
Myn Vader zoo vergeven?
Door middel van het Rottèkfuyt I
Foei wat hebt ik bedreevéüV .
Niet, dat ik het bloed myn's Evenmenfcb
Geftort hebt na myn boóze wenfch';
JVlaar van myn Eigen Vader,
Naafl- God heeft niemant nader.
3Den Satan (peelden zoo zyn rol
In my, tot alle kwaaden,,
De maat van boosheid die was vol.
En in my overlaaden:
Dat ik door kragt van zyn befluyt,
Die Gruwele kon voeren u>c ,
En zulke fnod misdaden ,
Bedryven vroeg en fpade.
- . 4.
Zoo is het dan qiet my gegaan.
Ik hfcb den Heer verliaten.
Ik het my niet den goede'i'aan,
-'
Of tot de deugd bepraten;
Maat ik als een weerfpannig kind,
Sloeg goede leffeu in de wind,
En ging myn jeugdig leven
'lot Gruwelen overgeven.
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De wrok die ray heefc aangezet:
Ik wou ter Zee gaan varen.
Dat heefc myn Vader my belet,
Dat bragt my in befw^en;
Want ik, met opzet wa&bedagt.
De zaak ter uitvoer heb' gebragt',
Gelyk heC Recht is gebleekeo ,
Dus moet ik tot een teeken.
6.
Gebragt al op een Treur-Schavot!
Om loon na werk re ontvangen.
Vergeef genadcrykg God
AI myne booze gangen.
Gedenk dog niet myn zonden fchult,
Myn hert met wnaf; berouw veryult.
En waft myn rein en fchoone,
In het bloed van' uwe Zoone.
Gy hebt wel eer Heer uw gen»
Den Moordenaar teweezen >
Opregt berouw komt nooit te fpaj
Gun my 6 God miisdezen J
Ontvang m deze bange.Aand:
Myn Geeft ó Vader in uw hand.
En laac my by uw komen,
In 't Paradys der Vroomeh.
^
8.
Komt hier gy oud ?a Jong te zaam,
'k zal uw"een Leerbeeld geven,
Vreeft voor des Hoeren grooten naam
En beterd dog uw leven,
Sceld zya Alweténtheid voor 't oog.
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Gy zyt beneén en God om hoog.
Daar hy befchoudde dingen,,
Van 's Menfchen hnndelingen,
9.
6 flond daar ik voor fchik en beef
6 Boosheid die my kwelden ,
Dat ilc die fchrik daad fnood bedreef,
Dac my Gena herflelden;
In 't laaften blitkcn van de dood,
y Een hoqp die veel behoud in nood.
Schoon zyn myn zonden veele,
De Borge kan die heele.
10

Vaarwel de geen die my bedaan.
Vaarwel myn welbekenden,
Ik moet nu van u fcheidcn gaan,
Myn jonge leven ende,
Vergeeft my 't geen ik heb misdaan,
"Stilt uw gezugt en drosf getraanl
Wild uw in God verfterken
Ik krygen loon na werken.

^ ^ m » «§§<• ^ 5 o ^ w ^ '«s§<^
Op het Vroiyk Zoldaatcn Leven.
Op een Lugtige Wys.
daar beter leven.
W ElAlswatte iswezen
een Soldaat?
Van 's morgens vroeg tot's avonds laat
Z')o leven wy altoos in de weelde,
Miar ik had nooit meer plaifier.
Als toen ik wierd een Musketricr.
<E 5

Myn
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Myn eerfle Garnizoen wilt weten.
Dat was Breda die fchoone Stad,
Waar dat ik veel vermaak in had,
Voornamelyk by de Breda Ie meisjes,
Maar de vreugt was haafl gedaan,
Doen moefte wy marcheere gaan,
Doen zag men de meisjes tchreyen,
Om dat wy moeden vertrekken gaan,
Wanr zy waren zwaar belaan,
Verlcheide-met haar dikke buyken.
En zy maakten een droef getier.
Jonkmans komt gy niet wed,er hier.
Wy zeiden alderlieffte meisjes,
Cy krygt hier Söldaaten weer,
Om te doen naar u begeer,
Want zy-dra^n de zelfde Sabelefi,'
Om te Heken uw een keer,
Dat de meisjes doet geen zeer.
My dunkt ik hoor het Muliek al razen
Al in de fchoonfte Stad Nameur,
Daar zullen wy leven zonder getfeur,
.iAcuäe Waardinnetjes luOig^if^en^,
T.n'dat by dagen en nagt, "' • ''
VoWa^n ha^f juft njet ons kragt.
Soldantjes wik 'er u Ranzet pakken,
Den tyd die nadert eo wy gaaa lieen,
Mooye meisjes maakt maar geen geween
Wy en kunnen riet 'by u blyveä.
Het zyn Orders van den Staat.
Wees daarom dog op ons niet kwaad.
Wees vrolyk trouwe kammenier,
wy komen al in de vvaalfclie kuïl.
Stelt u Jonkhert maar geruft,'

'"

Daar
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Daar is heel go'èd koop leven,
Mee ons geld maaken wy. plyzier,
ED dtinkeo wyn en bfer.
Op ons reys wy vrolyk fingen,
Speelen op trommels en óp flftyt,)
Maaken zoo een zoet geluid.
Ons Majoor die rcyd eeiï .Paard,
En wy Soldaatjcs allegaar,
wy volgen ageer naar.
Al in Nameur ons Garnizoen,
Staan dan de meisjes gan de Poort,
Sy fpraken menig vriendelyk woor't.
En gaven ons zo minnelyk lonkjes.
Ons hert dat fcheen door 't mi;inevier.
Ja heel te verfmagten fehler.'
Hoe kan het leven beter wezen,
want wy heoben 't na ons begeer.
Gekleed gelyk'een banjer HDLT,
Daar toe zoo veele jonge mcisjei,
Dic wy hebben tot gerief^
^
wan't ?.y hebben Soldaaten, lief.
Al met verlof gian wy bu treden.
Al weder naar ons Holland fchoön,"
Die meisjes fpannen 'dog dè k'ioon.
Dat zynze die wy zulled. tfouweo,
want boven alle landen Hhoon,
kpand Holland de kroon.
L)ie dit Liedje heeft gezongen.
Het wa?, een Knaapje uic den Haag,
Hy zag de meisjes heel wat graag,
Hy heeft dit Liedje op gaan maken, ^
Al uit zyn Jipofc en minn^g,locc
w^nt.hy was vol Soldaten b l o e f
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Eea Nieuw Lied.
Op een Aangenaame Wys.

L

nnfl toe Fiells lag te droomen,
By haar wol en graasde Vee,
D •t^f zy dat zy was gckoomen,
Op een Yland aan de zee.
Daar Leander haar verlied,
En voor eeuwig van haar vlied,
Zy was bedrukt en klaagde vier,
Bedroeft in 't binnenfte van haar Ziel.
1.

Ts 't niet beter dat ik fterf.
Door uw ontrnuweloDze hand,
Fer myn de min geheel doorkerf.
Eer my de wolf verfcheurd op 't land.
Of laat gy myn voor eeuwig h e r .
Voor een prooy of Leeuw of Stier,
Die m'yn hier in myn bloed verfmag,
Voor eeuwig hier begraven lag.
Waarom heeft gy myn geroepen,
Uyt myn Ouders arme hut.
Daar gy_ ftïl voorby kwam fluypen,
En heeft myn van haar weg gerukt,
Swoer' dat py myn uooit verlaten zou.
Hier in het naarde van 't Wout,
Naar denk uw Eede zyn om niet,
Den Hemel 'c »lies hoord en ziet.
4. Waar
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4.
Waar zyt gy nu trouwloozen,
Foei ey die my zoo verlaat;
Zeg wat weg heeft gy gekoolèn,
Zeg my waar gy heene gaat»
Kom doorfteekt mvn blai ke borft,
Daar uw Hart en Siel na df>r(t.
Ik tre gewillig de Wereld at.
En daal hier in 't düvfter graf.
Terwyl zy dus lag te droomen,
Dogt zy zag een Montier (laan,
Dat na haar toe wilde koomen.
Met zoo wa« haar Slaap gedaan,
Sy was verlc-'hrikt en leefden fchier.
Door 't aanlien van 't vreeslyk dier.
Maar zy verttoute haar gemoet,
En voelde een ander minne glocJ.

Op de Schoonheid en Lieftaaligheid.
Op eenFraaije Wys.

G

oeijen dng myn Lief geprefen,
Moet ik dan uwen dienaar wefcn,
Want uw fchoon oogeh en fchooo Icd^n,
En van tronie wel beiheJen,
En daar toe licftaaligheyt.
Heeft myn hert in myn" ziel verblyt.
a. Og Jonkman houd op van klagen,
Want jy kan my niet behagen,
Door
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Door al u zuype en uw zwieren,
En u raalln en u tieren,
Gy Üaat myn in 't minft niet aan,
Daarom wilc maar heene gaan.
3. Moet ik dan zo van uw fcheyden *
En veriaaten u Schoonheiden,
Moet ik uw dan zoo verlaten.
Hemel komt my dog te baten.
Moet ik dan foo voor altyt,
Og Dg Hemel wat een fpyt. bis.
4. Ög Jonkman al u loos gevreijen,
Jy foekt myn tog te verlyen,
Al uw praaten kan niet baten,
Gy foekt myn tóg te veriaaten,
Want als gy had geplukt myn blom.
Dan ging gy weg en kwam niet weerom.

Een Nieuw Lied
Op een aangename VVys.

N

U wil ik als voortaan,
Mynlofle leven laten (laan.
Niet meerfwieren by de Venus dieren,
Soo als ik wel heb gedaan,
Ja ik wil voortaan niet meer,
By Jan piet of een ander heer.
Daar ik voor deze peer als de mecfie,
Tydt plagt te leeven als cea heer.
2.

Nu wil ik leven op een'andere tniu,
Kn zoeken een Mysje al na myn liane,

V i:C T o R I E.
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Ofwel een Vrouwtje die voor een douwtje
Geeft een Braave Beurs op hant,,
Dien ik op myn gemak.
Geef wat lekkers uyt myn zak.
En daar en boven onder 't kloven.
Nog eeti vriefe Vies op ftak.
3'
Nu wil ik zingen tot befluit,
Alfi dat ik fcha mee los leven uyt,
,lk wil myn begeven om (til te gaan leven.
Of ik ben voorwaar een guit,
Grooter vloek durf ik niet doen,
Om te behoude myn fat (ben;
Of ik na dezen myn nog eens begeven.
Om hes nog een Rysje te doen.

4*§9<» ^v^^

'^^^

^m»

^p<^

Op een Jonkman die te laat begon'te vreijen
Hy dogt door zyri geld en goed
Een jonk Meisje te verleijep j
Hy was niet heel OIKI,
Maar zyn jeugd verflouwt,
Hy was voorwaar,
Omtrent tachentig Jaar.
Stem: De Koning van Pruyzen.
flienöt fjoojt jinge eentomibecJjl (citta XieD/
V
%et 3pn ti/eemaeöiiiijein honïnecr gefcljiea
boe öat een gonhmnn aeboflgelt en htom /

©ti'WlDf te dragen ;un maßtoom.
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ï^p tDog *et 30 jÉugöifl boE ban minncbi«/
«tl üaQt ifi toll nemen bp tpöjs mpti ïiiyfiet/
3.ft b£nD£c omtrent nog maec 80 giacc/
lllrciiig te flapeti Dat kalt mgn 300 laer.
€en meijije baö bP 3pn 31» op mtti
üaet poefti tïanh bUi^je toa^ bol enüe bet/
2 p toaä 300 net en ttioop tidii holewr /
# a t Dunht u barr Dien ouDen Sinjeur:
%p fl-'jafe taei aen ch 3? ns mi'n liet '•
# D ß r ih i! jjeliieteii ol tot mpn oerief/
55fi öeü nog mpn mogebom t z ß gelant/
4Bm te berhoelen utoe minneb:aiiO.
# e l Baoer gg ti^ent 30 oub en 30 fi;om:
ün totlb bog beoaren enbetoaettumagebom/
IBiltse raebe nemen al in l)«t ßjaf;,
<Bp moet ijnell gaen ceifen banbeSBeercIöaf.
3ßae: b^ 300 ()(btop geen@anb in n monn /
W oogen naec booen / u i)ooft i^ 30 rotib;
%W etile l e p of een SaUiaen /
# i l t met utoen boggel maer gaeuto henen gaen.
gßei meisje ih ben beijiiifï en belielb;
# e t gilbet en <5oub en oaec bp nog beel 4Belb
^ n eenl>ioet$(6unt gp reibe en een Hleeb ban Sei
%1t 3al II tocl trooften al? gp 5ft bji rtipn.
JBü 0;p|aerb gp (p;eeht 30 al? èenebelb/
JEtoec ih gelooft met u liegt saljpngefielo/
# a n t Ih bertoagt goeoe nagten banbjeugteii
ploiller/
Sfi lag roet u gelb eti met utoen 3toier.
Bel mei?ie gp 3Pt 'et 300 mooi en 30 net/
Sßenht op bat al fjet plaifiet i? bet S e b ;
2tl? ih hom te lïerben ban erft gp mpn goeb :
SBan Fiunt gpbeibietben meteen jongenbloet.
toel foei 'ttoa^fcljaiiöenbatjoeetlonöe man;
# e n fioojije 30U piHfiheti 'ttoajitergen bet au /
't moeit tnesen een gianhman m fleur ai in jeugi
%^t boer een mooi meisje aeii 't öertje teel
breugr.
%ae|I
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Eaeflmatl 500 fpjaü ifi al met mpn 2Buurb2mt
3Bi( bictecipl)filaegbef)ab grote couto /
3^flt 3(1 bnb o«tJO"toteetiDUDcmntiDm'tce(&/
%cl) nel}', bit ben ih im bittec gequelt.
O (Doüen Wat plagen kon al mpii «ßelo/
<3een mei^|( behagen 6 üooo Doet geioelb:
€H tollt mpii nu ^alen ban be toaielb fnoob /
Ujant al mgn htoalen bie boen m p be boob.
©ojlof BP ©jpeiji nog Jonh en in ficut /
teilt eetöec goen ttonUien alp be;c Äinjeuc /
r itiant nlji gg üiojt oub bacr bpfcbtetcnhrüm/
«èp hunt geen mejf je bejjagcn mtt u miigeüom.
igebt gp b^aefgciD Dat ijS 'ec fjfd goeb/
ÏÊaer menig ttincgt ttngf eetbec na biee^ m
i:nct bloed/
bant 't gelo raeht op enficmtfomtpb^toettoeec
iBaec beugt btrlooten hcpgt men niet meer.
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Het Droefig Treurfpel van Piramus en
T h i s b e , volgens de Hiftorie, toe nut
en ftigting der Jonkheid.
Stepi: Als 't begint.
myn fchoon Godin,
A ChIk ach
zugt zoo nieenig werven,
Ik roep uit puure min
Ach laat myn troeft verwerven.
Maar of ik ween of zugt,
Sy neemt van my de vlugt,
üy laat my in de nood
Tot dat ik flerfde dood.
^

Myn
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Myn klagt is al om niet
Sy is my gaan ontlopen,
Sylagt met myn verdriet
Hier is geen trooft te hopen,
Vaart wel dan wreede Maagd,
Die een ander behaagd,
Om dat gy my verlaat
Ik word als disperaad.
Komt Leeuwe vreed van aard
Wilt nu myn lyf doorkerven,
Komt Tygers onbedaart
Ik wil het leven derven,
Of met myn eigen zweerd
Doorlleken myn jonkhert,
Op dat myn edel bloed
Befchryft myn liefde goed.
Adju myn Schaapjes al,
Die ik zoo lief geleiden.
Door Bergen Bos en Dal
En raeenig fchoon Vallyden,
Ziet • u het blanke Staal
Adju dan altemaal,
Aëju fchoon Herderin
Ik fterve door de min.
ó Dood 6 vrede dood,
Piramus leid venlonde
Syn Lief uit liefde groot.
Die heeft hem nog gevondc,
Sy dagt in haar verltand
Dat hy lag op zyn hand,
In eenen zoeten droom
By dees klaar waterftroom.
O Hemel wat een vreugd
Ik

V I C T O R I E *
ik heb myn Lief gevonden ^
Daar ik myn jonge jeugd'
In echt heb aan verbonden,
Piramus mynen vriend
Die myn zo teer bemind,
Hy is vermoeid van 't gaan
In deeze wyde baan.
h y ruft wat op zyn hand
In 't midden van zyn fchaapen ^
vAan deezen-groenen kand
Hy zoekt wat vreugd te rapen *
blaapt myn Herder zoet
En uwe ruft voldoet.
Ik zal hier zoetjes ftaan
Uw Schaapkens ßade flaan."
Myn Schaapjes al te. iaam
Wilt nu in vreugt herleven,
Piramus zynen naam
Staat in myn hert gefchteven,
My dunkt den Echo fingt
Of myn de heide dwingt,
k kan niet langer liaan
k wil hem fpreken aan.
Ontwaakt Ichoon lief ontwaakt
Wilt uit u flaap opryleu,
Myn hert dat word geraakt
Vol druk en fwaar gepeizen,
ó Beek e rood van bloed
Ach mynen Herder foec.
Daar leid hy met zyn zwerd
Doorftooken zyn jorkhert.
Ach Hemel troolt my nu,
Myn hoop is weg geürevcn,
ir z
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piramus koft 'ik u
Nng eens het leven geven,
Ik zou u trouw byflaan
En nooit van u weg gaan,
Wy waaren/haaft gepaard.
In echte mm vergaard.
Maar het is al t€ laat
Om niet zyn al myn zugten,
6 Jeugdig groen cieraad
Wat fien ik fchnonen vrugten.
Ik fie de Bloempjes ftaan
Met roode knopjes aan,
Roodverwig is het lis
Mer Bloed van Piramis.
Ik wil zyn dood alhier
Nu met myn gaan wreeken.
En met zyn rood Rapier
Soo wil ik myn doorfteeken,
Ad ju myn fchapkens zoet.
Dat uw een ander voet,
Ik fcheid, van 't leven af
Begranft ons in een gra£
Daar leid de fchoonen Thisbé
En Piramis met namen;
Jonkmans en Dogiers mee
Neemt hier exempel zaame,
Stcld nooit de zoete min
Soo vaft in uwe zin,
Sy helpt 'er veelen in den nood
Ja tot de bleeke dood.

9
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Een

Nieuw

Lied.

Op een Aardige Wyj.
J \ | u zal ik fchryve,
Wy! ik moet blyve,
Aan wal in eenzaambeit,
Ik moed gaan trouwen,
Als andere vrouwen.
Maar ik ben myn fiellis kwye,
Myn man is gaan varen na zee, bii.
Myn man is gaan vaaren na zee,
zee ja zee ja zee der om d zee der om d
Wie wil der nouw met, hem mee.
2.

Nu kan ik braveren.
Met al die heere,
Die myn maar gunftig zyn,
Om daar mee te zwieren,
Als andere dieren,
'4in denk ik ben nu allyn,
Myn man is gaan varen na zee: bil
Myn man is gaan varen na zee,
zee ja zee ja zee der om d zee der om d
Wie duyvel vaart met hem mee.
3Moet hy nouw vegten,
Als dappere knegten,
Daar ben ik mee te vree,
Ai moet hy klimme.
Na boove toefpringe.
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% denk ijk ben o;j goe ree,
Myn man is gian Taren na zee: bis
Myn man is gaan varen na zee,
zee ja zee ja zee der om d zee der om d
Ik, ftuur hem ëed niantje mee.
4Oorlof gy vrouwe ,
Laac u mét rouwe,
Raakc gy zoo u mannetjes kwyt,
Wilc u vermaaken ,
Mee andere fnaaken,
zoo raakt ^y uyt die Tpyd,
En denkt hy moed na zee: bis.
Myn nian is gaan varen na zee,
zee ja zee ja zee der om d zee der om d
En ftel u daar mee te vree.

#1» *»s3t* m> mw #@@# 4#§n m!> ***
Jonge Dogters Treur-Zang, over het
verlaaten van haar Minnaar.
Op een Lieffelyke Wys.
Matroosie fpreekt.
$n;e Dcigiecg toflö ntet hiagcn»
W) öotn een tti$ na See/
eii ;al Oe Aong een* toagen
mooa' OP eenö baten mee/
gft to?et öet fitin fltet liihftcn
man Ciijel bol geiraen/
3i(i ^al II nnj een* D^ufiflen

1

e « tojj na 25D021J toe gae«.
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gy

Jon&e Dogter.
%[B lieffle mfnnaec bergeefien/
f^oac i| mpn teotecDanb /
Ctn biltf met D[oeb gtfcfijeeben
mpn Q'ect booj u te pand /
SA ;ai be beloften ontSoutotn:
^m^ SP met bjoef aetcarn/
UPp juHen saaien tcoutoen:
@( 't Aan o niet teel gaen.
Matroosje.

IBp moeten a ;oo beclaten
mpn ?oeten 6ngel teer
't ^pn cyberß ban Oe Staten /
't 310 boog onß groot ßart^eec/
#@e ;$taete bloot lo.io bieeien;
f0p jetïen 300 €ep:( uit.
men ;al u nooit be<-geeten/
&(Bet bog met boeeneii uit.
Jonge Dogter.

gonfiman u ;oe( fp:ecRen/
G^mgt tnp tti fizt gemoeb/
0oüt geeft oen u een teeAen
SCIg OP Bet niet en boet;
91e tsret bat IR Den 6tnanger
^p:art ;p tot fiaec nitnnaec/
fop nip ban boa niet langer:
3I& Hom in b^oefgebaec.
Matroo&je.

Bßaerom ;ou lü fe foppen?
Igebt gp bte gebagten ban ?
BBiIb tnaer u ooten floppen
<5p Dipfi mpn fcfloon Catrpn!
^ B Weet lA BeD gejtoooien:
f 4
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€cii «Eet» B@ jon en matti /
^ a t IR iiiug gaen beiloocen
ett IA u sal becfmjen.
Jonge Dogter.
iltStin 6ngel u joete tuoo^tten/
9r»at üetft inpn j(el Beftoo^D /
©at nitenlg meiö ötfiooiDcti;
51fi fieö ö" tot! aeboo^ti/
't 5 | tDtl meet geBirpfieti
©ee?' SlonAinang loog geb^p/
B^el fieDben looje fttetfien:
't g i el üeD^leflecp.
31B ga mpn afftötif neemen/
SCI baa tnpn Hebt lam /•
Slllg IR toeec hom mtt t»mn
3111 öe Stab ban Ttmfïnüam/
WBan ;al iTi u goei Hef ttoutuen;
5& bcü u tecc öeminb/
@n macR u tot een Baoubw
Sfibju mpn hebe # n b .
AfTcheid van de Jonkman,
ÄBp gaen u uu beilaeten
Äott ïiefje^ altemael /
ê'et tjeuten fian niet Daeten
(Genagt In 't (©enecael;
%ti|u ban Baber en jQoebecI
Cn ;Sufletß In 't getal/
«Bat «Oabt 1^ u Beßoeber
@n ong Betoaecen sol.
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De Nieuwe Kraamcr of da Vermaake*
lyke Beeldekooper.
Op een Fraaije Wys.

I

K kom ^I uic een vreemd Land,
Ik ben voorwaar nog niet bekand,
)n alle ftraatcn en gragcen loopen.
Of de lieden Beeltjes koopt-n,
Geeve handgift myn goede vrind.
Koopt een Beeldje voor uk'yncnkiDd,
Juffrouw koopt Beeide koopt,
Mooye Beeide koupt,
Mooye Beeide koopc.
wil jy dan koope van myn,
Zoeke uyt dan groot of klyn.
Laat my niet (laan zo lank,
Jy ziet de Beelde op niyne Plank ,
Zal ik u dan gelde vraak,
Het is voor een kind een groot vermaak,.
Juffrouw koopt, &c.
Koopt gemeene Scliildery,
De kiyne Mantjes ook daar by,
Jy moet niet biede groote fpoc,
Al voor myn mooye blomme pot.
Ziet de Bolle zo Naturel,
Gy kend de Beelde over al (tel.
Juffrouw koopt, &c.
• Oi Karnarie Vogel die kan niet vliepe
Ik zal 11 niet bedriege,
Jy DOoit gezien in de heele Stad,
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DE raare bieft de Uyle Kic,
Ook de paardjes zeer perfeft,
Hansv/orft die grootc gik.
Juffrouw koopt, &c.
De Papegai roept koppi krouw,
De Poes maauwt mejouw mejouw,
Juffrouw wat nu begeer,
jk hebbe haaft geen beeide meer.
Juffrouw jy my beftel,
Zegge waar ik kome zei.
Juffrouw koopt, &c.
Ik zal u wyze perfekt chfrmant,
Het is hier nog nier bekent.
Dan zy moet vier ftuyvers geeve,
Zy kenne kryge Adam en Eve,
Wild koope neen oK ja,
Eer ik aanflonds heene ga.
Juffrouw koopt, &c.
Wilje zien een Tuyn Girant,
Ik w>;et niet of 't u aan (laat ,
Potte ftel in Prieel of Tuyn,
De Pede Stal of Tuyn flizaan ,
IVIyn dunkt wel koope zei,
Wooye pronk in een Thee fiel,
Juffouw koopt, &c.
VViljc dan nog niet koope,
Ik zal gelyk heen loopc,
Jy geen handgift geeve,
Ik wenlche een goede leeve.
Bonjour met malkaar,
BI\ve pezond nog lange Jaar,
uffrouw koopt Beelde koopt,
/looye Beelde koopt,
Mooye Beeide koopt.

J
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Op 't Verklaaren der Onafhanglykheid
van Noord-Amerika, door de Frovintjen Holland en Weftvriesland.
Stem: Hier heeft my Rozemond befcheide.
uich Koopman ! Juich! op 't Viyvetklaaren,
Van 't uitgebreid A M E R I K A ,
Het fmeekt reeds lang om uwe Wauren,
Scheep in,Scheep in,waer wagt gy na.
Juich! Juich met regt! gy Steunpilaeren
Der Republiek, juich! Fabakeurs,
Amerika roept om uw waeren.
Werk voort, werk voort, herfiel uw
Beurs.
Juich! Kargadoors, Commisfionaeren,
De Vaert op Noord Amerika,
Het geen men thans hoort Vry verklaeren,
Herfteld, al uw verliezen draa.
Juich! Winkeliers, uw Winkelwaerea
Die gy tot hooge pryzen kogt,
Die zullen ras door 'c Vryverkiaeren .
Meer daelen, clan gy immer dogt.
Juich! Zeeman, die de woefte baeren.
Van 't noest en fchuiraend Peekei veld.
Reeds lang,door vreemde zag bevaeren:
in 't kort ziet gy uw rOem herfteld.
Kaegfchippers, juich 1 en wilt bedaeren,
Gy ziet in 't kort een Guude Tyd,

J
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Zeg nooit weer 'tzyn deonvrye Waeren';
Watrdoor ons Land zoo bitter lyd.
Juicht! Ambachtslieden; die reeds Jaeren)
Gezwoegt hebt, om -een klein gewin:
Uw ondergang is aen 't bedaeren,
Leegloopen ! Itel dat uit uw zin.
Juich! Schuitevoerder, wilt uw klaeren.
Ziet dog uw Schuit ter deege nae:
Dewyl gv in 't vervolg zult vaeren,
Produéten uit Amerika.
Op Sleepers, Kruyers, daer zyn Waeren
Die moeten nae Amerika,
Wilt fchielyk ook uw Rytuig klaeren:
Kruy voort, ryd' voort, vvaer wagt
gy nae.
Juich' Amfterdaramers, uw Regenten
Wier fcho(jn ontwerp, dat heilzaem
was,
Men.uw als haetlyk in wou prenten,
Ryst als een Phenix, uit zyn Asch.
Ta, gryzeTEMMINCK, wy herleeven
Ja, BERCKEL, RENDORP, brave
Lién
Wy juichen! door de vreugd gedreeven:
Wyl we uw ontwerp, voldongen, zien.
Leef Achtb're Vaders, lange Jaeren,
Schoon (leeds beftreedendoordeNyd,
De Zwakfte zal Uw Regt bewaeren,
Ons üoed en Bloed zy U gewyd.

•

R E G I S T E R .
A.
dieu myn lief wy moeten van ons
beiden.
16
Op 't vieder Uitkopen van de Holkmdze Floate
Alla Matroofies weeft konftand.
25
Ach! het blooze van uw wangen.
40
Op 's Lands Fregat van Oorlog de jJrgo.
Amflels Meisje zeer geacht.
60
Het Droevig Treur/pel van Piramus en TJUsbe, volgens de Hiflorie, tot nut enßigting der Jonkheid.
Ach ach myn fchoon Godin.
gr
Op bet Oofl • indi/che Compagnis Schip genaamt D E M E N T O R .
Ach wat is het Menfchen leven.
C6
D.
Een voornaam Heer bcdroogen door een J^ng
Meisje.
Daar was reis een jong meisje.
15
E.
Een Vrouw is ligt, is ligt om te verlyden. 41
G.
Op het Bloedig Zee Gevcgt, tußchen de Holländers en de tngelfche.
Gy Neerlands Volk met 'er fpoet.
19
Gy word van my gegroet.
^p
Gelyk de fchoone bloempjes kwyne. 6z
Gtlukkig lot dat ons bemint.
ßj;
Op de Schoonheid en LicftaaUghni,
Goeyjen d-ig myn Lief geprefen.
77
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H.
De triumpheennde Hollanders.
Hollanders vol van moec.
H JOver de droevigen toeflandvan ons Nederland.
Helaas! helaas wac ramp en fraert.
57I.
Op de Bloeifiag die voor handen is.
Is nu de vreedes bant gebrooJcen.
i-f
Van Vrankryk aan hleêrlands Staaten.
Ik hoor in de Courant.
g^
De Nicwjoe Kraamer of ds Vermaakelykc
Beeldekooper.
Ik kom al uit een vreemd Land.
gg
K.
Op de Hollandze Zee Helden.
Komt nu Patriots geflagt.
gg
Matroozen Lied, op bet Draagen van Zoutmans Lind.
Laat Neêrlands Volk dit Szerzel draagen. 6
Ter Eere van onze Zee"Helden,en tot^chan'
de der Engelfchen.
Laat nu vry de vlaggen waayjen.
27
Op Z O U T M A I\.

Laat ons deeze Roetnflag zingen.
43
Laaft toe F:elis lag te droomen.
75
iVL
Beklag van Kaatje en Mamaatje.
Mamaatje ik heb 'er eenMangetrouwt. 54

R E G I S T E R .
N.
De Amßcrdamfche Matroot.
Naar boord.naar boordjivy moeten heen. 52
Nu wil ik als voorcaün.
78
Nu zal ik fchryve.
8j
O.
Neêrlands Trompet, blaazende f^fßor/e, ijicgens de ontwaakte Leeui».
"
6 Parker wat grooce fchand.
45
S.
Op het Ontdekken van de Fyandelyke Floot,
Sondag, toen ik nog in myn Kooy lag. 10
Jonge Dogters l^ryagie.
Sinnen, benje geneegen tot minne.
38
Op de Bloedige Zee-Batailje, tujjchen de Hollanders en de Engel/che, op Üoggersbank.
Vrienden wilt dit Lied aanhooren.
11.
Op de Executie, gedaan binnen de Stad Alkmaar, den 23. February lygz. aan een
Jongeling van is Jaar en, over het
Fergeeven,van zyn eigen Fader.
Vervloekte boosheid Gruweldaad,
70
Op een Jonkman die te laat begonte vreyjen.
Vrienden hoort zingen een wonder, <Sc. 70
W.
^
Tijotede Zoutmam Licdjf, iuJTcken Kaatje
en Mietje.
Wat vreugd, myo lieve Mietje,
y

^A
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*

/Cp het Schip van de Jdmiraal Generaal,
tot' Lof van den Wel Bdcle Gefirenga
\
Heer Captyn J. H. Kindsbergen.
Wel te vreede zullen wy vaaren.
g
Op de Batalje of Bloedige Zeeßag, voorge^
vallen ter Zee^ den 5. Auguflus. 1781.
Weeft verblyd gy Vrifle Helden,
ar
Over de Tegenswoordige Bezoeking en Oorlogstyd, wegens ons Nederland, als mee'
de Rouw ' klagt of Troost - Lied aan de
Doodcn en Ce'kweßen,
Weeft gy Verblyd arm en ryke.
23
lot welzyn van't Vaderland.
Wat ziet men niet in deeze daagen.
zp
Op het Frolyk Zoldaaten Levfn,
Wel wat is daar beter Laven.
»73
^»

Nieuw Zeemans Liedy op de Onver'wagte
Fiäorie van den Herjleller van Hollands
Roem Z O U T M A N , » ,
Zou ik thans niet welkom weezen.
3
Zwygt van Vreede, blaaft trompette. 48

J'
Jonge Dogters wilt niet klagen.
gö
Op 't Verklaar en der Onaf hang'yhhcid van
Noord' Amerika, dnor de Provtncicn Hol'land en Weßvriesland.
^
Juich Koopman! Juich! op 't VfyverV^'i. klaaren.v
'•
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