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VAN
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EN

V E R M A K E L IJ K E

ZANGST

UKJES,

TOT NUT VAN T ALGEMEEN.

GEZELSCHAPS-LIED,
BIJ HET NIEUWE JAAR.
Wijze: Hoe zoet is'/ daar de vriendfck
woont'I.

,

Reeds floeg de klok het nieuwe jaar.
En 't vind: ons hier bijéén;
|
Het oude vlood, ó vriendenfchaar!
Maar vriendfchap vlood niet heen.
Wij heJTen dus, haar toegedaan,
Decz* algemeenen heilwcnsch aan:
Geluk 1 gehik ! geluk!
2.

Kecint allen *t glas nu in de hand,.
En ftelt het vrolijk in.
Zoowel op onzen vrietdfchapsband,
Als op dit jaarbegtn.
Komt! bresgt het rond » enklinkt en drinkri
tiier waar de gulle vreugde blinkt.
Hoezeet hoezee! hoezee!
3«
iitn 't welzijn van deez' sanfchen VnH
Ziy deze teug gewijd 1

Hij bloeij'.met nieuwe vordering.
Bij d'aanwas van den tijd}
Dij moog', jaar in, jaar uit, beflaan,
Breng' Iteeds ons nieuw genoegen aan.
Zeer lang, zeer lang, zeer langt
4'
Wij wenfclien dan elkander heil,
In ruimen overvloed,
Jn zegen zonder maat cu pëil.
En vrede van gemoed.
Genoegen, niet gefloord door fmart,
Beweon' zoowel ons huis als bare,
Altoos, altoos, altoosl
Dat elks beroep en kostgewin.
Met nieuwe kracht herleev' >
En deze. bloei elkS: liuisgezin.
Ha volst genot hergeev'!
Zoo plukke een ieder, als om ftrijd.
De zoetfte vruchten van zijn vlijt.
Hoezee} hoezee, hoezeel
De vrouwtjes wenfchen we altemaal.
Geluk, met dezen dionk!

Dat lang hadr oog, linar lief ontliaal,
Oi.s hart in lust ontvoiik'!
Zij blijven, iedren leveiisftond.
Tot heil en vreugd vau 't echtverbondi
Gezond, gezond , gezond I
7'
Do meisjes wëhfcliën Wij niet ftiJfl,
Dat zij, gelijk altoos,
Betoovren ieders ziel en zin.
Ja bloeijen als een' roos!
Wat wéüfGhen wij haar verder dan?
All' wat een maagd verlangen kan:
Een''man, een' man, een' man!
8.
Dat hrar, tót ftcnn der maatfchappij j
Eer weer dees dag Verjaart,
Een echt bekroon', die vruchtbaar 2ij,
In fpruftjes, braaf van aard!
Zoo fterv' dan Neêilands volk niet uit!
Zoo wenfchen tve iedre nieuwe bruid:
Geluk, geluk , geluk!
9Nu ook een' dronk aan 't VddethlUd:
Dat, 'in 't'htnifeuwde jaar.
Zijn

Zijn koopvwrt weer gèraali^' tot ftaud,
En milde vruchten baar'!
nat Y en Maps en Schelde en Rijn,
Met de Eems weer voorfpoedsftroomen zyu!
Hoezee! hoezee ! hoezee !
HUISSELIJK GELUK.
Wijze: TVien Neerlandscn bleed in iP ad^is
vlotit.
I.

Wiiar 't hart van ziiivre liefde gloeit,
Zich bindt aan Deugd en Trouw,
Duar vindt men geen verhond zoo fchaoii,
Als tusfchen, niaa en yroiuv.
Tie liefde is, heel de fcheppiiig door,
't Gefchapen. beeld van God,
En Deugd en Trouw en heil'ge Pligt
— Zijn roepftem — zijn gebod.
2,

Den man, die in den Hiiw'lljks-ftaüd
/^ich aan die Godi'praak bindt,
Valt nimmer lüi of la^t te zwanr,
üij 't voorwerp, dat hij iniwt,
En zij, die, löet bem ceii^gsltcmd ,
Knar

Haar lief en leed verpandt iVindt op de oneffen levensbaan
üefclienning aan ziju' hand;
. 3»
Is hem het helder oog- bewolkt»
O f ' t voorhoofd ingeplooid.
Een lonk der Gfte — de wollc verdwijnt,
De riinp~'leïi zijn verftroóid.
Of zwelt in 't moeder-oog een traan.
Als 'c hart haar angftig flnat,
Een knsqh — en 't móeder-oog droogt op,
Eu moeder-angst vergaat.
4Waar eenclrpgc haren zetel heefc.
Daalt s'IIeniels zegen neer,
Daar kweekt men hnisfelijkc deugd,Bij huisfélijk verkeer.
Daar fluit de Zoon geen hartsgeheim
Vcor Vadcr-vricndfcI'ap af,
Daar kleeft nog 't meisje aali d'eigen borst,
Die eens hfar voedfel gaf.
5»
Wol! dringen wij met hart en ftcm,
Tot in den Hemel door,
Dïar

Daar leene God der Oud'nen bêe.
Der kind'ren bêe gehoor,
Hij geve aan ons in eiken kring.
Schoon foms het lot ons drukk',
Bij Huw'lijksmin — bij Deugd ea Trouw,
Steeds Huisfelijk Geluk,
HET HUISSELIJK LAND-GENOEGEN.
IVinter-Zang^,
Wijze: Schept vreugde in "'t leytn,
I.

Zingt Wereldwijzen!
\ Menschlijk vernuft ter eer:
Ik wil ook prijzen:
't Geen ik waardeer.
Ilr zing tot lof van zeker iet j
Hetgeen men echter fchaars geniet.
Omdat, ^'clioon 't ons gelukkig maakt,
Men weinig er naar haakt.
Zingt enz.
s.
Weet gij, waaraan mijn' lier zich wijdt;
Gevoelt gij, wat mij 't hart verblijdt?
't lï.

"t Is 't SvisUjk heil, dat ik bezing:
Voorwaar geen luttel dingl
Zingt enz.
3.
Wijn; vrouwtje^ is: me slles,- alles- waanl»
Zij zet zich nevens me aan den haard,
Omringd van teederminnend kroost,
Dat onze zorg verpoost.
Zingt enz.
4.
Wij lezen, zingen, keuvlen 't zaam,
Doch lastren niemands goeden naam:
Wij danken God voor al het goed.
Dat hij ons daaglijks doet.
Zingt enz.
5.
Een goede vriend brengt, blij te moe,
Tot ons genoegen het zijne toe.
Als hij, van''t Nut, een boekje ons geefcj
Of wat te praten heeft.
Zingt enz.
6,
Wanneer onüe arbeid is volbragt.
Wordt, eiken da^,- iets nieuws bedacht,
ïot

Tot nutte leering of vermaak,
Wane beide is 011:2e zaak.
Zingt enz.
7.
Genoeglijk, flijten w* onzen tijd,,
Onopgemerkt, doch onbcnijd,
Want kuiilyk heil is al de fchat.
Dien onze kring bevat.
Zingt eiiZi
S.
o ! Mogt liet hiihfelyk geluk.
Bij 's levens vreugde eu 's levens druk,
Wat algeinccner zijn bemind.
Waar men nu wrevel vindt!
Zingt enz.
AAN JONGGEHUWDEN.
Wijze: Vtiart wel, geliefde baetelingenl
I.

Wilt gij, ó jeugdige echtelingen,
Die nieuw zijc in den liuwUjksrEaat.!
U zien van huislijk hei! omringen ,
Volgt dan mijn' trouwen vriendenraad. bis.
't Is niet geaoeg. vut min te paren;
Dit

Dit is flechts tie infpraak der natuur;
Mnar huwUjksfflin moet op den duur
Het waar geluJi in liuis bewarcH, its.
2,

Vertrouwen zij het eerst van waarde.
Voor 't jeugdig paar, dat teer bemint:
Dit is de band, die 't meest op aarde.
De maatfchappyen zaara verbindt, liis.
Wanneer zich dan twee wezens paren,
Om één te zijn in drulc en vreugd,
Dan moet vertrouwen, fterlt door deugd,
Het waar geluk in huis bewnren. its.
3'
Toegevendheid , wanneer gebreken ,
Onwelkom zij a bij man of viouw>
Moet hen verbeterzucbc doen kweeken.
En 't zegel drukken op liun trouw. bis.
Geen bitsch verwijt, dat twist ZOH baren,
Neem' hier 't vergrootglas bij de hand;
Toegevendheid moet, met verftand,
Het waar geluk in huis bewaren. Hs.
4Opregtheid, gulheid, geen misleijen.
Zij ook betoond aan wederzij':
Zo-

Zoodra z-e elkander knnftig vleijen.
Is reeds al 'c liuislijk heil voorbij, h's.
Hunne achting inoec zich rond verklaren,
Op deugd en zeden vasrgegrond;
Dan zal het naauwde ziels verbond,
He: waar geluk in huis bewaren, bih
5Hxin zucht tot onderling verkeeren.
Maak' hen onmisbanr voor elkaêr:
Indien ze elkander ligt oiitbéren.
Scheidt ras een weerzin't echtepaan its.
Al laten ze ook geen vriendfchap varen,
Voor edle zielen, hun getrouw.
Moet vriendfchap tii^rchen man en vrouw
Het waar geluk in huis bewaren, bis,
6.
Hierdoor zal eeudragt duuTzaam Woeijen;
Hierdoor zijn ze één van ziel en zin:
Dus zal hun leven lieflijk vloeijen.
Langs 't bloetnrijkpad derhuwlijksmin.^fy.
Gehuwden! wilt gij vreugd ontwaren.
Nooit doornen viudcn aan de roos.
Laat liefde en eendragt dan altoos.
Het waar geluk in huis bewaren! Èis.
TE

TEVREDENHEID.
Wijze: De wereld is in rep en roer, enz.
I.

Gij die het waar genoegen mist,
Eu altoos niet uw noodlot twist;
Wilt riaar mün liedje liooren! bi3.
Het geeft, o vrienden! geld noch goed.
Maar kweekt de rust in uw gemoed ;
Eu doet de vreugde er gloren, bis,
3.

Heeft u- fortuin niet mild bedeeld
Met fpecie, die de zinnen rtreelt.
Laat dit uw hart üiet kwellen; bis.
Wanneer de llnap uwe cogen llüit.
Dan telt de vrek zijn fchac eerst uit}
En gij hoeft niet te tellen, bis.
Kunt gij niet, als de groote liên.
Veel fpijzen op uw tafel zien;
Wilt toch tevreden zv/ij^cn: bis^
En denkt: WM ba^; er menig fclia'al.
Waar men zich voor het middüginaal
Den buik eerst toe gaat rijgen, his.
Wordt

4.
Wordt ook de wijn bij u niet mild.
Met roekelooze hand, gefpild.
Hij zal 11 niet doen dwalen j bis.
Wnnt waar geen wijn vloeit uit de kan.
Daar blijft de wijsheid in den man, —
Drinkt wat gij knnt betalen, bis.
S'
En tüst gij op^^een kanapd.
Of zacht gefpreide legerfleê,
O! zulks doe u niet blozen: bis,
Mij die de rust in 't hart bewaart,
En door geen misdaan wordt bezwaard,
Slaapt overal op roz«n. bis.
6.
Tevredenheid is Hechts de fchat.
Die 't waar geluk in zich bevat;
Houdt, vrienden! haar in waarde:3;j.
Want rreden we eens de wereld af.
Wat zijn de fchatten dan bij 't graf? —
Kcne étlkle handvol aarde, bis.

LOF

LOF DER VRIENDSCHAP.
Wijze: Schep vreugd in 't leven, enzt
I.

Lof zij de vriendfchapf
Zij baart ons waar geluk;
2ij èreelt in vreugde;
Zij troosc in druk.
Een liart, dat nimmer haar jgeuiet,
Aloet eenzaam zuchten in 't verdriet,
Of heeft van blijdfchap en vermaak
Geen waar genet en fmaak.
Lof*zij, *«z.
3.

Zij doet, op onzer levensbaan.
Niet enkel bloem, maar vrucht ontftaan;
Zij licht ons met haar fakkel vóór,
En toont ons 't regte fpoor.
Lof zij, enz.
3'
Baart fcherp gegisp haar tegenzin,
Zy vleit gebreken even min;
Haar fpiegel brengt onsivoor't gezigt
Slechts waarheid, deugd en pligt.
Lof zij, eiisu
Geea

4Geen opgefmukte woordenpraal,
Eenvoudigheid bezielt' haar taal.
Al fchenkt ze eens bittere «nfenij»
Zij mengt er honig bij.
Lof zij, enz.
5.
Steeds wars van,vleijerij^en lof.
Bewoont zij fchaars der vorllen hof;
Meest huist zij bij den burgerftand»
En ook op 't ftille land.
Lof zij, enz.
6.
Wel hem, die io een' waren vrind
Den lotgenoot zïjns levens vindt.
Zijn' leidsman en getrouwen raad,,
Zijn' heul en toeverlaat 1
Lof zij, enz.
7'
Ja, zoo men juist de zaak befchouwt.
Is wijze raad meer waard dan goud,
En vriendfchap, onbevlekt van aard »
Meer dan een rijkskroon waard'.
L«f zij, «»2.
PUikc

8.
Plukt dan, gij, wie haar vniir omgloeit,
Haar' palm, die op iiiv wegen bloeit!
Vleclit daar de bloÈmen tiisfchen in,
Gekweekt door huwlijksralnl
Lof zij de vrieiidfchap!
Zij baart het waar geluk;
Zij ftreelt in vreugde j
Zij troost in druk.

