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MORGENLIJlDi
WiJZï, Schep vreugde in 't leven, eits,.
Rijs, fchoone morgen!
Blink weer op veld en bran*
Stijg langs uw tranfeii.
Stijg, gomden zon!
Triomf,,zij stijgt; de hemel bloost
En spelt haar komst in 't lagcheni oost*
Het dagend licht doorstrooinc de lucht,
En nacht en nevels zinken.
Rijs, schoone morgen! enz,
Grootsch draalt haar Inister
Reeds huel de schepping rond;
D^dr gloeit de hemel;
Hier blinkt de grond.
Haar gloed doorvlamt, met d'eigen glans
Den dauwdrup en d'azuren trans!
Ontwaak, o mensch - aanschouw de zon,
En val op 't aanzigt neder.
Grootsch stmalc haar luister, enz.
Zingt)

Zin,ft,, blïjdb vogels i
Ziiigc WL>ér nw schaatreiid lied',
Slaapt nog het menschdom.
Gij sluimert niet.
Nog eer de zon haar tintiend goud.
Haar purper strooit op berg en wond,
Weergalmt uw zang van 't hoog geboomt
Tot in de verfte dalen.
Zingt, blijde vogels! enz.
Pronkt, lieve bloemen!'
Pronkt weer met nieuvrt pracht.
Stijgc niet uw luister
't Schoonfte uit den nacbt!
Gii ftreelt OÜS oog door frisseher kienr^
Verrukt ons hsrt door zoeter geur,
Als de ucluenddauw uw' knopjes drenkt,
In 't goud der zon bepareld.
Pronkt, lieve bloemen! euz.
Juich, blijde fcheppiiig!
Juich; waar wij de oogen flaan^
Lacht hooger leven
Heel 't Kenscbdom aan,
CicV.

Ook ons bezielt, na flaap en rust.
De ontwankte dag met nieuwen lust;
Gods goedheid ftroomt in 't rijzend liciit
Ook ons zijn' zegen neder.
Juicli, blijde fcliepping! enz.
o God! Iioe Iieerlijk
Blonk weer dit morgenunr?
Cij toch , 'o Vader!
Gij fchiept natuur.
Gevoel, o mensch! Gods Ifefde en magc
Die 't gaiisch Heelal ten voorschijn bragt;
Verhef Zijn' lof door ftem en zang,
Of ftil geweende tranen.
o God' hoe heerlyk, enz.
DE HOVENIER.
«rijZE: yenez, venez , dans men parterre , etc.
Tree in,wie bloemen wenscht te plukkea;
Mij» bloemhof bloeit in volle fleur;
't Zijn bloemen, rijk in gloed en geur,
£ n waardig dac ze uw hart verrukken t
o Z\9

o Zie met welk een zwier en pracht
Haar frisfche blaadren zich ontplooijeu!
Tree in — wie zijn geluk betracht
Moet zich den weg met bleemen ftrooijen.
'k Heb alles om uw gunst te winnen;
Ik weet wat maagd en minnaar past; —.
De pronkers, bloemen van damast;
De teedre mirt, wie teer beminnen.
De distel voegt bij fchande en schuld;
De flnapbloem, wie zichzelv' verblinden;
Gehuwden, 't kruidje van geduli;
't Vergeel mij niet, aan trouwe vrinden.
Lacht ginds de zonnebloem ons tegen •—
Zij voegt wie vorsten-gunst bejaagt;
't Karcisje, wie zichzelv' behaag:;
Wie 't goud bemint, den gouden regen,;
De klokjesbloem, wie altijd snapt;
't Viooltje, wie diepzinnig denken ; —Aan dichters, als hun vuur verslapt,
Is b»st >]fHC tiri}is-»9.n)V9t ta t«het\kefi.
Ge.

Gelieven! voelt ge luv trsnicn vloéijen!
Die hangend loof verzacht de smsit.
Ontvlamt de vreugd tiw zorü'oos hart,
'k Heb rozen die als purper gioeijen.
Plukt zo allen, pluüc naar lust en zin.,
't Zijn bloemen voor uwe uitverkoorucn;
Alleen inijn' lieve hartvrieudin
Spaar ik een roosje zonder doornen.

GEZONDHEID, VRIENDEN»
WIJZE: Cod fave tht King.
Gezondheid! klinkt in 't rond,
Ja, vrienden! leeft gezond.
Leeft lang gezoud!
Geniet riog menig jaar
Dien zegen met elkadr;
^ i t wenschen we al ce galr»
Met bnrt en mond.
Her

Herhaal aan dezen disch
Mog lang, gezond en frisclij
Dien wenscli in 't rond,
Gepn wensch, lioe rijk van ziii;
SU^t booger zegen in
Dan dit ons feestbegin:
Leeft l»ng gezouil!
'Ge'ondlieid U een scbat.
Die hooger heil bevat
DaH 's werelds goud.
ZP is de (.orfproHg onzer vreugd^
De bUiesüiTifiraal der jeugd;
De kroon en 't loon der deugd,
Voor jong en oud,
K»tnt, viienden! klinkt en drinktj
De feestwijn gloeit en blinkt
En zoekt den mond.
Nog eens weergalm In 't vond;
Leeft, vriepden! leeft gezondl
Nog eens, uit hart en rami:
Leeft lang gezondJ

DB VERGENOEGDE HUISVADER,
XflriJZE VAN HET VOLKSLIED : Wij

/«V(f»

vrij, m'j if ven hltj.
Wij leven vrij, wij leven blij,
Mijn vrouwtje is al mijn troosr.
Hoe fcliraal ons daaglijksgh brood ook 2^»
Gezandheid blijfc ons duurzaam b^;
Ik heb genoeg voor haar en mij
£« voor on; dierbaar kroosr.
Ik (let m^jn driften paal en perk,
En fthuw het woest gedruisch.
Wlljn arbeid maakt mij kloek en flerk;
De morgen vindt my vroeg aan 't werk?
Da Zondag vlijtig in de kerk.
En de avond alt^d t'huis.
Mijn' kindren bragt ik eerlijk groot»
Geeu ander ooit tot last.
't Zij hiipp'^lende om den moederschoot,
Of zwoegend om hun eigen brood,
'k Voorzie in hun behoefte en nood
Gelijk een' vader pajt.
Al

Al z^n ze ook dan ii?et opgevoed
In weelde en overdaad.
Te vaster (laan ze in tegenfpoed;
Te dieper dringt, in 't week gemoed.
De zucht voor 't onberisplijk goed —
De vrees voor't fcliandlijk kwaad,'
Beklemt mij foms een' flille smart,
Ik weet wie mij bemint.
Al IS 't voorviUzigt nog zoo zwart,
Ik heb een' vrouw, wier vrolijk hare
Niet flechts het dreigend onheil tart»
Maar 't lagchcnd ovenvint.
£u als ik haar, door dubble vHjt,
Een' penning fparen kan ;
En zulk een troost mijn ziel verblijdt,.
Wat ben ik in den wintertijd.
Als elk met zoxg en armoe ftrijdt»
Dan een gelukkig maal
Gelukkig, ja, wte weinig heeft,
£n echter niets ontbreekt.

'De Alpocdheid wr.akt voor al wat leeft;
IVlaar blijft het teSrlle aan hem verkleefd,
;Dien ze eenmnal wonw en kinders geefi;
•En die haar zegen fmeekt.

TIMMERMANS LIED.
•WIJZE: Wat wordt hit laatl de kick
aflaat acht, enz,
•Het timiri'ren is mijn lust en vreugd;
Dat is een werk van fmaak;
Het was reeds in mijn' vroegfte jcvigtl
Voor mij het grootst vermaak.
Reeds op mijn zesde jaar
•Had ik een huisje klaar;
Voor hout, gebruikte ik kfai'tenblad;
Voor bijl en zaag, een fchasr.
Zoo zindlijk toch als ons bedrijf
Ken ik geen ambacht meer;
' 'Wie netjes is op goed eu lijf,
Is zelfs als 'knecht een lieer.

^
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Wat meester hij bedien,
Hij is bij elk gezien;
En 't noemt hem al, uit eenen ffioud;,;
Den pronk der ambachtsliên.
En nis hij dan, vernoegd en blij,"
Aan werk- of fchaafbank (laat,
Geen meisje, dat niet van ter zij
Op hem hare oogjos (laat.
Hij knikt haar goeden dajr;
Zij groet hem met een' lach;'
En dikwils ziet hij 's avonds weer»
Die hij des morgens zsg.
Want is er flechts een Hoenderhok
Of Kleerkfls op te flaan.
En zegt de baas: ,, 't Is al te drok.
Om tiit ons werk te gaan."
De meid weet aanftonds raad:
„ Mevrouw! neem Jan te baat»
», Ik wed dat hij ons helpen zal,
3> Zoo ras het rustuur flaat.^'

En 't rtistuur (laat en Jan ij daar.
En, op Mevrouws beval.
Staat hok of kleêrkas in elkalr.
Als waar 't een tooverfpel.
£n Jan, om zijn beleid
Geprezen en gevleid,
Bedankt Mevrouw voor't goed onthaali
£n bovenal de meid.
Ja, vrienden 1 't is een' wondre zaak;
AI is 't gereedCchap goed,
En pasfer, potlood, winkelhaak,
Gelijk het wezen moet;
Al vindt men 'r juist verband
Met niets dan oog en hand:
Het vrolijk tiramren eischt nog meer;
' Het timmren eischt vertland.
En wie, die zich het daagl^kïch brood
Door zuren arbeid gairt.
Wat werkman is bij klein en groot
£en hooger achting waard 1
Wordt ooit de knecht een heer
Zyn' goeden naam ter eer,
Ceen ander flaat het fchimpend oog
Op hem veracbtlijk oeêr.
Mm

Maarnecn—hij kliinme, dien die voeg.
Ik zwijg van hooger ftaat.
Mijn daggeld is mij looiis genoeg.
Al floof ik vroeg en laat.
Ik werk en ben gezond;
Leef vrolijk, gul en rond;
Souw geen kasteelen in de luchc^
Maar huizeu op den grond.

DE VROLIJKE SCHIPPER.
WIJZE: Zonder liefde > zonder vij'ti.
Blijft, vne 't lust, aan 't vaste kud»
'kZoek mijn heil in 't varen,
'kLaat de zorg aan 'f woelig ftrand»
En doorklief de baren.
Hijsch het zwellend zeil in top!
Laat den wimpel waaijenl
'kWeet myn kiel in 't ruime fop
l^aar de kunst te draaijeu.
Frisr

Ffisfcbe' w-lncl en beldór- wetlr
|
Is tie- vreugd van 'c leven.
'k üen aan boord mijn eigen heerj.
Zorg en dwang ontheven,
't Is voorwaar een zoete lust.,
Als de zeilen zwellen.
Zoo van de een naar de andre kust».
Vliegend heen te fnellen.
Zie ik foratijds onverwacht,/
In het broeijend Ziiijen,
Wolken , als de zwarte HaciiC,
Pakkend zamenkrnijen:
'k Weet, met weer en wind bekeid
F.n 't gevaar der ftroomen,
Op hot liruifend element.
,,Ellten ftonn te ontkomen,.
Rustig dan voor wind en tij
Van den wal geftokcn.
Zeiden I;a:i de vloed voor mij
Al te hevig Tpokcn,
Wie op winst en voordeel doeit,
ü:nkt aan ge.-Mi gevaren.
Dan eerst, als die diift verkoelt,
•Vrees ik Ilorm en baren.
'T GE-

HEX GEZEtSCHAPi,
WIJZE; Hoe znèi is 't daar de Vriend^
fchap woonti
Ik fchep mij zeW geen trenrwoestijn.,
iVaar niemand lacht of zingt;
Ik ben zoo graag waar menfchen zijnj.
ATaar ieder danst en fpringt;
Waar vrolijkheid, bij 't gul onthaal,
De gasten noodt aan 't vriendenmaal.^.
En. lust noch luim bedwingt.
Gezelfchsp is mijn zoMst vermaak j ,
Maar vrij van allen dwang.
Een vriendenkransje naar mijn fmaakj,
Is. al wat ik verlang»
Ik hoor ïoo graag een rond gefprek.
Sen geestig woord, een'fchrandren trek j .
Of luidgefteraden zang.
VervroUjkt nog deez' vrieadenrijEen lieve vrouwenftoet;
Zie ik een meisje nevens mij,
/^oo friscli als «elk en bloed-

En

En ftoeit düii ftraks de gaiifche fchaar
Befcheiden dartiend door eikair,
Dm eerst gaac alles goed.
Dan vliegen de avondnartjes heen,
In onverkoelden lust.
Gaan we eindelijk vergenoegd uit een.
Als elk verlangt naar fust:
Wat wordt dan niet uit 's harten groirf
Al frisfche wang en rozenmoud
•
iËea' goeden nacht geku;c!

^

