Viffcrs

LIED-BOEK*
Met vee l fchoone Viflers , Bru y lofts en
andere itigtelijkc Gezangen.

^8u ap MizuWmtt tiecfcgepti e SEofoangen
taermettberti.

Het EerfteDeeL

t»A M S T E K D A M; ^
«J5ujOANNES K A N N E W E T , SPaeMBT *

Attn den Geeftigen Vijfet

ROELANT d e KATER .
X j O j ' t woefte Noprdefrtiat, pogdsonpjur a Barren
*• DieRoelantt Amptbi:aoekr, no g Storm yedemaren.
Enkondendempenmct, nogbluflen'sHertiels-vye r
Dat in de Herffens blaakt, va n onzen Roel(ptt hier >
lyi konde leflen niet d- vlam van's Gecftensjprifte >
DieRef/wfkinnisckrdj maZangenRiimenskontte .
Voorwaar een zeldzaam werk, e n liet wat fchoona vrugt,
Gegroeyt ffleeftop net Brak, in i Borenelfche Iugt,
En Geeftelijk Fceb 't blijkt t ka n zijn kragt ook vertoonea
Ver van Pawns, alwaa r men Kgf de Mutu w^onen _
Den Hemelfchen Af»l, brengt-ookzjj n Zangeu'n,
Zeer vreed* na 't Yzig Noord, e n blaaftze koelant in,
Pie met bondigen ftijl, heteenig go 4gaatprijwn ,
DieViflchersnietalleen, maarydergaataanwijze n ,
Den z,uyv'r<rn weg na't Hoog, de n Heylige/i Hemel-pai
Naar'tNieuw Jcruzalein, uvtonzeQud e Stad,
Vaard vooi d R^elant ward TOOR{ . me t Imeekende Gedigten,
Dievrolijkleeren, 4ptana»i4vefmaak'lijkftigten .

C. I . vanAEitr ^

ROELANT dt KATER .
•\Jlttcn hoot deij Vjffet gftttt, Sfigt'lii k pipen ap het Water,
Lollend" met een zo#e ftem, *t Pad van *t Nlellw Jerusalem«
Ookvoot'tAardfchedesgclijke, Vry , verldofde, figteliike,
Ttdeivetfchafthyftof, Naarhywoeldjn'sW»ereldf,W :
Viflersvan zijn Vis-6am«!«riiig, Dieeeif t uyt ga»a e»lfMr»(etri«C
Ofdiekomenin, gelasn , vi«d« n haMgetiifmrffiaan .
AU«*na4eMaate»tegel, VanhetCbtiffelvjkttere l
f,.jU(C«tat?
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Autheur op het Werk.
f!jT
Vlaardingi* Vüftrs jent,
VJ
E n andere Btugentmede,
O ok die lezen dit piexent r
In and'ie Viflèrs Stede.
Ik breng u hier ter baan,
EenBoeksken kleyovaa Bladen >
Het welk ik heb gedaan,
Doot geweldig aantaden.
Van eenig* Vificrajong,
Dat ik in Druk zoud' geren ,
A Is ik zomtydseeus zong
Van 't geen ik had gefchreven.
Maait was niet wel mijn zin,
Ikzeyd, hie r wel op lettet*
Mijn vrerk is vtaH Begin
Met foutenveel befmetteb
Dog even niettemin,
Ik wierd zo ver gedreven
Dat ik dedc haat zin,

QB dit in Pink te gever*

Daatom ze bid ikdijn,
Die ziet en komt te merken j'
Darter veel fouten zijn
In deze mijne Werken.
Darhy my dog verlchoond,
De feyl vaomy gefchreven ;
Want ik heb 't noyt getoond»
Of meet mijn Pen gedreven.
TefchtyvenDigtofLied, „
Als in dit Boekjen kleynig i
Daarom befpot my niet,
Is niijnverftand watweynig.
't Is niet om eer of prij»,
Dat ik het heb gefehreven,
Want al uden Menfch wijs,
Hy heeft zijn feyten even.
Hoe veel te meei van mijn,
Als gy zutikeoncnbe merken,
•Dauetvoclfoateazijn,

IudewmifncWeikcB.
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Die nan C inzulkenftuija )
"Hi er van ben on derwezen,
Als'et veel Digterjzijn »
Die-vreemde Boeken lezen.
Want ik ran Jonkheyd tea «
Tot nog mijn gantfche levea
Heb op 'tonfluytnig Meet .
Tot Vnfèn my begeven.
Zodatikbeneeftigt,
Meerdertot Vifléii vaardig,
Als te maak en een Digt '•
Of Zang, ofLiedjcnaitdig .
Dus aïsgy nuopregt,
Bevind een Lied of Digte,
Gedenkt den Viflcr flegt ,

DieuditBoekjeâigte.

"V«ato wel»
t\, deJUtUViUetswak ,

Wfótf

V I S S E R S A FSCHEY-LIED.
£ t e m : DeRey s isnuvoorhande.
A ^ieujteclurloeltsen /
Cn on? ftooplupgaat €»ocb /
•**• «Sta bfcïaatbino Tcöoon enaoefc/ ïgber nut goeb e moçb.
ü&p Qoouen ongte Oenjeben /
<0 $rer ^üb ons? nelnaaren
jOSet onjen Stierman tyoeb/
©oo? &to?tmn en (Cempteft/
<#u be <fôao?tr-3ee met jjpoeb.
ÎDoo? .H&onft'ren enbe S&aaren /
SQIiieu rnfin©ubetf tcoutoe /
©levons? maanen ueb;eeft /
S&joeberten «gujtajj jent /
2&enorb ons? albernierft.
€ n Conbo jeer ons? allen/
<En al on?ftilenbenitoutoe /
«HÊetutoeCnn'Ien remi/
€ n 3to?gentare! Be&enti /
©at ons? niet oberbalïen
mien 3*0 nlra'tpjent.
«Eenf g &panb gr mepn /
Om onA0wrtafl te b?pben
4Bf Hioobetjeec bifepn»
JÏBct Giffen na ter tiiù/
«âpaatb ons? gejonb in 't leuen /
oopentontefieftlpben
©ees? gom jelje ïïeps?baïjant/
•eetf santfdje fictif tnet bfijt/
(Cot battap ons? üegeben
Çeet/ on$Defioebet38t.
19a 't aangenaam Çollantr/
^ 9eet e touii on# geuen
25p ons? &?ienben beftant.
HtaenjtoenîEecjort/
iJaar tuptoagenonf leV.su/
®p bat top ban twroifen

S

Den Vlaardingfche VÜTer:

BtoBGcWjeyb aangenaam/
l^oojtaan met on$ gezellen
Waarfchouwinge o p het Dronke
Cn p?ö3en «toen «Saam/
Sfn uta tempel fiefttoaant.
drinken, al s men t'zeyl gaat.
«©ojf of ©ifjfergnboone /
«gtem : O Heyli g zali g Btthlehcm .
<®Q}laf met goeb uefcöenb /
A Anhooid dog al tezamen gy ,
n
Die u tot dees Heerinn begeven,
3©ilb bit Xf eb two berfegoone
Al met de Jongeren Chnfty,
<©m mijn ongefeetbljepir /
Om Heyligli jk als die te leven.
&aarb mei ai t'jaam boo?5ep&.
2 Als gy van t Land rei Zee wild gun ,
Heemt
een goed afleheyd van UJ» Vrienden ,
Wit onjT bit HEieb ging 3tngcn
Van dronke drinken wild af ftaan ,
l^au be differ? eec&sat /
Of Godt u al goed Weei verlienden.'
i Zie t och latie , lioemenig-maal
$ntaoonbe tot Uïaarbfngën/
Ziet men Dionkedrinken gebéuren,
€ n boet ooft t'JSeebanbaar/
Wanneer men t"Zeyl gaat principaal,
<0m te ©iffen boo^roaar.
Vaard wel. 't Welke men namaals niet betreuren.
Heet, als wy «nbcvreeft.
Gain Vilten op Zee baaien ,
Wild.oos voor Storm-teiupceft ,
Dog altijd welbewaaren.
En als ons den Vyand
•Wil brengen in 't benouwen >
7.0 hoed ons met uw hand,
Din b!y ven wy behouwen.

4 Denkt hoe liaafthetvetandcrcn kan,
Al fcheynd Wiud eu Zee fiil te wezen, .
Aan het Exempel van Jonaal,
Wanneer gy zijnen Boek gaat lezen.
5 Hoe uil de Wind en Zee ook was ,
Als hy van Japho ging af v^aiert,
De Winden van Godt op dat pas ,
'ZeerhaartTeihkf hem Wisd en Saireo.
AJ

6 tl«£?
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Den

6 HaaltigîafGodteenSwrieffl p o o t ,
%j vreesden dat ha Schi p zou bieeken,
Elk riep tot zijnen Godtmihjoot,
Godt liet haai in de nood iuet rteekco.
7 Hier gy Vifters allegaar,
Vüd ditdog altijd wel gedenken ,
Die niet en doet Godu wil voorwaar ;
Ziet boe baaftig hy die kaa krenken.
f- Marcus aan 't vicsdc-bekhriircookiMiv.
Tan een haaftije Storm en Baates,
Matthcus en Lucas zeerfnel ,
1»haar agtfle gaat ons vétkbuucs*.
o Ho e dat Cariant daar op hei Mm »
Al met zijn Jongeren bekwamen.
Soehem verhie f een groot Onweer,
Zo dat de Baaien rnaBden t'zamen.
10 Beneen in't Schip daat lag de Heel*
Omtcuapeu'. wiidrlubediak.cn,
Zijn J ongeien riepen zo feci,
Xehoed on s Keer, of wy verzinken.
i l DeHceibefirat>dcWindo*4iatt k
Winden Baare was (baks ftiüe,
£n daa r wierd eenftilte voorwaar,
Zo dat de Baare deen zijn wille
u Di e altijd doen des Heeren wit,
En zal hy rammenneer veihtcn,

InZee, nood- , ofandergeichll ;
Roept hem dog aan o t uwer baten*
»3 'tZ y wat grin uNcering doet,
Doet 't altijd in Godes Name,
Hy zal u dan in overvloed,
Schenken zijn zegen zeer bekwame.
14 AlsGodtu wederbrengtteLandi
Metzijnta zegen overvloedig,
Vergeet niet zijngoedheyd bek asd,
Tot dronke drinken zrjt niet fppedig.
i< SppeydunMtnadeHelKEbetk }
Maai veel eei vhjtelijk fKerken ,
P rijft daatdes Heereo wondot-werk,
Het welk gy dagelijks kond merken.
•6 Vaard weigy Vine» allegaar
En wilddeez' Leer dog wel out houwen,
Wandcld in liefde met malkaar f
Ea wild altijd op hoopebouwen.
•7 Die ons du Nieuw Lied eertt-maal zoos,
Ter eeten der Viffers verheven,
Het was een Knaapje van laaien jong,
Die hem ter Zee ook gmgbegcveu.
iS Doe n hy dit Nieuw lied eeirVrnaalwd »
Het was in't Jaar van Zeftien-honderd ,
En nog zes-maal Tien bekand,
't Was op deNooid-Zee uyt-gezondtid.

Vil
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4 Gy hebt ons weeriris engezaad gebttgt
Viffots , akgy t'Zeyl ztrlrgaan , Zowdcïumerdion
< haaft krinke, ! By onsOuders,, eu Vrouwen weerdgeagt,
,
ken drinke,.
" i e t dog u Weeren Wrnil wel aan Want God t kan u ! By ons Einders, en de Vóendetvbekwaam
Gedcflkt altijd hoe] onasdoac Meende n voor, Godt Bic nog' gezon d in liere n zijn at t'zaam.
f Geef t dog, ô Heer, dat wy Tergeeten niet :
te vlugten,
( namaak zugren.
Mui Godt veihief haif t Storm en Baai Da t deed' hem Deze genaad* die aan on s gefcliied. , "
En il t g y wederkom t t e Landt Laa t n niet vol be- En uwe jjoedheyd die gy ons fiaagbewijft ,
fchinkea: (gedinken
. Maar darmen V 6eftadigloaftea.prijft.
Maai wil d Godcsgoedheydvaljant , i n rij n Tempe l ' 6 -Dat wy dog niet met Broakenfthap zozee r
U tergen, dog«aauwgoednoyd , •Heet'.
R.d*Ku 'tlaViflèts-weik
.
Maar geeft dat wy met een Hert,. al t'zaam,
jog in owe Tempel bekwaam.
tywü-Tlkbl boo? een &ffic W e frrfjouùmiiS Uloven
7 En roemen U voor uwe goedheydgroot ,
t'gnpe grimmen ,
Want gy. heb.' oo t verloft van de dood,
jftrem: VandeEngeKcheFomiyn ,
Die wy voor o ogen laadden alle daag,
riEloofrzy n u Godt Vader die daar leeft.,
Door Storm-Tempeeft, of eenig Vyand graag.
v
' Diea l wat leeft, altij d bat leven geeft .
t Oortó f Viflèjs diepzee vaaren' ahijd.
Van MenfchenalenDieicnophetVdd ,
En yah Onweer, o £ Vyand, ptyke i lijd'.
En Viflers die in Ze e zijn ongeleid.
Als gy weer t'huys gekomen zijt gezond,
2 Gelooft zy Hem die door zijn groote kragt
Looft ende prijft Gedts Kaam totaller-ftond.
Gezond en fri i ons t*zaa m beeft t'huy* gebragt,
Viflèts leeft gy bevrijd , Voor vyand, Storm en.Baaien.
En heeft ons verloft uyt alle tegenfpoed.
Zo wild tot aller-tijd, Godes goedtieyd verklaai en ,
Het welk den Menfch dikwilsveel fchade doet.
Enalsey komtteLand- , M* t Godearijkenzegeii ,
3 Vooi Stoira-Tempeefl hebt gy ons Heet bevrijd;
Zoprijft Godts Naamplayzunc^n zijnTempel te r degen.
Daar TOOI zal i k U Naam lo ren altijd,
R. de.K„. ' t b Viflèrs-werk .
Vopi den Vyan d die ons dikmaal bezwaard
Hebt gy ons Heer, d e gantfcoeHeyabewaacd ,
A4
«Me»*»"

Den 1f laardirigfcrie Vifler.
,«y ;tjne terftonb geen gegaan;
naaar 3p taaarenberfïegen.
? T P v gg * *ap ¥ v S H *y *™*
4 ©oen bee $ <0nge l bie s boe t mtt
bltjt/
Nieuw-Jaars Gezang»
dongen aeel'«Engelen becüïöb/
€ere 3p flfobtban bjaarben /
(§temt He t voerder een Scheepje.
©aar Boben in 't ^emefê-joïöt /
't T^geftien-Bonberbaiaar
geleen /
€n b?eebe op bet SCarben.
1
- €nbenog3C0-maartienineteen /
5 2!p bonbenfiet öinbefien 3oet/
©at b'$erber£ óp ben ©elbe /
MttsQn jJSoebe r Jtëariagoeb/
Seer fneUrjB een Blaat Xf gt om-fdjten / Sfo b'feeejten-fraijnfftjcesen/
Wait ban 3p Daar ont jteRie.
%p aan&aoen Qem met ootmoeb/
2 Cemï-ngelfieeftfiaarbaarbertelb/ €n foofben düoöt mft^ besen.
5Paar 33 Roeben ïjaat ©ee op 'tt^elb/
6 ^ieî©{J3enberr'uut prient/
Soebat'er bta£geuooren
1©iEtö3ijn ©efioo^teoafi oeftenb /
$Èot25etQfefiem/ öpfiaarbetmel b
Zijn terftonb afgenomen
^njen ^eplanb uerRooren.
(Cotlerufalem / na bit fiimb/
3 <ö5y3ultBetftinbefien3aan/
Reuben 3p terftonb bernomem
Afêet itorften om fietïflf gebaan /
7 Mtn 3epb * tot fiaat in 't S&etfiïern
3E»fnö(' In een ftri&b'gelegen /
fifepn/
#aar

Den Vlaarding(che VifTer.

&aar yAt gp binten bit fcfnbrepn/
25p gingen tetftenb fjeenen :
«Een 4»etre ging boo? gaar eertepn /
<Cot 3p Ijet nonben met eenen.
8 S5pfjt&penj&etftinbaange&een/
€ n gaben SemŒeftijenH met een /
^fôpjt'/ ifêietoûftentëoubfcooone /
*Cen agt jten Œag tofetbe2&efneen/
©itftinbeften pboone.
9 't i©a | o m t e Jjouben «Bobtfi J^et
Blaat/
ÎBantin Qem toa#geenSSonb' bno?toaat/
4Bont uebyog in îijn Jffionbe /
J&p leeb nog brei fmerte baat naat/
&Baat 't tna£ om on3e Stonbe.
io (©^fâenfcfjeboet elftïflnbigt/
Cn u regt ban SJonb' Bef tip :
SEaat b'oubc SSaopïjrnb baaten :
Xooft$obt/ bieubanZonb'&tbjrjb /
3dioe3eBieutue3|aare.

i i m\b bos al ? nteutü t «Spjnptet i
jaan/
£oo?taan in 't &f eutoe Uianbelen gaan /
<Ên tfngtmet b'Cng'Ien-fcfjaare :
€et' 3p «5obt ou# Çeplanb baat /
3n btie Mitvtinz gaate.
VaardyeT:
Wild u met 't Nieuwe-Jaar,
Van d'oude Zond' befnijden ,
En wild uallegaar,
Voor nieuwe Zonden mijden.
Laat ons treen in 't Nieuwt'z^as
Als nieuwe Spruytjes klaare y
Dan zullen wy ontfaan,
Een zalig Nieuwe-Jaare.
R. d e K . 'cIsVifFcrs-werk .
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Den Vlaatdingtehe Viflér;
©ulcanup trie get J&ec ftaeeb /
©te ftaa&t 3$n toerfinutaeet/
Lof-Bafuynj blazende uy c de ©e
tëaöewsyentoet maifiaat/
Vrcede cuuchen de Koning van hnge- €irt jrfiepnb.raet tçeugbombangcii/
, land, endedeHeerenStaten.
3ua&t $oü"atib$rbulB / tupgtallegaar ;
&>ttmx Süvefter in de Morgen-ftond. $ n Dffettuto 5Cof-3aBsett/
~B €tatmt bereenbS&ataafg-gefïagt/ ©at ÜreBften mag tot «&obegi eet /
£ n Welben b?oetn/
*** Ül3et!P^(enbajtgeijegt:
<&y bat geen ttnijl tnagrfjjentoeer /
«5y BeBtboo? <&obbefijfie raagt/
<0f nopt geen <©o?log ftootn.
£ n J@aaneltjfi geuegt /
Cn! jfetbe^ufiermetaaoojb /
<®z #elbeu ban onfi ©aberlanb /
©e l^ee omgeljen 3oet ;
©te jfin &let ban getuagen /
<&n Webooa^per / gtuaacbentöjanb/J39aac 3(Et tnat brengt beliefbefcoojt/
Jfèecftt tnat be &?eebe boet /
«Ctaee & roanen gebt boen Bupgtn/
2 u fmjjt be ©egen upt oefianb /
2 n &fen on#je!f0 be JPjeebe aan /
€n grijp t toeergroen Olpben/
Œoojifcû&tggena/
't tfefcjjutmen Iujt entyengt aan Bant /
tfWtJBttt nu t$ af-gebaan /
©an be<©o?to0g Betynben/
ÏlMnnenbe^tab^ebö.
jStljoflttUBaarg ïjtm toonbe felen &>?eeb/ öoub b^enb^agtëgglenbsfimnnaop /
^
kCragtnajtieP?eje/ _
©ra omj te UecbjuSften neer/
to

Den Vlàardinfche Viflêr.
^epïoegt 33epïjtuni| Naaren /
©oBjtratmjeïfefbV geloo f en goo?/
jifètnrooftgeen^cöepen banonfcaan /
't gluàart nopt taaftt unt be fdjee.
JBepgtupn tie ere geen ruft en fiaby <$n3ietnub?n/
•©ejjötunfg ©foot Beïjoumen gaaii /
ÏÊ>OO? 't staemtf in Jlâenfcfien-Bloeti /
333ar£ ö?agt alepijtunn in ten SSfoeb- €n 6?enat nng ïB'aaren i)n\
&eelJ@enfèfienopftaar@iaeb/ (6aa / ©en SCmfiasté-man bie ig berfieugb/
©ao? bienfin ij betïoft /
©ie Bmamen om get leliën / atlp
itëant stetgEt Beeft gem tod gefieant/
©oo? be Hfêèrale Mingen/
©te JSepfitunn ftftoon jjoe b^oef tjeBlag/ ^oefiyntftoffe-üoft
ïteierbop j&eptfiunn/ en bat finmag
3&ont beebte boojfdjij n béngen /
^imnift be USoeber/Jgoon / Of të?fenb / JZtjn 25?oob aan ï a nb meer minnen /
Jtëeeft tnelBom / melBotn ^eebe-bag /
b'Stnbertyaar'Man/
SBB met mijn $ert en 3inncn /
©fjgmager/ <©omofJgeef / ofbïent /
©eb lang na u gemenjl certenn /
$et ober-Bomen Ban.
€ p s* etfcen 25ung-man met Begeer / ènf trane n ftüb/
©an i©ebumen en i©e3en fifenn/
$ntafteïbenbeboumt/
$?ee taonb utu' goebftepb milb.
g a <ö>ulbe ï^ngenb fiomjemeer /
ï o f 3p Œobt boo? urn' melbaab /
©eelmaarbiger ban titaub /
2n bie be petten Bungt /
JEat ttoofjen We op feoopüaarbn/
JEh ong meer fijengtinb?ue ftaat/
p a g t ongeruft te naaren/
©aarom at teamen jupgt :
ïooft
&telb nu be onrnjïaan een 38 /
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ïooft b'SCbmitaïen in 't gemeen /
ïaoft ttouVoe Capltryncn /
ïaoftbieboo? ons'lijyrjEnb ftrcen /
<gnon#ï&panbbetft!euncn/
(Coonb banfiüaarfiepb entaeeftber6iij& /
©albŒobttcboet/
©at tun tnoonen in fa^eebealtfjb :
B&antJ&atfcenTmaften boet .

©at fiuooft tocleen fl&ebetpaarBegeert /
^tet baarom J>eef t fint' 3a gemaafit /
©at SCöam f nben fïaap geraaftt.
<$oötnamunt3ijnen3ajf C©?out» /
€n iSt B / eir geeft baar ban gemaafit een
»ltotbegjaaamjgerijf/
,€n ooft om batonfianrïief heBBcn ?ou :
î©ant3gtea#liaîitfjn ©leefcfi engten*,
P/oevcn doet finaken. ï^fer om 3a ïtjnjp &taee ban €en.
USerfttfiiec/ ge^elfcfiapgoeb /
J$ruylofts-Gez,ang.
föoe fieedtjftooft3U ben ègten-ftaat/
4Ê>tetn : O fchoonlleKrekliar©ant45obtraetHefbe30tt/ C
Staat/
T
)
€
n
^êtfieppet
alle#
goeb
/
(
9fatb
/
§aar
fieeft
betbonbe
n
i
n
be
n
oppec
x y
«Scljtc y i n be n Begin/ kernel enbe €nfp?aft/ 3rjtb?ugt6aarhjftgeagt /
£Ü5et alle.ïïcuptïen 3aet /
aEnbetmeerö't .jaaenfcfiefijft-geflagt.
Cnte ooft al get ©ee jeeclne! gepaatb /
4So0 3egt be ^cfi?iftuure Bloot /
^en 2eften-bag fcfjiep fingetuig
©at Cfijiftmj b'€gten-ftaat ooft fieeftBe*
ŒenjBenfcIj/ maatfin nos alleen ijl.
flTet SB^unfof t 3ijnbe genoot ( Raagt/
£n leeft 3onber <0E;EÏ /
ffotCana/ 3 a ön#S}ofiann$ gewaagt
3n ' t ^afaaataït^Ebferttrimnpôeett ©eeft Dn 't ftouüi'hjftaÏ30 beteet.b /
Jïfêaar3fct/ benï|eErbafltlueI /
<ÊatfinÏ£atenn ï©gnbetfteecb. $fet «

DenVlaardingfchcViHer.
G
feront/ ©S&tmbcgûin /
m§ <DIöf-fp?uute n fiteac /
4£u?eeftiftuaan/ ombatgnjytöejlelb / -Zo 3uifen u ttmberen ftaanuerülijb/
<8bet betf fcgoan e 2pIom /
SCan ben ®iftjj in een Örnone fier/
feaar t e regceren met Itefbenf getaelb / <Bn§ 3al ben ifeer u 3cg'neu uier.
€ n met gaat tyicnbeijjftenleeft/
<#o?tof^eer2B?ugbegam/ , (filerai
S8fê 't 3roaRfte £at öaat eere geeft»
ÎMb bog in banf t nem e bee i ©ergje g
€ n gn ï0?oum-2&uub eernaar /
€n£?outo2S?unb/ fdjaaneSSfam /
Söt gefteib onber utueg Mmi gebfe b / We fyzctmil u berfcenë een.4>p?unt reyn/
D&ant ga meet mei Uoojtaaar /
€en «Soon of ©ogter binnen't S^aar/
©oe.^asa ganten Üfêan en $eere giet/- ©it taenl i& u-lfeben eerbaar.
€n éeberc a met gtoot ootmoob /
Vaard wfil.
Bruydegotn opregt
3&ent 0aar aanfcjjrjn boo? SCfaac b?oefr
©a.um Igun? TjEBt goeb' agt /
'k Wenfch u Godt wil verbinde,
€ n ooft op al get geen ui? betroutut /
Met licfd'en trouw in d'Egt,
€n ur n JUSan b?f enbeïtjn raagt/
Met deze u Beminde.
JBet befb' en tyeebeal uto' 3aafte naufcot/
En dat hy u voorwaar
<$an 3al ben goebertieren n3otf£:),
Met zegen wil beloone,
ïlto fdjen&en 3tjn Zegen tot een lot
Dat u Kinders hier naar,
€n3atu3eeru?ugtüaat/ (toij
b Staan cierlij k in een Kroon*.
5ïlg îj^ijnsaarù ramlen-iintojettben 3ee.t'
% de $ 'tlsVifftfJ-veqj,
Mey

Den Vlaardingfche Viflèr.
©en ïeeutoerff! bie&ïfmr na Bonen/
Sla fcfjiet tot in be Wolfttn 3aan /
Mey-Lied.
<©m ben J^ecte met Sang te ioben /
^ t e n t J Nerea fchoonfle van de Gebuuren ICaat ong âtëenftljen Dier agt op fiaan.
"LJ<©emftig engroeniébe ffît&e/
Jfêen 3iet eon 0oe bat in bejjtroomen/
* M InHejenaanptiamcnttjb /
tya. groot en filcpngefcjjofibe ©ce /
Mtn ikt be Gooren en oe Sèene /
Stan bjeuntre geinnautriftan&etoomttt/
3jn i3E5B üSaanb 3jjn geel berftlöb.
Sla fp2ingt en ftupptltop htZtz.
't ©eïö Iàg<gelp een bo?re ^enbe./
,Clft^c9ep3Bl gaat3(jn<£5cDepper p?0*
JBog onlangtfbooa ben ©o?(rfüBgt/
%eerliefnftna3ijnenaarb/ (3en
/
«Daar 3iet men uube3&eeftetaenbe/
<© JIÊenfdje tuilb nu ooft oprü3en /
3jn 't groene ftlabet-géagber&lgb.
€ n Beft u ïjoof bten Qemel-toiaarb.
<©e Zoomen bte fcgcenen neurosen /
Öoemtnu/ èCb'i e Creatuur*/
g&eo?ben^ageï/ enbefîtjpftout/
$He na <0obtg 2&eelb gefcgapen 3|jt /
Œie 3iet men nu bol ttnoppenen ïïaa$tn/ ïiarat en looft utoen ^cgepper puure
©nn?3gn goebgenb geBenebijb.
SUfê men be 3Cujt-§oben aaufrtjout.
<©e ©ogrlg bie ftom frfjeenen betfe /
$oe blijft gn nog bmj king uebj03tn /
aWe goojb men nu in beïen t jjb /
Jfêetume oube 25tmb' Belaan ;
€IR na 3»jn taaljinnen en fitaeele/
Jtomt aan3ietbe teere Soo3en /
Cn loben gaar jlcftepper betblijb,
j|oe ïfrffgfi 30 ontlofien ftaan,
^ÎWnfle
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<$föiinffè tóiïbbog eeng aanfctjoutacn,
$oe goog de See gefitammen t£ ?
85n berb?ijfr ïjceï be£ Sainteté lïautoen/
£ n omligt ong 't aa&en-groen te gcto#.
<©öjtofjdng en oob' $erfoontn/
ïaoft en banni <©obt al t'jaam berÇïijd ;
3@ant Ö9 ongtaeber fiomtbertoonen/
^eeg b?ugtöaar sorte Jifêe ne-tfjb.

%$

3fïoo?b-3ce Begeben-/ Stonber fcfeifi of Beben / Mit ten frane moeb / € n ftrïlci t
gaar reben/ I n <@ooe £ ui$Oeb/ <£ y be
Zee-baaren / <©m te ûîieneïïi naat 3811
Ulijt Htnsee * uerûMjb/ Wttt t'&uy g bao*
ren.
©jfenben ü n | ^ctjju lenb aï fièrenb /
Sflg <$obt nfaargoebenllPinbtaHgeben /
Vaard wel .
©aaten tan al inajaöfpnelenb/ 3inon #
OMcnfchin «laen fiend, Xlijftniet langer tttnozen,
beroep berjjeben/ ©mt e lebenjamen /
Met uwe oude Zond, Maai wild dog sd»dc Roozefi,
l£euhgna<#übe^oo?o/20&etmaa&»>
En ande r Spruj ten lijn, De n Heer loven verblijd,
EnalstkV»£eIskleyn, L u dec» roeit Mcy-tijd.
tarnen/ SEftijbboo^teaboo^t / 43a<$a «
'Jt. d e K.. . 'cisViffers-werk . oep'ûejjagen JüBtteeaïuuraaiemoetal*
1
t p/ C e boen ons bttjr/ (&n$ leben bagen«
28bieu nu ©jienben aangenaam/ ®i e
Een Nieuw Viflers-Lied.
onje «Stab uetoooneny. f©p fiebelen ir
, $ t e m : Indezetijdfelcnde . & c .
<3obt al t'jaatn/Sîang en tub'^erfoonen/
VffJUetailgooren sen «JBieuto-Ueb ©an ©aar tanna ban frïjenbe / l&oa? een Boj*
" 003 ' ytffiet^terfteVien/ STuBfrert ten-tijb/ © e ^ee r tail ugeleuoe/ Jfêet
019 tol n a mijn ftcbfeb/ <$ie gast pp be ge^onb^rnb tortSlBö; SWtfju jpaber e n
*Coo«
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Mazbtt / &u$ex$ en 2S?0Eberg alle- krijgen toneengoebebang jt tëfê/ S5a
gaar/ ©ettroutot boajtoaat/ <©p<©ab t gaan topongbecûlijben/ J©pbanBen ben
j|eeregetofê/ €n jïellen tyuBter jijben/
oiió^orber.
Î©pbaarenaïftfêtoel0emtreb/ Met kanoer lang beröepben / j^albmen ban
eengoe UPtnbbetDeben / §©pQaopEnüï aan btZaa/ ©an gaan bip an§fierrpben/
Q3ûbE£ ficBoeù/ <ùt\$ baat toe te ûegeben/Met ee n J£er t3eer b?ao / ©m taatte fïa*
Sdigt b'SCpofrelgeeruaare/ JBa Cû?tirug pen/ €n battuutb oofi ntEt 8eeï lang/îfêp
tuoojben jaam/ C e ©iffen o p be SEE- gaan on# gang/ J©eer met be knapen.
fiaare / 9CI # WE IjeöBe n gebaa n / 4Sa ©ug gaan topmet ong Beering boo^t /
rfEattljettf feere/ i©erpenbe 't 4Bet ter ïCotbatbeaflEnéboI-enbEt/ SCebento p
restée 39 / Met JPetru $ öï n / <©p 't na <0obtfi ^eylig Woaib / Sijn jEgen Iju
ong jEiibEt / Jflâaar 3tjn topbaat tEgen /
H^bbei^eere.
3HI# topBomen te fienoo?bent' ^artb / ^a 3a ! aftibt 3tjn "anb / <£n 30" milben 3e»
®n$ ^aring-toanbtop fcjjfeten / Wyi 3et* « gen / ©an one trêftf» n taaun&pgaat nnfl
tf n 't ban in ŒotreîHJanb / ©m Rating te berBIatE n ©ie tegen 3jjnen toilieboet / 't
fiCTietEn/^ao^bnaiïttjngetoagen/ïiirD* «Ênfjinietgueb / SCIJDrebaren .
jen topeen©angft goeb/ltëp frgieten met fönjgen ton«êto^n e n ooft ©ntoeer /
fieQagen/ on | Jjjoen-bjanbmettEr fpoeb / Velijn af p 't bed gefieuret, SSrfjoeb on #
^onber bEtttagEn/€fft een baat 3tjnbfijt ban / © gosbe tfjeet; ©at jjetnfeman U
toebeet/ ja&etfilubeoioeb / ®àon$bc> tetttum/ 3 u ör n gcaotenScenootiE/

DenVlaardk

'SBejtraft/ oeSSaatenbaat t /Œattop niet <©o?fof ban gp differ** te ;aam / 3We be
nig boobe/ ©e«3aagb e pette n ftaan / <J§oo?b-S2ee oebautaet/ 3f t fieueeï u in
J38aar toüb onpftttfien/ aigutoe^ifri ' Œobeg naam / <©p öera altijb öetroutoet /
pelg goeb / goben 8ee-toIoeb ftonoen $p 3*1 n toef Qeipen/ lip t all e noobe
3P'tmerRr&
3taaar/ ©en^ïoebtaelboenftelpcn/ Sl l
SBlg &abt. ban ftfft be Naaren meet / maant g p groo t mtg&aat / gouoe r af '
dibegoeti ÖPeer Iaat ftomen/ Sleet (jaaft tapen/ 55ujf t altijb uafr 6u 3ijn ï e e r /
nemen tap onje n lieer / Jtëe t ujeugü e ©an 3tnn ben «eer Stj n 3egen röfie.
unt-genomen *Eo t oui JBering toect/
©ie on# bit XiebTien eerfr-maal 3011g /
afoct een geruft (enen / (CoUiathipon ^ 't Wtà een SJonftman pöoone/ ilutNef*
fieer/.IEeterjaan tarnen / 48 a ütn j be ban uee l ©iffet $ jong/ ^eef t Q n bi t
JBiienoen in *r çollànbp-bal / £Ëet ulp gaan Uettooitc/^aacftoel mi nergeöexi/
gefeljal/ ftomen te jam en.
<5p £iffetg alle gaat/ <&pae,@oo?b-£e e
Slip topt)antareruomen te lanb / Mtt gefcfjjeben / 3>n 3egu uoo?toaar / 't^aat
«gen obetuloebig / göet een üieb oo£ be JgeiMen-fjonberb/ €11 be no g 3ef-maa!
fianb/ ^pittfte n mé t $ett e gortig/ titn fientoaam / j&aar b tori al t^aam /
ftëeeft taelHDin©jienb met u?ecbe/ Cn be <#een mitge3onbrrt. Vaar
d wel.
©joutatje^cerfra«,©oen Detjelue mebe, Als wy beraare n> Heér der Hejrfchaaien.,
Wiaiiofftilt, D e braklte Siaien
(Cot fjaat JBanötoojtoaa t / ifre <&ut>ei9 Met
Wild dia bewaaiçD, On » Vifleis Gild
oebig/ C> t haaeftmbee^opbee£tfl b
R, d e K . ' t Is Vlfl'ers-wçrk.
NUeliom iiccoiijö ƒ floepen 3p fpoébiB.
25
Biuy-

S

18

Bruy lofts - Gezang.

Den Vlaarc5inp.fchc Viflcr .

Hierom Bruyd'gom eetbaar,
Wild u Vtouwebemiiinen,
fttrm: EddAnilrenkoen.
Weeft nie t ftrafregens haat :
TSEn
Sehepper in't begin
Maar roetvettenden tinne ,
AJ
Schfc p Hemd ende Aarde,
DeVtonw abeenvatteeie, .
Elk Dier met zijn gczin
Haar e ere geven zaan,
Hy pok te zamen warde,
Dan zal n Godt den Heere
Den Menfcrt maakt hy van A.ude •• luaUenoedby (bun •
Cog hy was nog alleen ;
En gy . ó fihoone Bloom
TDocndaçtrlen Keer van waaide
Vrouw Bruyd, wtld gehoorzame,
't En is niet goed cérreen
Houd u Tonge in toom.
Geen beerfchappy wil d ratne ,
Ziet ik wü tot gerijf
Overu Manveineven:
Bern ook een hulpe geven,
Maar wild dog ftillezijn,
DoenTnaaltt den Heet een Wijt',
Dan zult gy in dk leven
Van Adams Ribbe even,
Veelgoeds verwerven fijn»
Wanneer hy was gelegen,
AJsgy'i OEeveTwee ,
In den fliac zoet en zagt,
Hier aldus zoekt te leven,
Du» heeft den Man verkregen
Dan2al
u Godes vree
I t n Vrouw uyt zijn Geflagt.
Altijd by ftandigwezen»
Dit Hot, fpta k Godt voorwaar,
En ook zijn zej;en rijke
Itnlicden gegeven,
Over u Ichuddc t'zaan,
Vermeerdert, enzij t vrugtbaar:
Gelijk hydesgeliik e
Wild malkanderen aankleven ,
Aan Abt a m heeft gedaan.
Met liefd' en trouwe eren ,
Vk weifch u BruyJtgom
Dan zal ik o voorwaar
I Dat eyalromeugt leven
Voorzien met een lang teven >

DitfptikdtaHtcUwXhaa^

I Met ik« u fthwacBkm,

Dan tal ha» GodtVcrhevM,
Alsecne >' ijr.ltokfehoone
Uytbrcyden alzo zaan,
AondenDis in een kroone
Zubcii u Kinders'ftaan
Als Olijf-fpruyten zoet
Zeer verr' en wit ontloken,
Dn'neeft den Heer egoer,
Den Menfchetoe gefptqktn v
Die na zijn wille leven
In liefd* en eenighevd,
Die zulle» zijn verheven
Tot in der eenwigheyd.
Oorlof.gezellêliap goe d
Die'-iet zj)nop dèts Feefte,
Toond u Vroh'jk en zoet,_' • '
En ook brrdrvn geefte,
Speelnootjes allebeyde,
' * Werden dat men binnen 't Jaar
Ecnydet ziet geleyde.
Vas zijn Bruyd'gorn eetbaar.
Vaaid-vrel.
Gf fettn JtMgl P*ar ,
Dit 'n<è>Ep tifUfirtdtu ,
l^-tMnfcbtUtgjv—t-waor ,
Ms «ti trïfn t'vua tu vrttit»,

Mei litfd' tm mttmi %.»tt,
Dan zaluvi Godt it» Heere ,
Schenken Z j'n Zegengoet »
ï.nu Geflagt vermeert.
R. d e K . 'tlsViflêrs-wer k

Den Vlaardingfche ViÏÏcr

Vooralu moeyt e klagtig,
Die gy nat! tot aller ftontf ,
Dit wórd zy nu gedaglig.
' 3 Geluk, geluk ,
TVehfcn iku Bloempje teere,
Vrouw Brjiyd in dézen"ftaat,
't Voorgaande ftuk,
Uwsftaats ziet men verkeer en,
Tot in,een hooger %\a at,
Toopd iiefd' metter dâat,
Voorubeyd'eentglieden,
En wild zo met u lieve Maat,
Na'cEgte bed teelteden.
4 Geluk, geluk ,
Wenlch ik u alle beyde,
Nu in den Egt voorwaar,
Nov t z* aren druk,,
Moet u komen gcterden :
Maar dat men binnen 't Jaar,
Een Zoon ziet klaar
Of irogtei uyt u Zade,
Dit wenfch ik ulieden eerbaar,
Door des Heeren genade.
t Oorlof , geluk,
"Wenfch ik u al te zamen ,
Die hier zijn opdees Feed,
Nog eens geluk,

«e§i» m* *%&> «am* «8*^
Bruylofts-Gezang.

&tein: O Paris wreed.
fJEluk,
geluk,
VJ
Wenfchikuallebeyde ,
AlindgnEgten-ftaat,
Uyt liefdens druk ,
Zijt gy nulwelbefcheyde.
Tot in den Opper-giaat,
Door liefdens-praat,
Zijt gy nu heel verheven ,
Dog eer(ï door Godts wijzen raad,
Die ydet t zijn komt geven.
z Geluk , geluk ,
Wenfch 'k uBriiyd'gom metieden
In't gteEj k Verbond,
Voor liefdens-druk,
Zultgy kuffeu metvieden,
U.Egt-liefsroodeï-mond,
Die zyu jont,
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V Speelnootfes met namen,
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En dat gj onbevrëefi ,
Met een blyde geeft,
UTBruyd'gom meugt ontfanje,
Dit wenfch ik u aldermeeft,
Dat de tijd niet duurt lange.
Ik wenfch dit lievePaar,
Te zaam geluk en vreden i
JB den Egten-ftaat eerbaar,
Daar zy ziju ingetreden ;
En dat Godt binnen't ;aar,'
Haar een Spruytje wilseven ,
Een zoon, o t Dogier klaar,
Gezonden fris in't leven.
Dan zal den Srnydtgóntfier,
Zijn regte wenfch genieten,
Anders z» rnegt htmfthier ,
Den Egtt-Jltat•verdrieten.
Dan heeft hj tijd-verdrijf,
Om mtt het Schaaf te frêle* j
Ook^famd men menig rVijf,
Om 't iXjnd van vtruirden k^/eten.
Als zy haar lieve fchaaf,
Heeft ztften of hanrfchoot,
Om te helfen inftaap,
Zingt SMJ* , Snya, minjott.
R. d e K . ' t Is Viflcrs-werk.
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4$
+ ©e ÏDinD tooep©etHijfitot be # fionï*
öat men öe ©onhen tojjDen b?ee D/
Een Nieu w Liedeken- , va n de n gfo
•3n tteei©a&enboen (jeeft getoonoen /
Brand indeRijp .
^OîrarDcn^îanDIr&i&h'igfe berfp^eD/
&ttm '. Hoelégikhiëriridcesekrïde». «Sn berle©oIfcterfïûnD biejogten :
©fïSfjaar <0neDbetbergtnmogten .
'3nïji^ut^?tfiettöen ailegaarc n ƒ
y ifâaatîttcîefflepnigfieipoBu'upten /
"longen ©uö/ Irmoffigb /
©ee? 25?anö / 5 0 n;im3U o'oDetfjanö /
i©atif» u bier 5al caan bet' laren
©aar âttiarn tneitoeel ©olfotoan ounten /
©aneomi2Bi|annafflnjffflijft/
$ïaâr te toeçnig(egen «BobtjS fjanö :
©etoelfce mm fjeefaicn gebeure n /
SDant Jjaenfcjjea-öirtp e n fiannietfielpcn :
%n at fiöp jjet tóte betreuren.
2£l2töobt 3qn too m niet mil fïelpen.
z ©antooentoaSetfk n honberbfcfëcbe n
6 ©oen jasmin be?en23?ano nog buurtn
S n ' t ^ a a r ©iet -cn-ööfttff befeen a /
ïöeljebmofagruuren/ arfj r
$aDenïeiten©a3öan't30aar tt>ert/
^tröatVHao.-gens7 'tif'ttftftreureti
'$ Ba8t« f ejalf(Ssnaalöen ontren t /
m t meefre.©02P iii ö' affche lag /
©oen fjeeft me n «5oöt 0 bans Wmmnni /
«Een groote armoea' maffer grbooren /
i©antûaatitfeenen23?anD.gefcomen.
©Do? Dien öat öaa r boen beef berloorcn.
3 ©iefcf)2tf*Eliifitiia!ümtaanfcfjoukatn
7 ïfaarfêuug/ ïfunjütaaö / âiitteretKêoute/
© p ' t ©elö gelrjft alleen (ïEenipeeft /
ftlcebren/ âpose/ «Turf / etibeHout/
€en ïterirap -molen raaftt in 't benoutoen :
<©p D e Straten jaa men gionfte a <©uDe /
€ n Die taii öaaf i in ftoolenmeeft /
gugten en ftermenraenigfiiut/
©oen mogt men sien ( ifc jal niet liegen )
2<?-

A

©«©oefren owct a.efjcei©njp Wi*Bm»

DcriV:
^onQ'd'j ai Doïfïifl 58fl men beben :
ËlaniKl ©wittwn / enftinöfrseberr .
8 <©ieöoo2D«i2P?aniJïrjaurenbeboftjQf/
£ n n n nieten toifimmaar. rjeen/
S'agmen Daatlangjföe&tratmstooHtfn /
Œot «Poot riepen jp mét aetoeen /
©at ötf fre» öog toiföeontfermen /
€ n oof t tofet ober {jaar erbermm.
9 JBaatüoweenCöiifielóftmeöoorjen
©ietbenbecf toocme herten baar/
Œot goei»' mrtoaöinfjeriö btfnoogen /
©bcr&crjSarm •OcwcmebóortDaat /
3 a fjebbe n ooft na (jaar befjagea /
f?aar teel SIrmcn orcflagen.
i o ^»iacti08?jn ooft aan jufteiaemcgtti
©anhbaar 5tjn met $ert en gemoed /
©oojfpoeo en jegen topjaar öenfcfjeii /
«En Dat ben %eer in oberuloeo /
3tan oe.e£ bwome ^etteneetöaate :
SLoancntoil/ ftiecenoebjernaare.
i i jBaariietochlarie / anöermale /
2 s FjaacöJoefCtp ö enfitoate uoob /

lingfchcVffTcr. z:
ï>aar armoeo' en Ijaarcfctoale /
iDcecijûa: fcnjajami&ïa'.tóbergrobc/
©ai « bijftig W^eti raakten bjcùcr j
<©pèint fl&aïtrugBaatrcrncörr.
i2©o?ïofD2icnöfrtnuaI r e male/
£ n toilo <Boor$f [>anb befpotten niet /
jRaar fjriegetö n aan ùe$e ftœale/
©ie aan oe firjppetjiijf gethieö /
<gn mafit hoe bat «5obt ùen t?cta /
lïrjftöom m armoeö tanwrfecere.
Vaard wel .

( men,
Door Brand is meni g Mens , Vee l tijdlij k Goed ont noDooi Brand is menig Mens, In artemoed gekomen ,
Door Brand is menig Mens , Geraak t in groot e nood,
Door Brand is menig Mens,VanHuysenGoed o : tbloot.
Bid dan den Heer vaïj.int, Da t hy ons wilbewaaie,
Voortijdelijke Brand , Ons Kuvs en Goed'renfpaare,
Ennadedoodzubijt, Bevrijd'voor' t Eeuwig Vyet,
Maar dat w y icc t veibli|d, Krijgen 't Hemels pleyziei.
B.. d e lC'tkYilTers-ttcrfc.

J
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^ouö u <Büutt§ iü eereu /

©ant^pcacF) bie jepbfiteaï/
Een Liedeken van de Kinderpligt €erb
u<#uber^al#$eecen/
aan haare Ouders.
jêittta: BereyduHaysterfcond .

jonfi en ftout/
G tl©itöinbetg
toaare tod te toenam/

Œat op u <©ubetg oub /
.©iet agt al? fïegt^^cnfriSen /
JDSaat tattbgebagHg 3fln /
Ilto'g jRoeberg fraert en pijn /
Ccr gp nog tuaard geöaoren f^a,
«Eutailb «©aberistoeet/
<0on nimmtEtnm bergceten/
&yn arBeab bien Ijp ÖEEU'
©mutegebeneeten/
<Cnbe te geïpen groot/
3IÉctmotnte/ fmertennoob /
]©ilb b*t^Eöagtfg3ïJn minjoot
#p&inoergfijnroöaat/

€erb ©aberenbe JBoebettoijti/
a5n nrögtoaar jegtn %ti/
€n suit ban jfêoebet£ ©loeft U?p 3$tr«
î©antCô?ffhi|ifp?eeHtboD?taaac/
itëilb u Bàafren liera' oetorjjen /
SCI# u epgen ©ïeefïft eenpaar ;
Itëilb beel meel u ®uhtt§p}ij$tnS
©an taiengpfieût cettepn /
^Saafta&obt/ ulebenrepn /
25eln|jft bie Iirfb' meer ban geinrpnv
^ozn Cataua r be <$tab fegann /
©erujanbe metnefilagen/
Sneeft pber een Œerfoon /
S8ijn (coatten upt gaan bjagen /
<©aat inaaren ttaetSSjoebecg goeb t
!P)iUimu£en Càlfâtf bjoeö /
©ie liepen ûaat^iiao* tegemoet.

ft
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iZngefiuetftnjt Hefbegtoot/
t'tëaan boo? gaat <0über#f n't £per.
$aar®uber$3dfgaanb?«gett/
HMb gaat ban gegoo?3aam jijn /
SC[öoo;bt»lammmioDt/
«En ooft gaaren raab boigen ;
Jfêet tuonber öie get jaçw :
üEijnöinb/ jenb^alanumfijn /
£Pant bie ^tabtaa^gantfrt) tiaFBjttr/ «En toonb u niet bctboigcn ;
£Baar tëobt «er gocbertier/
[afcabec^eüub niettaergeet/
i&eerbe be &tam ban gaat fier.
föoet get gcetiu .ö&oebetgeet/
ftemer &ttaiitaa n groot
€n öetoaar b bat alleen firn fileeb.
öab nSetrtie^ gehangen/
«Ecro &abeten j©ocber3iet/
fcn beroo?beei b tec booü/
25cfpot niet gaar geb^efien /
©aar na i$ b'&ooffgetangen /
'^.iber^iButaefet/
?Du£ üab bic b' ftcpjerbebijn /
Sa 4>ntacg Waar gaat fp?eeöen /
«Dat 3ön tëabetmogt b?n 3fln /
't <©og bat b'j&aber beragt /
Cn bat gn Inou fterben tnetptjn.
€n 3ijn Jffîoeber fieiagt/
©it betaeegb' ben Ôrnjec ban /
©at piftt befiabenp upt met Rragt.
€ n jijn l$ert gaat bunten gjffe/
Slaagt titoe Chtber? r aab /
^u iaat log ben ouben JRan /
Cu toilb^enietberfmaöen /
€n b'gooi! unt^ebanneniffe :
i3aaft(J5abt'tiéeengaebaaù/
^ebtu-öuöer?
lief giet/
Sn u niet fitoahjftrabrn /
<e
SCV bos' °2 2onfl*r$ fier/
W2aHt3p met mreut' or\)Otf/
95 4
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djenBenopgeboeö/
^EetbeetfmeKe en rrgenfpoea;
€entmj3e2oonjefJjn/
«aar Ijenrban sjpajBaoet ftraffe/
jüSaar ben Spotter büepn/
SCgt fjem afê%rabe blaffe /
me b'onbertoijstagbetfraaafr /
Çaaftig te gronbe naat :
l&ant jkaffebolgtjjeni mettra twafc
tfelpjjetbjgeftBieb/
Stan «Eli 3Ön ttaee^ooney
VStgten »aütr#ftraffe niet/
©oen fttoam«öoöt jfttaf finarïoonc/
S'SBIeben brnb' op EEnen «©ag/
anbcr^FjüiftQnen-flag/
BF>ant6nbt bfltmet berb,2agen mag.
jfèetUecftban SCbfïan Waar /
®ie3ijn î?aber taoubbebegten/
$et biel ljem al?o 3taaat /
StJg n'auber fiuojeönegten î

gfctaeVîfler.

î©ant 3fet bee# btoa$é 2btm/!
î^erlicftaôfifnCerpbocm/
«En op een &ag jgnïebcn fcgoati.
<0p btnaîe SlongrtJIjfet /
2rjh ttto®über$ioub ban tragen /
©onberlijFi bol betbaiet/
!©ilb'öetmetBcbu{6rb?affen/
ŒenBt/ 'tmagniyortftjogaan /
&clp mij n «©ubecg jaatr /
©aaiom en mi fbse.i:tet betfmaan,
Qboon gangertopgegt /
«Cl guto (©uberp 30 lang leben /
<E>at3etao^ben&fnb#cn fient /
S&jengtQaat nimmer fnfncben/
îtëant bit 3ijn fêaberbeefmaab/
<Cn 3tjn JUSocber berïaat /
^iefpban<fltobtberbtoeftt/ berftaat .
itëilb utae Oubettf goeb /
©cr30?Dei> 3onber falen /
«föelöft aïff aofepö tooet/,

Den Vlaai ngrcheViffe?.

Wc Qaar liet upt Cajra Baten /
®nen itaattual gangerj-iiooby
anuEoMytBs'orttöaot/
€n ÏJH fppltenje met 25?oo&,.
a&ecn «iiiD ter J©t>relb fijn/
San 3tjn<£u&er#moeBt'uergelben /
ftettf n / 3o>o« 3eer en pijn /
m\ Qo e jjj-ljaat ontffcelben ;
l©autjo trat niet gefcjjfct
© an ganberb ÏÜnbcrg $kt /
€n telben geen tien 3aarcnn(et.
<©o?tof gn ftinber^ fijn/
ifcflb bee? ICçertoel omöouben/
<©ubetp Bejjaoj^iam ïjjn /
Sto blijft gn imt benouUien /
©an ja! u d3abt met fpoeb/
^cgenRen 3ftn seocn 3oet/
€n Ster na 't^eiuelft&e-gocb.

2}

Hoordgy longeishiej, Di e getuftig wil leven :
Wflii dóg u Ondeis fiei, Nimmer brengen in fnevea:
Maar wild uvt liefde ziet, Haai t'alkr-tijd beviyden >
Al raakt gy in 't verdriet, Tot in de dood te lijden,
Leerd dog van Abflou fchoon.Die zijn Vadei deê vlugten
H oedatdets dwaze Zoon, Dat namaak raoeftbezugten,
Hierom, gy Kindeis zoet. ter d uw Oudersvferheven,
D.111 zal 11 Godt zeer goed , Altijd crjn zege n geven,
En nanwals 'r eeuwig Leven.
».. <le K» 'tlsViffers-wèJf c

Geeftelijk Uur- flag.

(Stemt Gelij k al s de witte Zwanen, &c .

toe ©?inben uecjjeucn /
Lïluftett
ïBaarom batte Moliftc Haat /

#m ongaebaatem^te gcUen
éoe bat ben tïjb [jcenen naat ;
Œebtnntbe ^cg:iftuuc met ue$ageii/
€(fienjla"o/
I *fêbeïiifciFmni$acfïaflen/
Vaardwel. !
£fâetuerb?ag.
95 5
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©at'#0efof#:
i, U5rtenfttoatî/ôîafâciifcfi't^ceoe /
Œ?f e <©ag«i feflp$ionajjEjetoften/Wawc i§ roaaceencn <©obt /
2JH b'l#albi&
«£n liet een IRibbelaar mebe /
4. go ftaaftbeïitofi fïaatbière/
©feongbjrjbban 'tŒiipbefêfpot /
&ebenliî be bier î©inben b?p / f
Cen geloof / ttnWaop bersten /
&iet «Elementen/ bierSibier*/
®e!oofrb?n:
9|$ar Inib oaft maar een I&eQ ten leben/ %%\\ baar in 't U^ara&ijg bin ;
b'©terb' üRonartljp uj gebooren /
<&atWÖ?iftygefitfîort;
a. J&ra t beftlolme ttoeEiailbbenften/
$oc «éabjt eerft ttoee jEenfcoen tnaafit / b'JPier €uanoeliften tailboe^Boorett/
jüSetotitmoeb.
flttoeeXIatru anifttfob r on g fcljenSen/
5. SC^be$îfonbof^Befïa0en/
JBatife ttoee ^acramentEnöaafit/
93En©oop/ entjet^aBt-maalnboone/ fl&tlb j3â0îïpbBf26oene n aotfïaan /
î^tjf -gteenen fieeft3£abfb neb?anen ;
(©pcHDaac/
flCtueebcrleH©oobnaat0n«îbertoone/ ©ijfltëanben fjab CF|?iftmJ3aan /
©Üf^taaïe^bBfn&öïe^flaflbenfiïaaw/
^e^cfaiftltïaar.
Œebenfttban C «
/
3. Sn^beöfjlib^ieflaatubbone/
©at b*ï|eer ftnj|b' œertor^oobeatjaai'
Sa neemt in gebanten brjti /
feöf-bup;enb ïfêan.
«DebjfcCeubJfoe^rrfbone/
6.
J5ïaatbeïtioR3etf
totïnban merften/
©ieaIt'3ame<J5obb'itjfitjüii/
J|oe^atit358iŒaaflen arfiepb ' tya/ £e £
^?ie j&annen 5f ûfaQam 6e3oeften /
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?
%£§ ©aocn stift ga ooft öetfien /
Suuin'Œûob.
S5e# ^agen taaut Slfc'el Sâanna ;
9. £laat beftlaHnegen/ toiltrbaten/
b'gefte JUâaan6 fttaam<$atyieItotJlâa»^oe bat Cg2iftu# ijeeft gefcfaenb /
©nherîetrt/ ( r n
/ bMSegenb'^tonb/ tanarbetlaten/
Seg 3Paten SPatetCÖJfjïiucten /
Mijnraat/ mij n «tobt/Ijajenb/
SfrlBijnbetReerb.
JBcgen jBaanbenfjeeft tfoottrotflse /
7. benfit/ naa tfieïtlc»3töen flfage/
3eftrôBetnaard/
«©en sebetibén ®ag <0óbt ruft :
3n 't ïiglMam jBarfe âonfi-tyoutoe /
©ierb aofi Hen «benben ^age /
€et3'{jetn3$aacb.
Saeaötriertbseben Slaat/ metïuft /
10. ŒeftloRgeeft tien / ioiïb na-jageu/
©m 3iJn$iefSarî}eJi betfjeben /
(0obep 3Tf cn «Mtoben regt /
gefofttouto/
gn «Soboma / 't nj te öeMagen /
$eift 3'ebèn ©ubbeïén berbjeben
€> ?utaffet geen tien onregt /
Hpt een ©jouta.
^ien-bttpjenb^ónb/binb men 6f fdjjefcrn
agojuj^rtjiilb/
©oc<^abt «jgoacïj Qeeftaefuaara
23ib <©obt bat Qu 'ttailbetgeben /
JDKet 3»jn agt %f efen in b*air&e/
ÜfêetgebuTb.
Cn a! 't <£ebierte on&e^utaatb/
11. £ïnatbeöFafteïftaflbbattn/
Ü'SCgtften-bag toecbe^Éfneben
b'Cifeterren / gïofeplfêtyort;
Sefugûtoob/
ö'Clfaonotr^/ Cô?i{tibertofen:
föoaft u met ùie agt tëaligüeöen

48

Den Vlaardingfche VïÏÏer.

r. DaarenismaaroiöenGodtzee f *-5jj,
jpaac na bcrfcijepb gy bc;clbe joct
I. Twee Meufchen eeiftin 't Paradijs,
©etHfujijÏ-tjaöEr gin g t' elf uucen :
3. Drie eeuwige Perfoonen waar,
betree baab.
4. Maar ook vie r Euangeliften klaar.
5. Vijf Hoeken bdchrijft ons Moles,
SI t&eyfrerp in Den UWjnbérg ijuureu /
6. ZcsDjgen ziiltgy werken , zes
SHtaaat'tlaat.
7 d'Zevenfïen-dagruftGodtwiidmeike,
12. ^twaalf gteftbeftfafi^aojlBaare / 8. Agt Zielen fpaard hy iii de Arke,
9. d'Negen-fiond viel Chrtftus zwaar,
ÖTtuaalf SJoonett Jjabb' lacoû gocti :
i a Tie n Geboden befctueefGodiklaax ,
ü^ocn CDjtfUrê taaéttoaalf 3 a a «/
II, Elf Stenen zag J ofe^h noed,
gatDyöpbeÊEeraarpiijoeb :
12. Twaalf Zoonen had Jacob goed.
R. d e K . 'tlsViflïrs-weik .
agewntterfimen/ teHb ontffaptm
't n&otiber groot/
^oen ö'^fE?ttoaaif öojben Ifct pprapej!
Beklag-Lied ya n ee n Vifler di e
55?oBT{6n SP^oob.
zijn Vrijftergeftorvenis , terwij l hy op
«&o?ïof Reuben al tejame
©ub en 3!ong tofe bat gp syt :
Zee was.
(Dnbersoelube ^cö?ift üefttoame
Jêittm : Witte Zwaan die van te voorea.
Jêa elh EEUC flag met Wijt :
®Wt fóuaafijetrê/ wibeja&aflen
<#p 3Ult {jet arbinben eben
^oo^b mijn riiagtetvaiy
SÜlp'tïiebjtyb:
Watüiü 39I gaan getpagen
Want 't i^.bEtt i©fg bie na 't tehtn
©an niijn ongebal
<0n#aincpb, Vaardwel
. if et tuelfe mg i$ nUerftomen/ %ia»

J
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€113oet üerljaaï tufi'tfien Denbe
SSfanwHoitentp'/
©anbéh€gten-fraat:
i©,mt b£ bbob heeft toeggenomen
3ft heb be Sey£ aangenomen
^Etjnïicf5eer3umjt.
^mtT©iffenmctfuoeb /
3ift een ©iffer jong uau 2aareu /
&p be j8oo?b-3ee 3onbtr frfijootnen /
JÜBeenben met ttr baat/
jaaeteenulpbemorb.
Çaajt met mijn Xiefjte te paaien
439aar boen oen ili t'önptfgefiumea /
3nben£gten-ftaat:
©an be 8ep£minjaot/
Maat n u heeft be boobseer to?eebe/
•ZQ heb ift terftonb betnoincn /
25eletbe3en^ag/
©at mijn Xief mag boob /
't iDelft my geeft ft*tb# nieutue rebe /
3ft berftfjïifite jeer met eene
Ö>mtetreuren/ acQ !
Pan beep b2oene .«Raat /
Wat fteuueirüiumenig Jöagten/
ilSijn jonn ^ert uaoube fteeb$ toeetre/
jffignXtrfbelkaat/
ïtëant het bief mijn 3toaar.
©IE topteamen oberfijngten
l^ab ifi 6p u mogpn toe3tn/
jBet becl3oete|i^aat/
Snulaatftefmerty
<ÖC3eten al Dp malftanbet/
©an30ub'3o treurigniet tue^en
@mijnlieue2e?unb/
4Eijnbeb?oefb?^ert:
Œatb'eenbant/ battaoubeanber/
.ffêaar bit en mogt niet gebeuren /
©aatuielnontöifpuyt.
<© mijn ïief getroulu!
©oenift leftmaal uan Qaar fcBeybe/
Z\tt/ baaro m moet lli nu treurt»/ C u
$abb'wp menig p?aat/
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(£n Wagen ban roula.
<© ®oob ïjab gn tot oe JiÊenfcïje
3î3ûgfteeneh gegaan /
«Die freeö£ om Qaaren &aoù tnenfcge /
Œnftabbwlgeiiaan/
313 aar gn en toilönfet brrfdjcrone/
Sfongenftetft / fldgt'Syft/
giet/ baaromnioettftrantoon e
geer&ebjgefbepf.
Sïbten nu mon 5Efef bergebtn /
IE»aatöe1ï&?ttna certecii/
2Cbiea tot in 't ano*cleben7
3©ant gnjnt gefcljeen
Hntfceeg uier elbV tnfi&S&enujtbe /
©aar tH u nog fjoop te btabe /
^etbjEugoealtöt.
<& $}m taflbmn laetier geben
1©OD een goeb pojtuur /
^aar ifi boo?taan &n tnsuj febeu/

gfche VïïTer.

.ïfêet renne ïief&e puur/
€EU eeibaare J^outa nboent /
..&?tenb'Iijft encpregt/
't i&elft ig een regteÇunjMtooone/
2oùe^cR?iftOH^5PB^
<£o?lof &#eu&etr allegaace /
i©tt bat gp ooft jijt /
3!onRman£ en Œogtergeetûaare /
SBnuhj' jongen t$b/
Willi bog renne liefbeb?agen
JEKet b?eebe ber6?eno /
1©ant 't i$ te Iaat te ûeftïagen
SCfêbebaabufrijeub. -Vaardwel
De Dood dis wil gewis
Geen Menfchehieivetfchoone ,
Hoe jong of fterk by is,
0 f edel van perfoone,
't Welk ik in konen tijd
Met diecfheyii heb bezon :
Wanthy mijn Liet zeer iubijt
Heeft iahet Gjaf gebjogr.

.

ft. d e E. 'tlsVJflas-tretk .
Bc-
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©ets ïonKuian minjott /
«Bn jtooe r mp niet te berlatf ti /
ons fcgepb be ©ooû.
Beklag-Lied j va n een jonge Cot©oen
ftplaaftma.il jotib'uptbaattn /
4£nban mp jouö' fetteen /
D o k t e r , die haar Vrycr gebleven was .
&m t'Eiffen op be 25ee-baaren /
Mtttri : Witte Zwane n di e van te vooren. Waab' topmeentg reen /
«Bo joet becfjaal tuflcijen bspte :
À Sni)oo:b IBaagbenmgn ®efpüt/
Ban ons liefbe jaan /
•"• Bamgnfclagtenjaan/
Maat be t tootb tgûfomfcijepbey
<2en tijoeuta Eifö moet ill u hüjtle/
ntóit
jjptnoeft vZtpl gaan .
Cnbetrenriggaan/
ï©ant ik tjeb ooraak ban Mage
ADieumi irttjn ïïief bergeben/
$ceft j)p baak gejepö /
9n eee s grnote noob :
l©ant mnn Bie f bie is berflage
©obt toil it fparen in 't lebcn /
©anbc33aarw groot.
ïBet gejonbigfiepö :
ftp huftc mgn roobeiöange /
«een ©ifffrctruaarenBoHHg /
Mor liefo ' jonberiing /
@er;ogt menigmaal.
jQaar {jet biel mgn Pert jaoangt
<Cn fmeekte inp $tet ootinoeoig
©oengp ban mp ging .
.BSet beet jeet bergaal /
«3m met mp ? o .'tgos :E platen
©joebe©agen/ er.ö e Ragten /
?-n eer en beugb /
©ab i k al Ben rijft /
't l©elk ift öcm titb toe gelaten :
©at ik mgn S&awD'göin ging toasten (
H9ant öet tuas mgn bjewgb
tipt ber e et mrt bigt:
©aar na ie 't ;o oer geiketuen /
mm i n gen ;rrr gaafï hernomen
Ï?P booo mp Jo n (Croutu s
©e;e bjoebe .{Raar /
tkbeb 'ttoitfi g aas «women
©at mgn ïticf niet tuecr 501ftfconwa/
« e toerben ?git0jn[iuj :
Ocfi! "tbie(inpjo3lV«ar , "

#?B ttoaö' mp Uefö' bobex maten /

- 2 DenVlaardi
©oen ben ih «a W»ps gegangt
«?nbrU>rent>e?«t:
i©ant mijn »ert teas mgn jobanje
3n mijn ïigjjaani tret i
Sïtet / if t jjab reben om treuren /
<Qm mijn Hief getromn :
iPant nip eumoat niet gebeurtn
ff e toetsen jijn 0:OUUJ.

«©ctiimjn Hkf/ mgniiptbrtkoorc n
lEtaarbe bed traeen /
&P rn hanti mp nu niet jjooren /
©oejeer bat ife teen
feanr niuiiigftadi n tuojb gegteten
©anbeBiffVnuweb;
4?n itt ;itt)iernat bekrntot
aaetbeel tranen fleet«biett nu mijn Sief betgeben
'Sjapbegtim terwpn/
X biet! tot ia 't ander lenen /
Sa bre e C?finet9-p)epn/
«bieu nu unjn untberftooren,
IBaarbe tof getrwilxi y
©e2ee heeft n gaan berftnooren /
«2n ik binfin roiito.
Ooilof fôaagben allegaare /
jfcpeelnootiee eetbaar/
9 « P«t t toilu in 't lebenfpaoa i

: ïgfcheTifler.
traetultefuoojuiaar/
'h HT>enftt) batu nirt mag gtfreuren
tlenitjnisgcfctiirb/
IDant Die ftrpmrlgkmKttreuttn /
tfreft in jluoar berbjiet.
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Viiti we! »

Wat heefteen Mager zoet,
Die een Vifle i komt te minne,
Verdriet In haar getnoet,
En zwaiighcydranbiane:
Alszy de Wind met kragr,
Hoord in de Boomen razen
Sttak heefrz' in haar gettagt,
Dit doet de Zee opblazen,
Z o dat mijn Lief eerbaai
Nu leeft in zwaar verdriet*
] a werd v:m Stor m en Baai .
Ligt'lijk verdompcl'. liet.
Gelijk ik , |ongc Maagt
Met dtoéflieyd heb bezogt,
Het welk mi|n Hert beklaagt

Hoewel 't nia helped awgt.

*.. de K. 'tlsVïflixs wérh .
Nieu*-

Den VlaardJngfch e Vifïcr *

Want Jefiwïs XaUgniaake» es-a,
Waht hy ons zalig maakt,
En van Zonden ontfehaakt
boven 't Huys vooiwaai,
N ieu\v-Jaurs*Gezang. *.egt
En fchenkt onsongdaakt,
Daar lag dit Kind eerbaar
&rem : Omeendieik &«.
Heteeuwigleven.
I nd'Stal misprezen.
Wat heeft dezen Held goed •
*t Tx S nu weer Jaai-getijd,
De drie Koningen wijs
Al moeten lijden ,
Da t op der Aarden,
Zagen zijn Sterre;
Want hy dus jong zijn Bloed ,
Kwam een Engel met vlijt
Dus gingen zy propys,
Stort in't Befnijden ,
Ende verklaarden,
Al was het verre ,
De Herders datter was geboorert
Om dees nieuwen Koningtc zoeke rl Daa i na wild' hem Herodetdoode,
Godt waarfchouwt Jofeph vioet ,
Tot Bethlehem in een Stal,
Binnen Jeiulalem ,
Dat hy met dat Kind zoet,
Ons Zaligmaker al,
D aai zeyden men tot h em,
En zijne Moeder goet,
Looft hem met bly gefchal :
Dat 't was tot Bethlehem ,
Is weg gevlode.
Gy uytverkooren.
Nad'FropheetsBoeken.
Wat leed hy al verdriet
Zo haart de Engel weg was
Doen vond» zy 't Kind daar,
Stadig op Aarden,
Zijn daar veifcheene,
In d'Stal, beneden ,
Al van de Joden ziet,
Veel Duyzeud Eng'len ras
Zy hebben ' t ook voorwaar ,
Dien Held van waarden,
Zongen met eene ;
Haait aangebeden,
Eere zyGodt zeei hoog van waaiden tn zy hebben 't Gefchenk gegeven ; Hy werd gehoond, en lijd tec Crude*
Sloegen hem metter vuyft,
Een welbehagen zoet,
wierook, Miirhe , enGoud ,
Teri laatften no g Gekruyft,
By alle Menlchengoed ,
Op dat men de Wet houd ,
Om onze Zonden juyft,
Zongen zy mater fpoed,
Als 't Kind agt Dagen was oud,
En vuyl Misdaden.
Vieedeop Aaiden.
Befnijd men 't even.
Wild u met dit Nieuw-Jaat
Als de Herders dit verftaaai
Men heet ha Kind Jelui
Al t'zaam verblijden,
Hadden > met rede,
Na d'Schrifts oorbooren $
Treed
in't Nieuwe voorwaar t
Zijn zy teiftond gegaar»
Want de n Engel aldus,
Steld 't Oud tçi zijden,
AJnadcSwdc,
Zeyd'lang tc vooren »
*
C
E»
Die haai den Engel had gewezen

^B5r Wg|P *&$& ^ w P ^W P Een Sterre die rtonddaar,
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En zingt al t'zaarr . me t d' Engelen
fchaai,
1ère zy Godt zee» goed
Die ousictrenktzijn Zoon zoet.
Die om Zond' op hem loed,

Dên Vlaardingfch e Viffcr .

In.'tNieuwe-Ja'ar.
*t lsnu weei Jaar-getij'd»
Dat. Jefus weid geboweu ,
Daaioru zingt t za.im vtrblijd ,
En 1 aat u ftemmehooten.

't Is nu weer Jaai-getrjd »
Dat hy weide Befiieden ,
Daehy oas van Zond' viijd,
Eaichenktons'slevens Vieeden.
R. de K^ "tlsViflexs-weik .

Bruylofts-Gezang, ofc e t'Zamenfpraak, tuffen de n Bruydôr
gom eade de öpeel-meysjens, op he : overgeven va n de Bruyd.

CTcd-meysjesbfy,
~ H« e ziji gy aldus ftille,
Dit nu niet zeer erifluyt;
Waarom zoudgy
Ook niet eens zingen wiile*
Tes eeren van de Brttyd-J
Drtm.iakt dilpuvt,
By al dees Jonge Knape n j
Isw» e vreugde geheel uyt
Mi in dankt gy "zeud wel il apen.
Speelm. Bruyrtego m esrbaai
Dat wy zijn'ftil in vreede,
En belligt u dat nier,
Dees gantfchê fchaar ;
Bk is volyiolijkiKd»,

jbttm : ô Pari s wreed,
Wy hiyfVren na haar Lied ;
Bet flapenziet
Deerdons niet > vemaat difter
Nog ook eenig drotfhcyd iet,
Hoewel wy ftillezitte.
Briydtgem. Peynttgydanra»,.
Om u Lieffte geprezen,
Zet dat nu u> zi n uyt,
•Wild met dee* Jong/ki) t
Voortaan dog vrolijk wezen,-,
p f is de Liefd' eantlch uyt
Met deze Bruyd.
Zo laat my by haat kotnc >
Hier en zal vallen geendiépuyt,
1Sn wilddaaivooinietfchioome .

^«y ^ NetnBffjd'goniBe t

ï n wil d daarvan niet praten»
H et vry en doet ons niet,
Onze Bruyd hier,
Wyzo nie t en verlaten,
Dit zo ligt nier gefchict,
Zingt eem een Lied,
Met u Speelmakkcrs aetdig,
Want gy krijgt u lieve Bruyd, zie t
Aan u zeyd' niet zo vaeidig.
Brxyatg. Speelmeysje s eabaa»
Wat veifcheera ook dite,
Dat gy nu fpieekt ceiteeu,
D ti k voorwaa r
By mi jn Lief niet zou zitte,
't Ie immeismijn Bruyd ieetl>
Ikhebmeteebcw

ia»

H»t*c1 eet meeten fineéte»t

-Goit lof, dientijddienisverlce n
'k Wi l daar vanmi niet ipieeken.
Sptelm, V Bruyd royaal
Diezult gy wel haaûkrygen",
Braydegom delicaat >
Maar wild zulk verhaal
Vry nog wai dille zwygea ,
Het it nog niet zo laat
Gy zoud' metrer daad
-Terftond wel metonsiokke,
Dat wy van ont lieve Speehnaaï
Zo haalt de hand af trokke.
Bmjdeg A l zulke praat
En kan my niet vermaaken,
Gy paaytmy daai mee niet,
'k Zal mettez da.td
Eens zien of 'k ka n matken,
Dai mijn wille gelchicd
Zo haaft dit Lied
Maai zal gezongen wezen ,
Zo ga ik mijn voegen met vliet,
Attiy mijn Bruyd geprezen.
Sytelm. Biuydegon i eerbaar
Wild zo haaftig niet wezen,
Hoord dog ecu woord of twee ,
Mijn dunkt vooivaar,
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<3y zijt al op gerezen
Om hier te komen mee,
Maakt geen onvree
Hoord Bruvdegom verheven :
Beloof ons eenen eyich tel ftce ,
Wy zullenz' n ftrakgeven.
Brujdtf. V eyfch voorwaar.
-Zouligt zo veel wel wezen ,
Die 'k niet betalen kan.
Sfetlm- Nee n Bruyd'gom eetbaai
fcn wild daar voor nietvreezea.
Ziet ons daar voor niet an.
Bruydeg. Wat wild gy dan
Dat ik zoude geven ?
Zj doen een eyfch.
Zo gy van onsdees eyfch neemt an
Ontfangt u Bruyd verheven.
Zj geven de Bntjd ner.
Daar is u Lief
U waaide Bruyd verkolen >
En We l beminde Vrouw,
Tot ee n gerief, .
Is zy voor i; gebooren
Op dat g v met haar zouw ,
Dooi Liefd ' en Trouw
Tc zaam in Vteede Ieren,
« s

I

lit werifèbdatn »e»Heet t n«aw .
Wil zijnen zegen geven.
Vamd wel.
Sftehn. Gehi k en vieede goed ,
Wenfch ik u Bruyd'gom verheven*
Metdeet u lieve Bruyd zoet, ,
En dat gy t'zaam meugt leven,
In den Egten-ftaat certejn,
Gelijk Tob:as goedig,
M a zijn Vrouw Zar a rcya
Met regte liefde goedig j
En dat Godt binnen t Jaar ,
U een Spruytje wil geven,
Een Zoon, «f Dogter klaar.
Gezond en his in 't leven.
Bnrfdegom.
E n ik wenfch u voorwafej
Speel-meysjes alle beyde,
Dat men eer lang, hiernaar ,
Een yder ziet geleyde.
Van ziin Bruydegom goefc.
Om ook in d"Iïgt te treden^ '
En dat gy in vpotlpoed
Meugt leven lang in vreedea.
«. *

SJ- ' t I* Vürca.w«sk,

B«v
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^>S.&fi. «•« S«* « « S«»«»$ & • Da* ik deze Jonge Spniyt,
Oödof Vrienden niinfteameeft '
mijn Bruj d
Hier ter Feeft,
SBwöfgoro^-ILJti)/ taaraimfe En VrouweTot
zal mogen geniete,,
'kWenfchdatuGodt
wi l geleyd e
Sïttt^jupö ontf angen J)«ft / en
Heere geeft dez e Dag
Met zijn Zegen zonder druk
pad JM T toriov 'r t>OD$gaanöe.
Wezen mag,
Voor't geluk ,
Stemme: Schoonft t Nimphje-, Stcv Tot Zâligheyd van onsbeyfle ,.
Dat gy wenfehte aan ons beyde.
I k dan k God.t den Vade r wijs,
Schenkt uwen Zege n goed,
VaardweU
*
Zeer propijs,
In overvloed.
Ikjlank^de goede Gait,
Dat Iiy myook'heeft gegeven ,
En wild ons voort in liefd1 uyibreyde
Dathj m) heeft gegeven.
HijnEgt«-'deel, e n Portuur,
ô Heer, geeft dat dees mijn Eiuyd Mijn deel, en Ee,te-lt>t,
Eene Sprayt,
Daar <k_ij hoef te leven.
Daar ik dees Vnr,
Van Zara'as Dogter mag wezen ,
Met reyne Diefde geed ,
Met reyne liefd* by hoop te Ieren.
Eerbaar
.vriendelijk,
wij
s
en
vroed:
Ah
twee al-eent gezinde,
Wartieb ik menig Nagt
Geltjk^Tebias
vroed,
Overgebragr,
Stil en zoet,
Als een deugdzaam Vrouw geprezen. MttZaraxijn Benindes
Met mr)n'fjetaytreynt Minne ,
Wild my geven meet en meer,
Mctgfineck engevley ,
Leefden in a'Egten-fiaat,
WijsheydHeer
IVant ikjverfiheyde Jaaren ,
Eer zy zey,
Op dat ik we l mag regee r en ,
Dees mijn Brnyd delicaat,
Dat ik haar liefde zoud ' winne.
Mijn Htiys, en Huysvronwe goed
Gemind hit ent tefaaren.
ik heb a's Labans Knegt goed,
Godt lef, datii vitrage ,
Vriend'lijk e n zoet ,
' Jaco b vroed,
't
Geënt ik. met verdriett ,
Als
een
eeibaare
Man
me
t
eeren.
Dees mjjnBruyd verfcheyde Jaare
Heb langen tejd •eenagt ,
Geeft dat w y mogen bekwaam
Uyt lieHrfeediend', enbemirid ï
Datiljm zal leniete.
Leven t'zaam,
^'Welgezind,
Als Jacob, en Rachel vroedig :
Mijn Bruyd en vaarde Vrtwm\
Om mei haar te mogen paire.
Mijn Lief en Wei-bemind* ;
G odt feftüen tijd die is TOlbragt En als Tobias ceiteyn.
De Heer die tuil ene ne» ,
Met Zara reyn, .
Die'k vetwagt .
Met regte liefd' VerUnde.
Jliopwgtç leefde goçdiu,

Kt* Kt VljYiircii-wufcV .
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$f erom $;f enben en rtotjfTcTtf niet /
<
©
f o'Cgt bejaagt ben $eere /
Een Bruylofts-Gezang .
©antCfteifnigboozïöniBona'ren/ $itt
£ t e t n : Het was een fray rijk Borgers, Sec. föeeft bt e tailïenbereeten /
©oen go ter 3&juplofüHFeejte
gtfcouta'üjfttëeengoebejaaB/
«l&cnoobtoag/ toonb'ïjnb'eetft e
3fttgeftelb ban be £eere /
i©onbeten3tjn/ (lo t Cana fijn/
«0p 2latben een Verneig bermaaB/
jflöaafttban abater UWjn. (Daar
/
£ o on # be gtfyiït gaa t leere :
$fecom 25;upbego m e n S&jup b eeo
Wam bit ttoee toaacbbooj bcjen /
üfêet ®obt toflbb'€gt beginne /
guit op SCarbe genden /
(JBeïtjIt 2CD?aDam en Stata filaar /
JO&anen^Jouto/ ïebenafênou W
~%l$ een boot Stof b' en ttouta. (maafi t /Wilts malftanber fieminne/
€tobt Qeef t be n e^rfle n jjfïenfc g ge * <Cn ge lp Sfaa c tyoebig /
jj&et 3ijn öebecta goebfg /
9n 't parabij? berïjeben /
«EnjEoufatfccttenn/ .ïfâetSgatarenn/
wa§ e n f^get geen filenne jaaB :
&it tan bhiben befclfeeuen :
Seben in 't Sflarbfcfje yfean.
3©ant töobtben $eet ban taaatbe /
SBjtipbegem jè: M: eerbaar/
JüaaTit uut ben ftlomuban SCatbe /
itëilb 3a met ulo ©jouta leben /
^©tnüKan getrotrtn/Œaac na be ajouta/ U3eïö8aI#beeg£oo?-baber£bnar
3&an bze$ MMftiiVbt nouto ,
I %n b'<0uben ttjb neneben /
€3
Min*

H

n VJaard
3 8 De
jfêmnefati & : £ . . . .
Geeft fjaar tere mitjj ÖCJÉÖ /
^iet fttafteiHt^tj» / Sfunooticnprjn/
StSteat taflbgaat gelpen fijn.
Cn nn 2&junb.!5: JÖ: gocb/
ï&flb 13: M: fieBagen/
8l#een eerûaareît^outae 3oet/
S&er (Wen neb?ig blagen/
S&ant 5Jöam ma#eerft in toefen /
©aar na tnaafit «Soot g e p ^ e n /
Cba be joutai / <©p bat 39301011/
3fcn$Cbam gelpennouhi.
Stip op nu 25?uuöegom eer tenn /
JflSet ti ^ u ub 30taiibhben/
«©an sal Œnbt u in 't SHaröfcBcpIepn /
261 trjb 3ijn 3*0*11 gejien /
«En iitoe i^ûubi3eer fiiaate/
SWIjier maalicn bjugtöaare/
©eelöinbecgffBoon/ ^aluJEetfaoti
ïcirn/ j a een aoïlt fcroQu,

fche Viffer .

%?upoegotn en eeroaate !8?auoy
'H i»enfrfj nat men Binnen 't gaare
"©an u ma03ien een 3ange<gp?ugt/
€en2aon/ of^ogterfilaare /
&peelnootjen$ alle nenbe /
'R S&enftft bat men 3iet gelenbe
Boer era uoo?taaac/ Boa binne n 'r2aar
©an 3tjn S&unb'gom eetbaar.
Vaard wel.

Wat i (Ter meerder vrengd, Op Aarden hier benevenAlsdat d e Jonge Jengd, Haa r Eiuyjofts dag beleven.
Een Dag,een Myden Dag.Daar 'er zo veel om wenfehen»
't Welk men befpeuren mag, Byn a aan alle Meirichen.
Her is een Dag voorwaar, Waarom Jacob verheven
Diende wel Zeven Jaar, Om dees Dag te baleven ;
EenDag die ifaacs rouw, Van Moeder deed vergang%Wan neer hy tot zijn Vrouw , Rebecc a heeft onrfange.
D ees Dag , ó zoete Paar ! Ziet men nu ook beleven
Dankt dan den Heer voorwaar, Die u bey heeft gegeven..
Dees blyden Dag zeer zoet, 'kWens u de Heer t'zameit
Verbind in d'Egt zeer goed, Me t liefd'en trouwe Ameii,
S. 4* J^. '

t I i Vü&a-wcxk .
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©oen bagt tfobtuerfteuen/
'
t
e
n i e t goebüoojuiaac /
Bruylofb-Gezans*fr
V-\t be n jtëenfci) jaub lebeti
„êtetn : l->e reyne Liefde vicrig.
jgonbec l©cber-paar :
r
28r al IBanfccrïjeöen/
daarom UetljgLfiotne n
&cï)ity be n «Scljepjiet toog /
Stbam in ben ilaap met een/
3nBet^t)fUanCöcji/
Œoen Deeft Œobt genamen
4&finfiet#aran80/
«Een ban jijn Sibben gemeen.
&an «rupben en 25loome /
©oen maante #oöt eben /
HEn al 't tfebierteop 't 3ribe paj /
£an bee$ fiibn*een ityouto /
Giffen moe Stroome/
<&m met ïjaar te lebeu /
€ n fjet &ee in 't ïftlabet-gtatf.
Snliefbegetrottroy
Mos meet l©onbetljeben /
jSogfpjaft^obt tec eeren
25iet men nog ïjifer naï»r /
S?ijt bjugt&aatlflft geagt /
gberbiemettyeeben/
«Ênbe toilbbetmeercn
&an nu aan 't .IBenfcFinjft "öcflaiït.
jBeeft.vjn ©ebet-paar;
wen Jicljepper ban taaatbe
&u£ geeft $obt betfjebeu /
afâaâJttb'ufôenfcfinasijn Sfcelbcerteen 't «Eetfte J&aar gtpaacb/
lint ben Klomp bet »jrben /
<£m t'îamen te leben/
man 3<e t &p taa^aagalleen.
jfëet Itefb' on&e3lnaurb /

**
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9 u $ 30fiontt fipfcBenfiea
Wilt xa uto &?mtro Betnlnne /
goer .dâenfrij 3tjn ï©cbcr-paar /
SBUJbeegaiacoütyneb/
Jfciaïtoflb gem gebenften/
jQSetbetftanb en 3inne:
Cnleefbinliefb'metmal&aar.
Cnmetliefbejoet/
jBog binti men uefcBjenra/
Geeft urn' ©jouto gaar eere /
9atCtj?tftu$Be!jaagti/
©enfit bat 't3toafi8e ©aten x#n /
©an $al «5obt ben $eere/
fc'Œgten-ftaat bênjefcen /
üalttjb&egulpigjgn.
25a be &cï)tft getaaag o /
Wmntet fjpgenoo b toa#/
€n gp ©?outn 25?ttpb teere/
(Sot Cana in 45af Heen fijn
'ta^tmtHefb'Btfcöieb/
(Caonoe srjn ö&onber rag /
^oenssata/ een^eere /
€ n maafite ban flater 190m
$aar jHan SIBjam giet /
i&ilb xa uni Jfôan beminne /
$ierom Sfoupb'gom pboone/
€n gelnft fiebeccayitt /
3 n Gobtaanbaarb ben «Egt/
©ie be&te met 3inne
JS&et utae 25?upb fcljoone /
i&aar aanfcfiijn boo? SEfaat tyoebv
«I$3acobopregt/
®iebienbeZeben 3aare/
ü&ilb 30 u Man begage n /
Gm jon ïfebe Hac&el fijn/
SCI# bu§ $?onhten eetbaar/
Zijn arreûenb biel niet;\»aate/
€n xttt neb^i g b?agen /
^etfdjcEn5em inaac (©agenteson.
$t$up$ nemen toaar/

Den Vla
CntoilbooRnfetrame/
€Dbcr ulu435an {jeerfcBanpn/
'fëoubuntet&etame/
Maat yjtftü/ saotmoEbiglifp ,
aamenggnteïanje/
SCIp Coliine II^EÖ/
«En^arafielftaame/
t^alQ ben $eer te baet/
Cerbat3n6efienbe
33aaiïtanberen in 't Cgte-fieb/
Î2a gingen 59 ïenbe
flTot Œobt een bneri g <J5e&etr.
'ft U&enftö u SSjunb'gom ntrnone/©at gn na <$ot>t$ i©oa?b /
Seeft metuto 2&?unb fcgoune/
ZofjefitgngeBoojb/
Œan 3al töobt3ect buerig /
«ta BPijfin uit StacbfdjcsausoEn /
ffijugtfiaat maBe n rierigy
$1$ een Songe i©sjn-fïaft groen,

ingfche Viffer.
Htne »fnber£ ftfioone/
bullen ftaanbecfilp/
Sn eene liolfe Broone/
3BanbetnW0metbIöt/
2ïo jat «&obt ben $eere /
SI untfijenben beet' en bjgb /
Wax Œeflagt betraeete /
Sgonn gem ge&oo&aam 3Öt.
Songe Iunbent'3ame/
©ie giet 30" ter jfeeft/
Sn bjienbfrfjapfiefttoame/
(£nb2onjHban<#eefr/
©iejoeSen te paar en /
2$ib$obt om een goeb po?tuuc/
£u 311ft mei bergaaren /
«EnïeefùbaojtiSinliefbepuur.
<0o?lofaïte3ame/
i©ie|jier3önDneen/
^uub'gomenS&unb/ mttmmt/
^ienben in 't gemeen/

€5
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j tënbatgpmofltïebenficB&eteiïaar/
«3Hb mp bogberfcöaene
j€n&atnu/ (ïc .
Cnftelb beftmtaaneeueïp /
jSto grrufrfiepb" en ftirnggepb boo?taaar /
ÜWIOH nu Riet tonne
§n nerufrrjeyb / (fc. (gehrt
V
Poojtaanfrté/ U?ûuj&enbfn.
1!Ï Uinifcfi be n ^unbegom no g Eeiuj
VaarH wel.
•kWeafchdk Jong e f t t r, Geta k en Zalighede,
SïHtaenjcfty (ïc .
Endarzymetmaikaai, Moge n leven mvreede,
ïöantTra gefcfjenbeniji ugtt Uefbeu^b^ufi/
Gelijk aU Jacob vroed . Wet Rachel zijn Beminde,
jj&antljn/ (ïc .
E n als Tobias goed, Met Zari zijn gezinde,
Dan zal in o vervloed, Haar ook den Heer der Heeren
i©atfjeefnjp menfge JBagren baar/
Scheuken zijn Zegen goed, E n haar Geflagt vermoeien.
M5at
geeft ÖP/ (ïc.
.
R.dtK^. 'tlsVuTers-weik
.
dforçeten met bee^oeteSSjupb eetbaar/
(ïc .
E e n Bruylofts-Gefcang , to t ver - dE»e«tentnetbce0/
©iefioubeï©intetfcöe JSagte u lang /
maak van de Speelnootjes.
Œienoube/ (ïc
f&on#: Doo r de n Dale kwam ik &c .
^iebieïenan^tn^uubegom 30 jtrang/
©iebteFen/ (ïc .
13 SupbegotnenbeSSjunb eerbaar/
afêaar nu ;al Ftp boo?tfjn berb?iet /
•*> ^udbegom enbe 23:uuti eerbaar /
SR toenfejjubeel getuft ai met malftaac / JKaarmuaifipboo;»/ (te.
3 6totpfeg uliée f gelufi al met nwïnaar / Met sg n ïieffüapen In 3ijn armen / 3fet/
*ISct3ün/ (fe .

mit

Den ViaardingiTcfiÉ Titter.
I p & f ^ Qttfïfehe 9?tttt& ect&aar/ THEenfdju/ d e CUraat
/
»at8eéft/ (f c Ctoaa
r €n b^uBtBaattienb-in'tCfltt-Bebbao^*
Jfcitt geltbwi om rjaar 9;un&enotn beoj» Cnb^gtbaaruepb/ (J e C2aar
/
JSfetgeleben/ (ït . (ofttae
e
'ft ï©enf(ö bat men ban it-alfitoncn't
âteenig ^agt gelopen maat een Slur/ 'ni©enft9/(ïc OWaar
/
jflSenig^agt/ (Jr.
Jfêan 3<en een boontje/ a f een$ogtcf Cu leetr met Stomen oofi bf fimifêontyee j©ag3ien/ dr CnJeebmet/ (ïc .
aait toenjrö»»u ïicben pboon /
^ o g Bat>3p bi6tofl#3teaarberb?fet/ ©itmenftljmV &.
Soo5a039/ (ie .
ÇWfet/ {lot bat je 'er ttaaalf 3iet i ncent Sroan /
iPanneer naar ïfef boer op beSSet met ^otbat'tr/ $r .
Wanneer 0aat/ (Jt .
^yeelnoot jeg'3f et beje liebe ttate /
ütëaar bieeft geruft onje liebe 25?unb / ^iierinoatjc^3tct/ de .
jflSaattaeejl/ (gr .
Wax iffertyeunben en uïg&feDap atotc/
î©ant beje b?octaeŒagtn biejijn upt /
BPatiffer/ @c .
i&antbc3e/ (ï c
benfit erng iaat 3al bet al bjeugbeïgn/
B u 3uit gn flapen filgb'en geruft/
3?cimf eenfï/ (ïc .
JTu3Ult/ (ft .
2Cï^ 39 3#p fiepb'in5aar£!aanBaraer fyn/
3n urn ïfefê SBrmen a$ u traîne ïtift / »të395Ün/ 3c .
Snutultefê/ @c .
ÇJpaar/ ©enlit öet u goeb en ast niet flegt /
% î©en(cô u beel 2Segen£toe/ èliebt

^4
Vlaardingfche Viffer ,
IBenitfiet/ (le Coen^ot
/
«Baat ttriLö ooft aantiaarben me t u lief"
jOSaartoüb/ @ c
&ttTyao}bTjem tras bk met geBeen /
Mey-Lied.
#erïjoo?o/<|c. Coee
n
&tem: Ede l Artrftea kon .
I l 3oeBt tot 2&unb en #?outo/ en anberfl
©euifhgenboegroen/
»3eefit/ (|c .
ï^oe llefiijfttf'tnubupttn/
©ctblijb gem met een joet gelag /
3tiinöfej*na«pjaBioen
^ecfiltjbjem/ <$c (ma
g JSutfoegange&pjuprtn/
49a bat tfn &aaft 30n toenfclj fcetHrögeu©anftrupûban©2tëban2&toeme/
Seerlirfïgfrmetjolijt/
<$pbat/ w .
<©o?Iof ©e3clfcfiap minft enbe meeft / <©m flrtjö fjaar&cbepptcroane/
!ïn Deerere jEteptijb.
©ojloftfeïelfcïjap/ (Je .
Sneeft bog/ai t^aam tyolga op be^eJFeeft 2ïtë3trr©cloi$Humfnjoot/
een groen Œflptjtfc&oont /
§©eeftbog/ (|C . Vaardwel
.
©at onlange ftfjeen atëöoob/
3£ nu ötacn 42ua$pooone /
Een f de: ii vol vreup, Op deze Biuylofs-Feefte ,
<Dc ïthher? met be ©oorm/
I*a ydil is vcthcugt, Maat zien dog aldei-meefte,
OnsBiuydegomminjoot : Nadat hjr heeft ontfangen
©ie jiet ramfïaan met blijt
ZjfjBlKTCfied-gcaoot, Waa i na hy had verlaogen.
eert gtoen ban b?ugtbaac ftoocen/
SBnöeeffjoete Jtop t^ö.
* , * * L . ' t I» Viflca-»«k.

H

»e

m Ssoomt n loog en groot /
<$teonlang|ipantc)jooten/ '
# o g fcïjecne ngcfjeet ooob /
âtaannu al?' nieuto gtbooren/
9 e 2Blaoeejf met ûe ftnoppen/
9ieffaannub«rentojjb
©ercierb tot in De toppen /
gnDeesJioeteUiesntjD.
D e ©oatlftaij S rojiDjora /
JButett met befo'refceelen /
9 i e onlaiigji ftf) tenen fîom /
9 e lo f «jaarji ^tf>epperjîfrt«e(en/
®en%ieutarift&ünitnatonttn/
CnjinjgtmettojeugDtoerblijD./
®niDen$eeretetoben/
3itDee?3oetc.flaett tijö.
«Hifi &cb<pje{ na jon aatö /
igoo^icö'ieCreatunre/
9eji &>cf)eppctjj lof ter&laarD/
âdmtlerrDbanDej&atiutre /
Homtc|^enfcb/ ftomtieeiöflaanBaDr
$aute®4CKn«Ktfcujty

ingfche Vifftr .
25e U&ep-tijö bet genaoe /
%n cew?oete jaaeu-tijb.
©e è on aan 't Jpirmamenr
Jfhifjoogiggerejen
<2n fjaat fceagtneuerjeuD /
&tta&3iet men anbet wejen
âanSSoomen/ ftrupoen/ 9fer<H /
«Elft toonû&emjeec toerblijD/
^ajelfë DeftlepnelEuerai/
3nDeejJjoete|fâep-tt)oJ&etfcragtigeonne-lfgt/
't ©elftfoeefit De ôarœ âteeran /
'ft.RCieen<«Boowb;ientilijftgeji8t/
©eettutangebefrfjeentn/
fîogffaatflpatètebaoKn
aijSDoojDeiifcojfijubijt
©erftouD/ engnmfeljfbebjaocm
Simeejijoete.fR^-tijo.
. «Bp blijft ban b?eiiet30 bloot/
3£If*toaargp DOOD gebtoxn
2oeenig3apminjoot/
3fcinu$tama*elftm/

4*
fifo teSfnbiBUfltte bjoötti
<cger rectn ©oW? met »i^t /
g n Dee* joteug- baat &agcn
«frjj^J&epenst-tijD.
flijft uy t ûen Zonoen-flfof /
acifttotlfleplavte logmen /
©aftop tot «Bdbcg lof/
J&u»ijn4&enaoe flrooram/
âtooneljobefpjoepet
2tfó jonge piamenjijt:
googtoatgt>miKU\jûgtotptt/
2Bn Dtfjs jot te ^Bttp tiibSùwtUeerufcenttfe ttogt/
Bf-icupptlen sonû.t talen /
©pon^^mDotyMlogt
jtóetit aanfrljijtijs 2ton fftata t
Sto julien top ontlimfttn /
^t^iftb<n$fetùrtWijb/

Stë fioojen ophaat fltuçwn
2nûee?îoettI*attitrjD.
^ojtofl^tffeminjoot
S a t o «out oraï^wrbebttW

agfche Viiïer .
1Öoo?jniiegoebïjfiöö0root/
3Ête on* toeerfjeeft jfnjtoen
© n i fRep töönabebaam /
UDaatûûo^jemeihwtWtjû/
©toet ûeeé Zomerg-Dagen/
«njoetejKtepmMJjD.
EenyderUverblijd, Eenyderfdiepibehaga i
In deze vrupbaare tijd, E n zoete Meye-dagen. (gen »
Den Land-ma u op het Land , Verlieugt hem in dee$ DaDen Viflerzeezrailiant, Di e lieefr daar in b ehageo.
Eumeuigjonkmankocn Gaa t ook roetzijn Beminde,
Nu buyten in het Groen O m zoet vermaak te vinde.
Ja wat een vreemde zaak, De Beeften in de Weyde ,
Die weeten met vermaak Deé s rijd ie onderfcheyde.
De Vogel kens, hoekleyn N a weet met held're keek
Den lof haariSclieppers reyn,Zeer zoet van vreugde kueekf
De Viflèn in de Zee Zij n dit geen vreemde dingen ,
Ziet men va n vreugde mee DikwUsay t 't Water fpringea.
ElkScliepzelzee verblii d Ziet uien zijnScTieppei pryzen
o Mens wild in dee s tijd De n Heerookdankbewiizen .
Voer zijn goedlieyd zeer wijd: Want hy ni ©ntbotiig**,
Oat febenk t de» Zoonet-tijd E n zoete Meye-dagen.
KdtK. 'tUVÜfai-wetk
.
Ett

Dén Vlaardingfchë VîfTer.
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Een Nieu w L i e d , vân de Winterdaagz e \%-vaar &
S T E M : Va n He n 6 Pfalm.

A InFjotçoôooalkgaate /
<eenaucbijf3e?7 toilöfïapen
'£H&02ütn£toannttctetoDeX V W die ter Zttgaanuoaw ©en&tuurman roept ongïwapé/ Zón / jeno 3nn fnelle node /
<Énbatbpï©intec-ba8 : ©an gaan topeen? bcjien /
L&PjeebtotT£ &tuunnantoecbftj&,

W o m Den ©ifcft te soefie* /
l£et JBauö joiiöerlang toa'e
I&etJtöten /. en met poefen / uaaat 30 be ©4ng|ï gaat fale /
JZoal^cttoejuimag.v
Slate 't 1 ot oen <ü>ag bctien.
l l £ <&odti@int> Iaat inline /
V jfêto&en* ïotonnietüangt
S?ogaanto]n'Zepl3eetb200tn£ Zo nemen toponggange I
jBet onjej&tietman dan ^
©atterijftomöei^oojö;
<&p*©oot|iaatan£ betroutoeu €>m onjS %a$ Daar te jóefen
«&p Ijem alleen topbonten :
£ 0 gaan Uw ons* tierhloefiai
i&isS'tbie'tgebtn&an.
€n(0oöttiie5elpt orçstoorçt.
•#të te?naaten te feetwn/
jEaac 30 baalt aistoobange
Uâoetentop om ongla&toertwn/ Hatingjonöer beriange/
ÏG10 topbenoorden 't Zand
©oct gionfc en <©UD 3tw Wijt
Stomen 3onbechet02ieten f
@m rasöenïSeug te fc&teten /
<©m ong l ag te genieten /
|<|En om ©jg te genieten
$coi«tentoi>ïfêatma-toanö^
«föem&cmoeftiöfttoijt» -

"Jn «Bobeg naam tornt tartxn
2onbertang retoettö&fn :
©oet ?öet een jfti Wijt.Ifêtopsaneene goede
©angptijgentoitó oetojoeöt
>©P 5ijn al t'soam toecWijb/
€ n banton «5obt benfeeceƒ
firijnlof sfe t mentotnarere/
mo&m gtoot e goeafxsn.
©e«Eéugin t^fljipgetoaeit
^ i t öioiDooh niet totrjtoegen
3Nn eet men fbaft te £oo y
Sjettocr&tëaanfén-sijDe
m> gaandug toeetberepoe
Œoton3eBeeonorçoo,
^,
©41*

©u£tfbefttitaïji]&eeting
©jienben toteenaereering
Bàajbbitutoeojgeftelb/
«Œet eecm^onh en <@uOe :
©ie opt M #oojb-«e boude/
SBfbttutjiecbertelb.
^ooretbognueentf&cfjaaw
©ieopbe Stoort-îtebaare:
M e t J&ifcften tot gaar %a* /
©ie moeten beet ©arç-toatec /
gompeii in baare©aten :
€er men jepib apt öe jaaajf.
Cet bot top nu nog home/
25uptenon$e|Raass-fh:oorae/
fiTohomtonfi Slee t ingan;
B&anc men moet ffeaft beppfi&e
«3n be 2Bahjï gaan befr&ftfce
3Wmet©atjMnatecban.
Sfefbefceeflüintoceben/
fitaftellentopmetteoen/
^raaanfjetpolflenjagt:
$«3eer&attopmis$pooBea

O e n Vlwrdingfthe Viflcr ,
©P jlen bi&maal* uooicogen
©anoentopbetl^ban/
2 o gaa ntop onji to biijben
©atjebe©oobtietfmagt>
«Enitellenbnifetetjijben
©arg-taater alle Dagen
«Elfibalb'erbeftigan.
J&ott meti op bit «5oeb blagen
€ n a\$ ben iBinb loopt tegen /
j^og ti£r ft öet jeet fubijt /
© p (taan niet lang berlegen
2 ^ 't niet om te &erb?iete
.JBen geplb 11a't anber enb /
©at men niet ftangeniete /
jj&aar alg be ï©inb opjtoellet
3110 men bog boet ;tjn tolijtf
4&aat 30 fjaaft ai£ top fcome «ÊnjigoeZeeontfieliet
'tltnfcettntubtoeetge-ent. (gen /
3tan 't Zanb al jimbet febjome
Zo gam to mettet fpaeb ;
jaen toagtben ©agban jfitoj»
©en23cugajen/ enfebiete n
IRaar ?t> tot onjer jo^jen
<©m ben ©fête genieten
©en©inbnog&arbetBlaafï Clhmeteenftiffchemoeo.
©an boort men poet pïoten /
^«Ö&ojgeng afcbenalttaarben ©an'tï©anb/ ba t men gelaten/
$eeftinbe2eeuerbaaii.
S'onne/ #nt«flcl)e©aatbe u
Xlboo?6emhcenejenb
2 o 't Fjatb begini» te kromte
Cnbat ben ©ag jijn (ïraale
©an39tmp3f>arbfc^e-mo^he
©erlifltenal te-maale /
t^eelmoeb'loojüentoertjaagt/
3& ' t on? &tiet-man betenb.
jaaen fjoojb ban toepnigrebe
©antl&anb/ afymeibao&fc
• 13tnhet tnojb op-gemonne
^ntgalenffraAbegonne
1 ©an^toojbnietgetoaagi.

CU

©ftf^efttnietfc!j?i&enûeben,
2Beljouûentopon3leben
Uaen toettainDtel 5et flocb/
J&enaancoept ©oDt llmaatig /
Sijn öulpe biei^i ftraatiö/
$niji'tDieoitëbe&oetu3&aaral!$Den©mö gaatlegge
uitmoeti&u/ noasegg e
Ï©B Danften «Bout Den Üeec /
©002 jijn go£ul)f?ö beü&ebm /
€ n gaan otijï Dan oegeben /
SKtotonsSjUtüigtóeec.
3tl? de Kep-t loopt ten entte
Z o gaan tonon£ toeettoenDe/
tëaftSftpen; nafêoüanD /
®ot Dat top toeöechomen
2Binnen nnje l&aajMïcoamen /
CtoDttof/ jeectttumpöant .
W$ me n bomt üom De f abe n
Jfcenjiet oettinDec^Djaben/
<®m t'bjengen tenDing goeö /

D e n Vlaardingfch e ViiTer ,
Batmen DaattoeerBe&oub»
«©efeomen ftiraetfpoeb.
^iediteecfl fjeeftgejong e
£ec tuas een ©iflecsi Songe/
©an ©laatöing ;eec baljant
<acer eecen 5long en <©uDe
3^ic dpt öe j^oojö-see bouöe/
S&aöt&poitlUeDterïjanD.
Vaard wel.

Den Ttoomen Vifièr goed,
Diezijn teyd t"Zee moet vaaien,
Heeft dik in zijn gemoed ,
Verdriet en grootbezwaaren.
Want hy dooi Storm ; Onweei
Dikwilsraikt i n benouwe»
E oaruTre prykels meer,
Al vasrd hy nog bekouwe.
H y vgard dik met veidriet
Een Reys, ja gantfche ] aaien
Dat hy niet en geniet, •
Is dat niet droevig vaaren ?
Dus na een zwaar gepeys,
Strekt t'£eewaaid zij n veilange
Ónboopedatj dees Reys,
l Hein beter zal vergan^e.

Di> waagt den VllTêr goed

Zijn leven op Zee-baaten ,
Is het zomtijds voorfpocd,
't Is meeften-tiid bezwaaren*
Evenwel Vutèrs-kind,
Wild daarom niet veiflouwea
'k Wens dat ge nog eens vind
's Hemels Haven, behauwen .
R. dt Ki. 'tlsVÏflèrs-wedc
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J

Nieuw Lie d , ofte Za menfpraak va n een Zeeman en Landman.
©op© : Ik gin&opeenen Morgen,

Landmaii.
€lfeomj©iflerbetbeben
iBeihomalugttecSree/
gjjtgp nog ftisj in'tietoen
IBeuuScjellinmee:
(#aan/
«en / blijft Do g (jrct ten toesnia
IDilö mn Dog toatberfjalen
^ocigtue^berijaaiH
Vifler.

W

Den Vlaaraingfehc Vi{Ter.
$eeft onjf altijöbetoaaflr.u
«Cnniettn ftunfitmtloojjt»/
Landman.
<©fgp Waagt ofhiet.
Zeeman.
ÏH&t gpooft niettoeaioraen
geniën siet todgebeuren/
«3obt tuföft^iï«if; is (partis
eentgefiobeB;/ sift/
!
11? men fiteft jtnaar t©nteetr7
<©f ©pantetiîfa; onb^oram /
<£ti totlafgelopen fiijn;
©aartóemtetec8«nïKB*e3itt/ <Mpftet toetgefchieù/ ( Ïijf/ 3èat 'ertoeljtjnttetretrmi/
©ieii5agt'raK£>tF>ip/ «5o«öt n Cncebtnoutotjijnjett/ (moeo /
*atttö«nialfeen öeeère
<©og eten m m geef t aiat&artûer,
üomt /1tt ons* JBenfcfjm niet. Œeb^ngen m 't bf noutoeir/
Cnbewfen'ttienÇeeï/
^otufltootongttöf.
Landman.
" pi?'t Dieting trebneö.
Viffer.
$«fht opt &tojm ofSBaarea
Landman.. f
tal
gabeTjoöjeBparfoen/
® «e^fie^" tafp2oncjennfet?
Rebben cn^ merrigraaal /
^tuwö «oefte Staman ter&e*
Œaru'foastln 't beswaren /
geer fèftomen aantaötn/
2ijn u ©oorouöerg goeo /
OtipfjettedïornHjö^ gebeurt / 3^08 ebenpjmcipaal / ( finjt'/ ©et geen op^ee gebïrtien /
't 3 & nu.pt Benfit / tot baatber <©ftoanunaafïr2&loeb/ (baart /
ïiarmcraglaatjiinFOJnv
©nt g p 30feloefcnattrf0 r s ea
'MBrralKjf enltntD betretftt. ©anNSflötöefêeere goebig
©teftonsrgefïaaB berjjgö.
Heeften een bjatx tnaar e /
Viffer.
-Landman.
M l&ertenoprbeïmaarü*
<®ü) jaï^ömaniKtöetoflr/
Zeeman.
ÏJet is ons gebeurt toet/
leeman tutti rapwr Waaten /
®st öelfcinu team geöjetotn / ©amteer eenjtBaarflEempetll
<®eb jalU'iDman eetbaate/
guDatöeSÖflatentël/
2ulftf ig mn biel gefc&ieö ;
|*iattoetheften tenï^metaaarti / ZtjtgnDannietbtttfefr/
50ant mijn ©ïiertDerrtt gaare /
12tjnm«flsteoib(n # W ®*
Viflfer.

©pCéef/ tttgefifebenbaar /
Zoub' ih oaarommetbaamn'
©ffjja! jonDetùejmaac
Landman.

$ae berf Dp Dan nog ftome
© P De 2*6 groot er. 'aiijD /.
©aar u ©oo2-outier£b?oarftt
©crDompeltstfnsnbijt/
€ n u öjicnDénmeefrailegaa t ;
©co? mijn Zeeman beifteben
^JfttoajSge&eelanfclaac,

T)en Vtaardingfêhe Vïflfcr .
f | f e a a t #. gefloten/ 3ïet /
t.'^upiiaiopoaatSBeouejaan
«^aartDçôa&laarfïetWien/
DM moiptnfjoorcii aan.
Zeeman.

©afrtttiittjeff^eejbubaao!/
3èan moefï oit ooft gefcfjien /
<@pafe plaatsenteSEonöcsfèt/
iBant geenplaatjSiffet jefter
©oojö' boobmaat men ooft Wiet.

Landman.
2^n u <&üDer$ berfjebftty
<©P 't 2Stö aefld?toen jaan/
©aatbtwlgpZeeraangoeoij/
ï?oebetfp$tianum lenen
't^ftè tijö boot tnp te gaan ;
*©eciKltefIapengaany
«öoöt geeft uKeuijnacufpoetiig/
&jee|i g? ooft niét te fierbenöaac * 3ÉM gp baarb t'Zee baoïtaan /
©aar &ofl 50 nuttig Jliénfcöe
enitftoifubefoaacettaltoas
<©P't5Seöfcï|ïetft bodemaat. êoo? noób ban &xo2tdm%>atöl
Zeeman.
Landman.
<£n boo? ben ©?anb &00&
^fifi moet u ooft iaat bjagen
Zetthan.
3-fi öanlra Zeeman goeoig /
3©aar fjeêft uin ©abetfioea/
©aarö teelSLanbman eetoaatt
©oo?xttt) atittboo?û tot mr>n ;
Ooft ge-epnbigtttjn©agen /
©abt geeftu gotoenöag'/
IBantifttiengeottltyoeDlg
©at mj ùu^fpjeeftt onteoeö*
<Ênöebert)flarbïijttem|öeöTOö/ «©hoeöntJöibanDijn/ (fgn / €iifD,ittiili!betoaare
©atemmoettoejminjtfn beroep $itö&boo?ejoefgeWag /
©002 mp/ 'ftöebnoptgelejé n
©enSanÖmanjbierte 'ftmtoe. ipgeefu ïijnenZegfnflMb /
©atpmanöDieontWoos.
©enZeemamrawt t'Zee jijii. ©at 8Ç ban't 3Lanb beelb^uöten
Landman»
^erftrijgtinaberbioea.
Zeeman.
IBtijn ©oo?-o»öer^ b|ao«e
^&bat£toijienuiaare7
gijn geen bah alle niet/
iPawWmnlWoaujöWien/
$ ' x Schejr
® p W a t er o m geliohw/

$2

Den Vlaardingfche Viffèr .

Schey-lied oft e Zamenfpraa k , tuffen ee n Viffe r

ende een Jonge Dogrer .
<§tCm: NcreafchoonftevanuGebuuren , & c
Jonkman.
Do|ter.
Cn rfjû ïïetnt mini toetergeuteben /
§oe eenraam ;al in moeten ïcben /
Mm %itV bat tfimnet ban u fcljcen/ Sfin al bien gantfcljen langen tijb /
<tëp taeetooft bat get moet geftgieben /
Wanneer afë gp mijn gaat begeben /
daarom en maaftt bog geen getueen.
(Cot bat gy mijn loebec becblgb.
Jonkman.
Dogu-r.
îtëeejt boggeruft mijn a&eï-beminbe
Stoft gpjnntueer 50 ragbegeben/
<Dte$ ïïentf 5a! bog Inejen niet lang/
J^tjn bjaaröe2&?upbegoni getroufer/
©ar sal mon3lonlH)ert toeerDoen betten/ SBB goou u nog ge;onb te binbe /
SCfë topt'^upitoaatb nemenomj gang.
ifêanneer tituiijnalleen binb nouto.
Jonkman.
Dogter.
Sla Hüef gp. toeetbat f fimoet baaren /
^oe 3011b ift geruft nonnen Ieben /
«Sn u öipbert en mag ift niet /
©aar gp ban be ^ee-baaten fel /
©aarom en tuiïb u niet Dejta^aren /
fi^etb Diümaal ó geen en toeecgebjeben
WüfuiEenüliaiiufcrjeybESiEt,
aaligtelüRberDomiiEltluel. Jonk
l

D

Denl/îaaràîngfcne Ynlér .

n

©3

Nieuw

Jonkman.
ÎPaarbtoeï mijn ïicf en HM-üemfabe
€n en toflabaat bog niet ban pjaten /
I©anttJettoo?bröbopfre3*ftanb/
3©aar baarb 30 menig Mtnfcf) t'ktt/
Sinfroop bat ift u nog jat binbe
ïDie Ijaar leben baar niet en laten
W? ift tneer bom fcip en gejonb.
Çoelnel 't30Utt8b#gebeuret mee.
Dog. aEnib Daapalégu uu gaatbaaren/
Dogter.
<Dp ftctonftupmig jfecp^ rebel/
V&t\ bat bit Btaamett gebeuren
Œ»at ube ijeer bog tuil ueüiaaren
3JSijn taaarbe23?uubegom getrouto /
tëoop ..gromme n enbe 25aaren fel.
TDan moeft iït al mijn Œagen treuren /
Jonkman. Cm
e
itëant niemanb muberrroofien 3011.
ÎDaarb biel mijn 5üier' en ^utpö met na»
Jonkman.
3ft hoop bat wm^nietsaïgefcïjfeben SCan toienmijn Ü|crt tang i^berpaub/
3l2ijn Efef/ lutl b baar ban jnairn niet/ #obttaileerlang on? ütubnit'sa'N e
©so? liefb' en trontn in b'tfgten-banb.
§©eeji bog get eft alp anbere Xieben ;
4au3Cieffte/ iftmoetfcDcnbeii3iet .
Dogter.
Dogter.
&aarb mei mijn ID'ef/gu neemt u gange
ffltl al # bin bog t';aaui moet en fcljenben <©m te baaren op be 25ectinjb/
JÛ&rjii Xiefénalbertoaarbfte^anb/
mijn ^cr 13al ftceb? op u berlange /
<Ee J^eer Doop in jal 11 gelenben /
i^Tot bat ift n toeer3ie beebhjb.
*£u toe*rQB30ub béngen te ïanb.
R. J* K* '1I 1 Viffets-wtiV .
Jonkman.
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Den Vlaardingfche Viüèr .

Nieuw Lied , va n zommige Jonge
D o g t e r s , e n hoe dat zy he t aaiiftelie a
o m ee n J onkman te bekooren.

&>tamu : Het is gelede» ruym.
ft "XnÇotiîb gp 3!onkmans Die jjier ffaatt /
•<*
stanhnnjh gp
arsfïonkmana
TrmhmanBbie
Diej)i«
hier(laan
(Taai /
•"• aan&botfj
<£n toilbUOOJ rerft niet berber gaan /
JBaar iupftetb met berftanbe /
Sit typ mgn jEonb open gebaan /
$?ier ie toat nientua boo; tjanben.
t}ac bat 'et beel al ©ogtera jgn /
B?oebat'er/,st.
©ie gaarm be 2S?mj>& ïonben ;tfn/
flSogt get jaar maar gebeuren /
hierom Igben ?p grootepgn /
<Pn boet mrnige trruten.
Sect gaan bet '0 Xbonte bp be ft trsat /
JPrclgaanbtr/ $r .
5a ïjalb e J3agttn bit tarflaat /
©e Jonkmans jp na batten /
«f n Denken tetflonb 1 netter baab
SBogr ik tn: t u SAW ftnjkt»

©jagen 't gaar be Îmt&ölatis ban /
e?agen'tfiaac/tK.
©at ftaat otte Bagt-uwpet a tori aa /
©m na 't ©ano-ftflool te togken /
Of om een IBgntje toilb bcrftaan /
gullen 5 P niet bejtoü&en.
©oen be ftnegtainaar een joet berfiaal/
©oenbe/ $t.
SSttt bat ©ogter e generaal /
ft trak a laten?' {jaar bekooren /
Sa (iljjeef ih get al-re-maal/
<3p jottö toat anbera gooren.
<Eu ook gebeurt [jet menig-font
tfnook/ ï c .
©at "et 5Ün ©ogttra / 't ;n 3onit of Oud
VNecom bes Bagt0 gaan toanbelen/
Omtrent een Jonkman fier en (tout
Sn 't jnainnc-fnel te jjanbelen.
©it fepelgaat loe i een togl ja geen/
©it ftpel / ^r.
jJKet be ©ogtera 50 ik meen /
«Cn fpjeekt niemano ban (Croutoe* /
Zo maaken ?p ten laaft gelneen /
îtls ?p ban 't ftinbbetftautoen.
ftomt 'er een Stnegt bp 50 een ©iet /
Homr'ereen/ çr.
©ie toat fiegt mu jnt t btftitti

Ctt

«l tuerpen^p' t tnat beeejp.fqittt/
Zpsaan gem t)aa(t in laten.
i©ant jo bm Jonkman numb jjfn pjaaiA
B^antjo/ *c.
SÖ» baril ban öetofr ntettec baat /
39 00 ?gn bic gâat gebàgten :
<ffiet «P tneet op ea anbet gaat/
©an gab iktoeet't toagtm.
«En rer 't ben Jonkman nog fegiec bogt f
«Sneet't/ je .
2 o (a 9P fcfiiet terfhrab berkogt /
J»e#jo een 9ogter aarblgv
©ie ;ulk eentnerfteens-ge^ft bsïogt/
©ie Beblnb al tettaatöigr.
©ets ©ogtetsjoub*tortmetbe«ne9t/
©ere ©ogtem/ #f .
(Secftonb toillentteiten in b'<£gt /
* f fpefm ©emis-lbedU n /
©at gaat îonufibs een toijl50 ftegt /
Vat jjermemattb kan merken*
©ie ftilttóKBflieteeBïonftiaaBgaatiV
©iebikürite / $e.
©at w «Baba» niet torettflaatt /
©at 50 malfcanberarinrtoen /
©an tneeten;' ook tetftonb hiaat b aan /
Waarin 5P niet baftouWan

ingfche ViiTer.
$oo?b bog eens wat jp bangenjur/
rl?00.!b ÖOg / ^ C .

.

Zp flapen bp ate t©gf en Jftatt /
© us balb als ban gaar waren /
Jilfftr nu komt een fiinöienban/
^&an moeten ;p 't toe-:aten.
iriog tneeten jp een anber IMBD /
Mes toeeten/ *c.
ttl en jgnje t'upfl niet jtww terfronW
j'ffiaan gaac tfubersberfcfaate /
©tfj JRoeber peggen jpgotb tentt /
$ft ga nif 11 ftirtbejinaare.
©U0 moet ik (CrmrtWRWHb berffaw/
©110moet ik/ $c. .
©f mgn Eieftoil tntjn öt* af ga&t /
©an moet ik altgö treacen /
©U8 fpweken^p garar<®uöersaatt/
©cfl laat get bog gebeuren.
ïÉaarjoftaafraffsmett isgetrottot/
atoaac jo / $c.
©an bebinb men gaaff be fout /
$et ?gn maat blautoe SBIoemttt /
«et ifinb is toerfiiwftenale jont /
©aat is niet ban gefcoeinen,
©eje ©ogtecs pertitmnr/
©eje ©ogters / &t.
®1f#ngfaar»w*t»b»««*»a»i
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©iebft Apr! ?obrt»?pbm/
<&P h « Daar Baant blgfc cmgefcBenb /
Zal ik bic nog niet fc&pben.
Ö9ant men featijeebeatairi jjet /
!Bantmen/$c.
Stlnoemifne nietinbiraieÖ /
©ie fpelen-julfct turrken /
Waar Baant en ïjeeft niet teel beurt /
lisant ;p Daar itlfe tite l merken.
©ojlofgp tyoome ©tigtera jaa» /
©o?!of BP / «c.
©eb ib trnjn JBonbojpen gebaan /
131» ui et tot uoier fcftanöen :
©tie ttftlö Dit niniUie *ieo niet berfmaau /
©f 9p {jetftreegiu jjanöen.
©ie ons bit nieutt* 3U»b eec(r-maal 3000 j.
©ieon»bit/ $c .
't ï©as een Differ ban Saaren Song /
©ie gem ter Zee ging brgeben /
STön jftaam bie lepb nog op mijn «rong /
a* Debj e niet geftDfc twn.
Vaaid wel'
Aan de JotthiHtmt.

Die zulke Waar te koop % Gaat veyleri by de HdT*tt J
Dar bet met al den hoop, Niet 'en is-van den pluyzeb.
Want di e 's Nagts by deStraat, D e Viyers ftaagnakijken ,
Dar is geen regten graat, Va n Dogncu eerlijken ,
Maai wil d g*ee n Dogtei kny» , O p ee r e n dengé t
minne,
Zoektzcby d'Ouden t'huys, Gy zak dei daar «el vinde.
Aan de Jonge Dogters.
Gy Dogters over al, Dit mengt gy ook we l neeten,
Wild gy niet o p de kal, Tan yder ziju gefmeten.
Zo loopt niet by de Straat ,'Menigmaal halv e Napten,
Want Jonlcmànsdelicaat, Die wUen-haar wel wagtcn.
Te minne n zul k ee n dier , Die' t Nagts na haar vermaken,
Op Stiaat zoek' haar playzicr, O m Venus-wei k telm» »
ken.
Maar houd u ftil en vioed, t'Huv s by u Ouders binnc>
Dan Zul een Jonkman goed, U wel toeken te miane.
* . ii K.- ' t Is Viflèlf-weik .

Gy Jonkmans delicaat, Dieee n Dogtei wild minne,

t a ioekz ç ajet op Sua?, Want gy kuurf vrcl.Htiijme,

Tüfc»-
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©aar ban maak men âToutoen en Î©an0
geeraboubant/
doorgaans, en \yat hy al van doen heeft,
©aatb meWQ ârbip m Span jentoi?/
Stemme : Van Jephta.
(0mban baat S2out tehalen/
ypfiert ©Jienben«ntoilbberftaan /
©aar mecû' bp jout / Carin g en ©të t '
#no2ö öitHieö aan/
2onber talen.
3tl öan be ©i(Tec abottöant /
©cnScbttpmaaftcrüiefpjeefitb»1 Ü Ü
Ónooftbaacbanteeren/
Dotuaiie.öüati/
iêatitgeen Stab baacïn jâetierTanb /
3>ie maaftt jijn Srfjip-maitm gocö /
ttan ontbeeren.
<0m beSJcemeea' teboitoen/
©aar. tenatw een Sfinbagr gemeen /
# m bat&P jtjn fiep:e met fëoeö/
0#otoftèfileen/
(Doctbeboutoen.
©at ben ©iffee ten berben jiet /
©en Smit maaht ?Infiet;ï in 't gemeen /
ÎBepnigftooplitn gepjejen /
SPoutot groot en Heen/
©föaar moet üan haat ©âaten jiet
©en SIooN-maafier &omt ooft te pa$ /
3î"'tâ>fh»ptoe5ni.
ginbeelbecfjmiöejafim/
ïifct ftoopmang-ftiiip toengt€arft en Smeer. / £t> moet 23loM / pompen en Compaq
<©0&jPi&en3Teec/
©aarbig maften.
3Die beeft ben ©rffrt eerit ban Doen /
©eïijn-Kapçtjiooft m be &aan /
3tan jijji Schip jonön falen /
DecKEottoetjflaan/
<M« gaat b tm menig Sebipper fpoen /
«rn ftabel£ tot be ©nTcr^Athip /
fêeraiip tefiaieu.
i^p bat h.» niet $onb' cajien./
©5
3D»

Viffers-Lied, vaf i deViflcher y

L

*S De
n
3n£ittHttJttiJftoo&/ o^Sanl«f»lfp /
'^Höecsïafen.
©en 2epl-maaftet bit maaftroûft*aac/
\£ijn*2eplenftiaar;
<£n Dm föuopermaaftttranMap-fjoitt
452_ootenMepnt©aten/
ïèaat &p ^aortng en ©fê in jout
t'SiJnttbatett
©eU&anbe-maa&etseerpjûpg^
#*aahentian«ijÊt/
£02ben;Benne/ enïiautoerggxieû/
©aar ben ©i ffcc berljetoen /
©e el&erfcptacrflfk©té »t boet /
©2ififienomtel£tón.
3&en35a&te / 2&;cutaer/ tementer/
JBeetenseerfier/
©at fjaar bm ©iflet fteefttoanboen /
€ n ben êcljoen- raaafeetaarbi g /
J&aaftt ben ©iffec $foo$tn en âjrfjotn /
$2iJ5£n$itoaarWg.
d o t öfH ïaftu-JsooçfEitr 't janseen /
^«cjt öe iieel twui Doew /

Ungfche Viffcher :
©anfpjcefc me n üeHtleett-matëer«W
ïvmb' ift fjet altoetïinnen/
Wat moet 'et menig arbtpöjsi-m«ï
Zijn fco#aan totrnmu
BUtpnig öen ©ifftr bethen &an /
eelfftomStoopmart/
i P fiooptfêaaringen ©is toaljant)
genbs' in iiecfcfjepöeï-anöen /
«Danfccijgtmen ©aa ten abondant/
©eeloetfjanben.
<©oB teengtt beu ©ifTet geinig/
©eelöetfepöijf/
©aar oofimenig&aat ïujfi raeeö* toinby
sicJjippEcjf/ ftooplup/ na-toenfc&cn/ .
Zommaben ©ifliet bienb brakiö
©anallelBenfcben^
fêp bjtng t u b'€Wle gating fcJjoon /.
ïsabbijou poooir/
^cpl-böt/ acfjctbisS / enpetet-man /
ïDijting/ Xeng / l&ariftertgoetHg /
<©oH ®«üot / eiiteSböEtbaan/
«©üaijtoöjg.

tf nfcaofl mat aab'ttm f
©attëgttotó/
SSmrçtu ûen©jffttjeecb^jant. /
(3Tot Dtó ï. aiiDmoji toermahen/
© P s i j i i o j^ jeer abondant /
«Boeöbanfma&en.
«Daatmti betast Den ©iflet niet /
©antbeelbcröjiet
î.|)û finin a t o m en enöe nooö /
2Cf£ tMlanö-man ilaapt nwt rulle /
HStct jijn ©Hurtoenïimùer^ mütjoot /
jaa3Ö"iiiftr.
Siet ©£t rtbencrit betfc&il is' groot /
I>ienu5ijn23?oob
fian toitmen &if rte A.anûen ;iet /
ffiucteii öi e t'2ee moet baaren /
®e£ ©inter? lijoerçeberoîict
iètrçmenSaacetu
€)Dfel»aarii{)riöiftnutjiDaarGCpifpjf
€enftteleftepi/
2Dat ^p öogaecn IPinfl jjtnict /
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2c0tm?/ tfDatniet3toaarb*rt#et/
2 o te baaren.
JEterfit ee n* toatoanftgpfcfiufoig jij t
Stan^oötrattWtjt/
«?ie Ijier te Eanoe lee$ geruft/
«Delofebjeeiigejuenffoe/
Mit J&eutoen feinb'renna jjjnfuff
«gnöetoenfrfje.
<0D2lof o? ©rffetjs^Cong en <©;tù /
<0p «Boot betroute^
3tl Fjeb ou ûiftmaal tegenfpoeD /
ïlDilö oaarom niet tjerffoutorn /
fiaafct gi l 'i j|emefjî-rjûbe3oet /
.IBaat be&outoc.
©ie oojsöatBieutoltieo beeft gebigt/
<ü:nöegeftigt/
't HDaS een ©iffer ban Diaaröing gacö /
ï}p toaünou ÜÉot* ban 3Caar eti /
€i\ toenfc&teDe©iflcr^bre Iboqtfnoeb
3ötet'S?eebaawn.
VaaidweL

£o Oe
n Vlaardîngfche Viffer.
Kan u in 't Aardfche-pleyn een fchatzo wel *ermake§
Een Nieu w I^icdcke n van dè n
Als uwen Wei-lieven Ma n eerbaar.

Wat isuwenMan? i s het nietuw's herten-vreugde
Is hy dan nicruwen beften fctMt 2
ft tem: Gj r Alanneaende Vrouwen.
Hoord een Exempel her welk my nog heugde,
't Geen ik eens las al vanden Keyzer Cocnrat.
Omt hier gy Egte Mannen, ik moet u wat vragen
Dezen Keyzei die had een Stad ydoone
Hebt gy ter Waçreld weUtever ichatien zoet ,
Belegerd, me t zwaren Oorlog zo dat
AisuweEgteVrdHWe.ipaaötenindees dagen Î .
Hyiu denzi n had geen Mannen teverlchooa e
Zo geef t mijn antwoord, metee n bly den moed.
Daarop kwamen veel Vrouwen uytde Stad. *"
Want een Vi-ootneVrouw is een regte Huys-ktoone
En baden dezen Keyzer roet lierte verflagen',
En als een.opregte.Paerle.klaar,,
Dat hy haar wilde vergunnen ziet,
t n gelij k ais een Ziker-kolommelchooiie,
Haat
befte Kieynodien uyt de Sud te dragen.
Daar in den M an heeft herteji-luûvoorwaar. <
dig,
Wat kan een zuynig Man i di e daags atbeyd aeer moe<- Op ha a ren Rugge en anders niet.
Dit heeft den Keyzer toe gelaten met behagen t
Meer vermaken als het vriendelijk gezigt,
. Dies hebben deze vrouwen eerbaar,
Van zijne lieve Vrouw 1,' want zytróofinem goedig,
Haat Mannen op haare Huggeuyt de Stad" gaan dragea
ü j n pijn en (mette zy hem veel verligt, _
Het welk den Keyzer het Herté bewcegd ydorwaar.
Gelukkig is de Man dié van Gedt heeft bekomen,
Zo haaf t nis hy zag de liefde van die Vrouwen :
Al zulke Suzanna een fchooneR-oos ;
.Zy doet haar Mjtrrbioeyen met vreugden uyigenome D . Zo gaf hy haar beyde genade met vliet,
En
alle de Mannen die bleven daar behouwen,
Wel zalig is die Man die zo een Vrouw verkoos.
Die van haar Vrouwen gedragen w aaren ziet.
Regt anders is 't met hem die andere Joygen ,
Hoord nog eenixempelher-wolk i k heb onthoawe,
Eenipijtig, vileyn , én-hovaardig Witf
Die d'heelc n Dag nietdóen dan knorden' ende kyven , Het welk ik heb gelezen , en'tis^óök waar gdthiet,
Tot Sparta waaren derrie Mannen in'tbeaouwf .
X.O dat menig wenfeh t re, werden dood en (lijf.
j&eer zwaarlijk op den ïfil s gevangen ziet'.
Het geen ik heb gezeydvan Egte Manne raken ,
Deze Mau«haa r Vrouw e ginge'denWagter-vragèn
Car zeg ik ook vau Vrouwe lijnzeeeibaar;

K

Den Vlaardingfche Vifler .

6c

©f hy haat wilde toe laten fier ,
'tZy Manne n oft e Vrouwen wijs eerb;iar,
Haat Mantwa t te vertrooften na haai behagen,
Wild malkander mer heerlijke Kefd' aankleven,
Het welk den Wagter haai willig toe liet.
Gelijk al s Tobias gi Ziuâ voorwaar
Dees Vtouwedie hebben hoord dogaamijn e reene
De liefd' i s een Colum «les Ëgren-ftaats verheven
Haai Mans gaan klede n met haaie Kleed'ien zaan ,
Daar mede twee Harten gebonden worden t'zaam ,
Enrnergehuldeaanzigtenals z y gingeweene,
De opregte liefde en tooiidgeenbiiterheflen ;
Veel minder kvven en ünijten onbekwaam. Zo zij n dees Mans uyt den Kerker gegaan.
Ende de Vrouwen in de Gevankenisblevenj
Evenwel gebeurt het dm ondei Egre-liedea
Dit behaagt den Regtei zo , wild verdaan,
Zomtiidseen woor d vald, zoftnjk t d e liefde'weerein,
Dat hy de Mans en Yiouwe gefchonke h'eefthet teve n r De Man deukt'r i s mi jn Vrouw 't heeft niet te bediedea^
En hy Hetze âl tVamen los en Try heenen gaan !
Ik wil niet haar weer te vieeden zijn .
Waar vind men hedendaagsalzulke vroome Wijve'
De Vroaw denk t 't is mijn lieve Man geprezen ,
AU deze opregte eerbaare Vrouwen wi s ?
Ik wil ntn zo niet nemen onvroed
Ka hoord men onder d'Egt.veel tweedragt tfcrift en kijv c DaarMannen ende Viopwen malkaar altijd vergeven
Daar blijfi LiefcFe n Vreedee n Trouwe goed.
Ey hootd dog een? wat den oorzaak veel is
Dat twe e Ferfoonen haa r niet lief hebben trouwen ,
Ooilof Jonge Luyden dit zeg ik voor het lefte,
En nogtans by malkander gedwongen zi n ,-• •
Wtld'dog dit Liedeken niet verfmaan, .
Om's Werelds Geld en Goed by een te ktmnen houwen Heb ik iets gaan dwalenczo houder my tenbeften,
Het isaeifeereh de s Egteniftaar gedaan, .
In zulk Huys is zelden npregteliefd'devijn. :
Die haar zinnen op Geld e n Rijkdom ftelle i
Vaaidsf*
Die hebben dikwil s twift e n groot gekijf ",
Ziet daéiorr i wil ik raden all* Jong Geaelle y
.Ttturisgtengttd s.ytrWenU sw« i ; .
Datzeniet zoeke n een Rij k ehtror s wijf. •
(.re,
Zo haag te loven , Al*tsn T.trbaœ Vrwae s
MaareenG-.-dvrujçtigKind lie t welkbehaagrctenHeeZilver e» Gmvie • Q4ai f-ïte l<n*n.
liewelke is van vroome Ouders goed,
Gelijk al s óns-d- Schrift vau Zara-gMt Ieeitn,
R,<fc K, - 'tU-Vüfclt-wesk .
Pe Hays-vrouw e van dert Jonden Tobias vroed.
jtont hie r gy Ejtc-ueden. die vxet^ig wild lcv«n
VI»-

ti

Bfcn VladréirfgteTi* Viffèf.

VISSERS LOF-DIGT .
XV El of mijn tenue grijgt nu ftof,.
. " EnbefchrijftdesViflèrsLof,
Hoewel hy dikwilywefd gehoond ,
Hy diend nogtaw met Lof bekroond,
, Want dóot de Viflery val«mt ,
Die dajr veel is aan de Maxs-kadt.,
fiiet men daat veel Nèrirtgis, . .
Het zy van Haring ofte Via/
Men ziet zeer dees Nering groeft
Zo haaft de Viffery maar btoevt,
H'eynig den Viffei derven kan,
't Zy Bergers, oft e Ambagts-man.
Ja Tiict der»Rijken Koopman zieti
Hn kan den VilTer derven niet';
•Wantd'eene zefcd zijnScheepen veer
Te halen Balk, e n Speer en Teer.
d'AnderomHennrp é n KMabtmt,
KenanderhaaldTzerof Zota y
En nog meer and're WaareoHot* ;
Die den VttTer vealheeftvan doen .
Ecrhytórjfkan vaaténgewi» ,
«il t'dryre ujn Nering, i k gis ,

Z« fpreekt hy menig Ambag t an !
TiklieeftîîeirVînétàl vanilotn ,
Want hy die nimmer derven kan.
Jn zijn Schip Wild dit wélbévroèn.
Den Scheepe-maake r di e maak t
Eueer hy dannogt'Zeylkangaàa
daar
ZO fpreekt «he n ook de n Brou w a
Vöoreerft een Schip en-Maften klaar,
aan >
Den Smit die maakt zeer menij-fout Den Bakker en den Kramen!er,
Ved Ankers, Spykers ende Bout*
Mag hy ook niet ontbeetén hier.
En de üjudrayers in de Baan
. Tot den Laken-kooper zeer kóetk »
Veel Touwen -ende Rabtls flaant
Baai heeft Irjr zeker veel van doen :
De Zeyl-mftakerszeer valjant,
Dan fpreekt me n den Kleet-tniàke*
Masked de' Zeylen veelderhand.
an,
Menhaaldtot de n Bloke-maaket Die maakt Kleere voor den Zee-màn.
rasj
Den Schoen-maaker maakt ceitees,
Bloks, ïompen . ende ook Compas. De Hözento t des Viflèts-been,
Die he m in Storm en Buyen fel,
De Knypers die maken ook daar
Veel Tonnen, inzijiiBoeyeuklaar . Dikwilste pas kómen zeer weL
Daar by de Haring en Vis in zodt,
Zomma hy heeft zo veel van doe»;
Eer hy hem kan ter Zeewaard tpoca»
En oolclangen tijd goed in houd,
Datik't
niet al verhalen kan,
De Mande-anaakerszeer piópijs,
Ook m octet menig Arbeyds-man t
Maakt Korve-Bennen van de Rjjs.
Daar hy ook verfle Vis in doet»
Zijn Koft aan «Futen alle daag ,
Taajjó ncoigc Koopoum guag,. t
Om die te houden f »ï e n goed*
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Terwijl den Landman onbevieeft.
fcîe Haring en VislAoudunt Slaapt in ftilheydejuie ruft,
Koopt,enzendzein verfcheydeLand ,
Met Vtouw en,Ki«deten na zijo liift,
Den Schipper enden Kagenaar,
En terwijl hy wandelen gaat,
Word den Vifler ook wel gewaar,
rijeft.dcn Vifle r dik onheyl kwaad.
Pte daar koopen-Teel verflè.Vis ,
'Ja vantfen*oover ofVyand ,
Om te Toeren, in d'Stede n wis.
'Wenl-hy
ook dikwils aangerand,
Om daar ook winnin g raeetedoen.'
Z omnia hy ziet fchier alle daag,
Eau een y der ook. weUJieviQtn : .
De dood-voor oogen-even ilaag..
Want den Vifler goed «n ralfiinr,
Bi*hy dog aietontvlieden kaa ,
-Die brengt u veel ta abondait .
Dus is 'tleven vandenZeeman;
Den ed'len Pekel-haring goed
•Ziet- Vrienden, dir terfcheel is vtaot ,
En Kabeljauw ui overvloed ; ''
.Ook Schelvis, Heyl-bet, Pieter-man» Die-in Hayskflnwinnenzijn Brood .
Buyten die daart'Zee vaarerrni»«t
Wijting, Len g , en ook Abberdan.
Mackreel, Tarboth yen ook R.och 'Des Wintetsin'koudeonzoet,
In Hagel, Sneeuw eu Onweer zier ,
zeei veel, ,
Zalm en Steur, voor dea Laadmans Gelijk Sls*s Winters veelgefchied.
TMerkt.eens wat-daa k gy ichuldig
k««l,
pode ook veel meer and'r* Vis •
•*•>*»
Brengt hy dikwils op zijnen Dis.
, werkt «iet zegen verblikt;
J'Dret'Huys
Daarom den, VJHfci niet vtifmaad I A*an Godtdie u btroqpen heeft.
Want hy voor u ter Zeewaard gaat : I In dat Ampt daar |y nu in leaft.
SWkwilsin Stoim ca zwatuTempceft, ,J

<?3

P R I NCE.
frincili}k Vifer
Wijs

, Eerbaar ei

Mhtbtgy. kier veel tegenffeei,
ffsW evenwel een gvedemted.
HtUjdgy diJevtls veel verdriet i
En reiid daaromntk trsurenniet.
•Ahm maar Jee t na jiif.gepe.yi,
Tentaafieneenbshouvercys.
Vanhier m's Hemels Have-zMt',
DvBTTU/ftitAl'vezen tegenfpoed,,
Maar altijdvreugd' enilygtfsiuU,
Dat gun » Gtit my errons al.
Vaardwtl.

Eynde van 't Eerfte DecL

R,^«*L. 'rtsTiflèiwNd M

RE-

R E G I S T E R .
Van 't Eerft e Deel.
A die u zeer wel gelegen.
•**- Aanhoord dog al te zamengy?
Aanhoord dog Vriendenallegaare.
Aanhoord Maagden mijn Gefpelc.
Aanhoord dog allegaaren.
Aanhoord gy Jonkmans die hier ftaan.
Beroemd vereend Bataafc-geflagt.
Bruydegom ende Bnryd eerbaar.
Den Schepper alles goed.
Den Schepper in 't begin.
Den tijd komt mijn weder gebieden.
Gelooft zy nu Gedt Vader diedaar leeft.
Geluk, Geluk .
Gy Kinders jonk en ftout:
Hoe luftig en groen is de Me je.

4 Het HouwMijk is een goede zaak.
5 Hoe luftig en hoe groen.

't Is Zeftien-hondercl Jaar geleen.
Jonge
Knaapjes , ende Magen.
3
't
Is
nu
weer Jaar-getijd.
47
IkdankGodt
den Vader wijt.
54.
1 0 Komt hier gy Egte Mannen.
4 2 Luyfterd toe Vrienden verheren.
1 2 Luyfterd Vrienden en wild verdaan.
18 Speelmeysjes bly.
52 Wie wil hoórcp een Nieuw Lied.
7 Wat àl Wonderheden.
*9 Welkom Viöer verheven.
2 2 Wel opmijn Pehne grijpt nu ftof.
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Viffcrs

LIED-BOEK*
Met veel fchoone Viflers , Bru y lofts en
andere itigtelijkc Gezangen.

taermettberti.
Het EerfteDeeL

AMSTERDAM;
«2&U JOANNES KANNEWET , MMBf t

Aan den Geeftigen Vtjf<hr

R O E L A N T d e KATER .
"MOg^t woefte Noorder-nat, no g de onguufe Baaren
• Di e Roelmts Atnpt bczoekt", no g Storm wedi-roaren <
Enkondendempennict, nogblufle n ' s Hemels-vyer
Dat in de HerfTens blaakt, va n onzen Roe/ant hier,
En konde leflcn niet de vlam van's Geeftens jonfte,
DieRoelant kinriiscierd; me t Zang en Ri)mens konfte .
Voorwaar een zeldzaam werk, e n ziet wat fchoone vrugc,
, Gegroeyt meeft op het Brak, i n Borenelfche lugt,
En Geeftelijk Feeb 't blijkt, ka n zijn kragt ook vertoonen
Vcr van Parnaf, alwaar men zegt de Maze woonen
Den HcttU'Jfchen Apl, brengtookzij n Zangerin ,
Zeer vreed' na 't Yzig Noord, e n blaaltze Roelant in,
Die met bondtge ftijI, he t eenig go., d gaat prijzen ,
Die Vjflchera nie t aileen, maarydergaataanwijie n
Den 2.uy v'ren wcg na't Hoog, de n Heyligen Hcmel-pad
Naar'tNieuw Jerusalem, uytonzeOud e Stad ,
Vaardvooid Roslant ward vpord, metfmeekendeGcdigten ,
Dievrolijkleeren, caranaar d vermaak'lijk ftigten.
C. I . va n A E R P

S

Op den VUardingfibe Vijfer

R O E L A N Td< S £ A T E R .
\TIflersh<>6tdee»VuTerKater, Stigt'Iti k Digten op net Water,
Lollend* metern7,oeteftem, VPadvan'tNieu w Jerusalem :
Ookvooi'r AardCche desgclijke, vry , Verloofde , Egrelijke ,
Tfdeieenverfchafthyftof, Naarh y woeld in's Waeields-hpf:
Viflersvan zijn Vis-hanreeting, Dieeerf t uyt gaan op hi^tNeering
Of die komen in, gelaan , Vinde n b»« gcrijf meeflaan,
Alles na de Maat en regel, Va n het Chiifteli jke Zege i,
DIM met my dots Iwter grow, Lol t mee Sfigt'Iijk als hy doat.
I. S r i c a n * ;

Den A U T H E U R .
Ç*T ZanfXisceiteyn ,
En zangeresjes mede,
Deu elk mijn Boekje kJeyn
Gezien hebt t Jaa r voorlede.
*t Welk dooi Dnikkeu hand, ziet
Ia in het liçt gekomen ,
Dog o m zijn kleynheyd niet,
Weerdig een Boek te nomen.
Dies ben ik menigmaal}
Van de verkooperszeeie ,
Veir.ogt hier principaal'.
Mijn Werk te vermeere.
Dog ik heb dit begeer,
Hon dikwils af gcflagen,
Om by 't voorgaande w eer ,
let zonders by te dragen.
Want of al fchoon mijn doen >
Van d'eene weid geprezen :
Een ander gaat hem fpoen ,
Om fauteu op te lezen.
'k Had den Viflcne r eerbaat
Zeyd' een te hoog gaan toeincn ,
Een andei weei voorwaar,

Weet dit ca dat te noemen,

Dog ik wierd weer verblijd
Want ik heb wee r bevonden
Datrer by Petrus tijd,
Al Spotters zijn gevonden.
Dies agt ik niet een zier ,
Want geen Menfch zal der Ieren ,
Zonder Vyanden hier,
Hoe boog of laag verheven.
En zegt my waarom nier,
Is d'Viûcher weerd geprezen ,
Want Chriftus zelve ziet,
Heeft yiffersuytgelezen .
Tot zij n Apoftelsfij n
Enfptak wil d Viflènftaaken,
Ik zal eeilang certijn,
U Menfchen-riflersmaaken .
En nog benevens dien,
Wat lieeft de Vifler onluften ,
Dat dikwils de Land-Iien,
Neg ' t p eo zap t en ruften.
En lijd ook vee l verdriet,
Dooi Storm en zwaai Onwecï,
Daarom beneyd dog niet,
DcsViflStsfcofenEet.
EX

Du» heb ik op 't begew,
En tot haar lien vernoegen ,
By het voorgaande weet ,
Een weynigj e gaan voege» .
Als men de flaapverliet,
In de Winters lange Nagten,
Hebb' ik tot dit Weik ziet,
Zomtijds wat na gaan tragten.
Of als wy va n On *eei
Geen Neerin g koude drrvea,
Dan gink ik zitten neet,
Met dit of dat te'Schijrve»,
Daarom ik 't principaal ,
Heb d' VtfTers-naam gegeven,
Door dien ik 'tal-te-maal,
Heb op d'Zee gelchieven.
D air ik van J onkhey d K«£ ,
Heb om Viflcn eevoaze
Dog nu niet en ben meer,
Dan Vijf-en-twin ig Jaarc.
Dus dia neemt dit « fmeik ,
Als gy vind foutbefchreyen >
Dat het is Viflèrs-werk.

In 't Rijmen onbcdievcn
R.diKJ
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L o f ove r Vlaardirige ,

^tCIli: Wanneerd e Zon z.ijn Paarden, Sec.
«Êneerebubenal/
3Looft hem met ïfert en gemoeb /
gjijtî ö«m met bip nefchal :
ï&anthpmetlofeneer./
©en l&tnfc&en gier neftroonb /
©ifó looft en prijflben $eec /,
©iet ^emeltimbetoûonb.
i jaujalihiingevma'tbetaam/
't 3Lot ban ©laatömg plaçant /
^attotoni^fffcherphehtDaam/
X*pbbigtaanbeJ&fla$-fiant/
3©aaröoBu.Datoofi jtet Woejet/
© e Üochtfi^acina-baaiD ;
2 o bat be Betingfltoepet/
Snonje&taöberniaatu.
5 fLofsponsefieBettöet^Botó/
San ©laatbing al-te-maal /
^en^maeHtbaacal fsaaraboojfsoeö /

€ n toij^fjepbpjincipaal :
ï?et3!?ban©Qlitijfte/
©ffterteltjfieraee:
«Bout toiljemet gfegen berrijRe /
€ n fchenhen jtjn liebe toee.
4 tüfsponjettoeeieroer^bjoeö/
©iehierteeren (BobtjS ©oo?b :
ÜBijl59 leben al$2&oeber.$ goeb /
t'^amen 5onb*:t bifeoojb /
©e geec aifl (aten aroege /
<©n| ©emeent' meec eri meer /
©ie men alhier jiet öloege /
©002 onje ^erberjj leer.
5 3Uf3Ponif<©toerfïeöefi&ttöm/
Schout/ 2pucö£cmee(iet?öotD /
€ n ooft be &chrepert£ ai te saam f
©ie't ©onnigtoijjenbjoeb /
3 a oofi b'<©eecommitteecbe/
'©an onâ«Mcôft5/

igfcheVifter.
SâetUmgtojoujrienblp.
6 s.of3ï>oBpïU)opti£ben ballant/
«Enöe ï^Cptreöet? feoen/
Wléimt ©ifierpseetplasjan t 1
Hptttöenmttfatjoen/
î©aar ooo? oattoi? Ijietlitijgen J
©ee! lifting meet en meer /
^u^Fuani&mettoerjtotjgen/
lïto toaaröeHof en «fier.
7 aofspalon^Stietlupöencjoeu/
«&i2Bootgge}eltaibeta>aam/
©ie ban on? £>taû ©lactoing met jfeoeö
$iptt>arenaUe$aara/
<©m l?aring en @$ tetoangen /
3W tot on? Cano?'toetoaarö/
«©« Wtno met 3Lof behangen ƒ
4© «Êerbaat ©ifler toaarD.
8 2-ofalû'aimbagtjt-iieoent'îaam/
Idiote hier tooontnftjn/
«©ie tot v ©iffér p bentnaam/
S^tetiti a en noùig jtjn :
^animSBo&erjsmeoe/

&cheiT&en2?esenen©2eoen /
jîBict 3Lof en ««Eere
9 ©ojtofatt'jamennuljooijepti/
^oetelfijobeelbierroe/
$eb ifi pianùg %a\' niet berb^epö/
'ft 23iD fjoubfjtt m p ten goe/
©eï&eettoiluBeftroone/
Haet3Lofen€erefiet/
%xifi tofailebietooone/
^tibe &tao ©f aarûinu hier.
Lof moet men God t den Heer , Voor alle ding bewijze*,
Dies wil d tot zj jas Naanjs eer, He m dog met Lof-zang
prijzen,
Lof zy ons Herders vioed , Die ons Godes Wooid leere,
Want zy alsBroedeisgoed.Wooneiu'zaamin denHeerc ,
Lof zy ons Overigtaevd'. Die onze Stad legeere,
Want naonsPauhis zeyd,Z.ijnz'ook Dienaar s des Heeie ,
Lof nuonsKoop-luy bier, E n Uyticdersalt'zame ,
Die ons Viffety-tier, Uyt icden zeeibekwame,
Lof zy ons Sùer-luy eoed, E n Boots-gezels eeibaare,
Die ons VifTers met fpoed , Van onze Stad uyt vaare,
Lof ons Borgers al t znam , Jong en Oud' Perfoone •
Godt wil met lof bekwaam , V hi« namaals bekroone.
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Het Tweede Deel van
O n te &iffemttetfa?ofpgepo y
ï©ant top 3rjn gelfjfi gp toiu> $eer /
VifTers-Liedj wannee r hyiijn $f
erom öèftomen tec See toeer.
Re y sweder aangevangen heeft.
4
Wa taeetenoog bat omj fjeïpt niet/
£ttltime: Onz e Vader in Hemelrijk, &c . Ongarbepb
moepte entietb?let/
V <®mtoferalmUnŒe3eflengoeb/
£ 0 gp niet tailbï|eer gaebextier /
••^ Sjaaton g ben $eet ballen teüaet/
gcgëhen 't toerfton3ec fjanben ïjt'er !
Cn Bfaben oin 31JIÎ goebigQepb/
£ o i£ onj? moept en arBepb /
©at Ijy ong be3elïea£ gefepb/
Mict ban een 6003e pbelftepb.
<£u £onbop mrt 3jj« ènglenfijn /
5 daarom Bibben hip utn 2!egcn 3enb/
Paii ;a( oup îïeyà uaojfjpacbig 31J1T.
<Cn met utn' $eeft $t on # ontrent/
a *è$eer! gpfjefitgeoibiueerb /
€ n oehiaarb anp boo? alle noob /
©at be üfêenfclj 3tg op SCacö geneetb/
©00; ^tajmen enbe 2öaaren groot/
Op bat &U30UÖC lainne fijn
Œp bat on# niet 6 &aber goeb?
^Ü« 3&aob inDet3taeEt3Un#aanfcBOn/ €11 boe bec3uuoen ong gee-bfaeb.
6 55enjaafb om j boo? 2ee-rooUer£
<tte ïanb of tec &ee oy get JUSeet /
$eer/
4Ba bat ïjet 11 belieft o Cf er.
<&} anbcre ©panbcn meer/
3 <ü>i:# ûeût OP ô ©eer goebertier/
<0'p bat nfetnanb om) leeb en boet/
«Êeroepen om te ©iffen fjier /
9anon0£cfirepje/ Safofte^ortr /
«f ijlnp 31^1 Uieött uu ücreyö/
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%u\\\ 2eeman#tael p^ijscHé-taaatb/
«*pbattonbcjefîeyi?nietfpoeb/
€11 <dtobt bie sal jeer goeber tier /
<£oo? 6?engen in gerufHjepbjoet.
degenen 'titëerrt3ijtieeBanbtnljier /
7 © p Ribben uoini bog Detyflb/
€ n betoaaren boo? alle noob
©oa? thriftfti ttoeeb?agt fallen tijfc /
€np?nnel0/ jaselffbao^beboob .
jHaar toilbon$ berbf noen te saam /
11 <©o?Iof nu 4&E5eIïeu befitoaam/
jnSet Ifefb' en b?eebe aangenaam /
IWe op be %ee b jaren al traant /
ffiier onbe r on; töe?elïefijn /
©aar toe tt «Bobt Beroepen fieeft/
«feie met on#fn bit &tïjttpit$ijrt.
Ti i©£iifcô bat tjn U jtjn 2egen geeft /
8 ©oetonjSooïiberfraan allegaar/
©fer en ijfer na beijoube ïïeus? /
üto îtëet en I©oo?b 3tinber en Blaar /
I n be n kernel na bit gtpcnp.
Op bat topIeben ooft geltjft /
Die 't oude Spreek-woordagt,Gelijk d'oud e verzonnen,
Sflp be SCpoftefêüepIiglp /
Dat 'twerk halfis yolbragt,"" Wanneer 't wel is begonnen.
€ n fcljfeten onp ïtëanb 30 *tDeïjoo?fe /
Gedenkt dit Zeeman goed, Wild gy zegen ont fingen,
2Wtrjb in be %tt op uta 8&oo?b.
Op u Reys en voorfpoed, Z o wil dit wel aanvangen
Godt wanneer gy zijt, Va n he* Land afgevaaren ,
9 SBetoaarb ón£ &uu£-genoten l|eer/ Bid
Bid Godt tot aller lijd : Hy zal u nel bewaaren
©n£<©uber#/ ^ouumn / ftfnbergteer/ Bid
Godt den Heere-goed, Gaar gy u Werk aanvangen,
Gy 'ultinoverïjoed, Godeszegenoutfangca ,
<©p bat tongaar aangejigt jien /
1
ie
aldus zijn Reys ziet, Volbrog t tot Godes cere,
£i}ettyeügb enon^tejaainber&Iien/
0ie zal by uyt verdriet , Helpen en uyt verzeeie
€ n banfie n booj u goebiggcnV
F n als weer looptten end, U Reys zal Godt den Hecren,
Bjr u Vrienden bekend, V m YK.rgde doen keeren.
Sin u tempel bol ^euliggeyb.
10 &iealbu^sijn ïicygaanuaarb/
(g £ Vis
-

H e t Tweede Deel-van
I M D bOToet u goebhepfr toe jtnbni
<©ng oesenaangebangen^ag/
# p bat topDie met bjeugiien enoen
SBemaatb on£ alttjö boa? geWag.
Viffers Morgen-fcang .
2Betoaaroong ooft tot aüen fionöcn
J&tZUimt i Va n de Tien Geboden.
©oo? ttoifl en oneenighepD /
€ n bergeeft on?e ö?oebe Zonoe
gJjebbm toeter gtootereöe/
©etgeeft totincec €eutoigheg&.
fêeet a l teöanfienongclaafit /
ï®tlöoofcutoen2*egen erlangen /
î©ant gp hebt Deje Baat boo?Ieöe /
<©P onje banton attebepD ;
*2o gcttoutoelijftboojon^ getoaaftt .
€ n bat topooft met önnh ontfangen /
<£nöe betoaaro boa? alle frfjaöen /
$ et geen gp oii;S hebt toe gelepo.
€ n pjpftel ? Dat topniet bergaan
ïëilo onji ooft al te jame b?inge /
«Cnjun/ omonjsZonö'enl&tëuabe n
«©ejonD en ftigtoeliet: te EanD/
©ietoy 50tieel hebben getwan.
(Panjulletopooftu ïLofjing e
©5 ïjebt ong boo?3toaate Œempeeflen /
©oo? utoe goeoftepö ttiumpöant.
©oo? 2ieftte en ftrtwfihepöbeb?ijö /
Soo? Zce-cowt^ enbooje «Beetten
De Nap die is verleen, Den Dag komt wcêi rijzen.
©ie beii .lüenfcïjc öifemaal beftójo.
Dies hebb* wy nieuwe reen, Om onze Godt te prijzen ,
Voor
zijne goedheyd groot, Datw y nieta l tezame,
<Bp hebt on? ooft* ï?eet ban toaort*
Geftorven zijn de dood, Om ons Zond' onbekwame,
©eeg u genaoe tam berepö /
Heer gy hebt ons benijd, Voot Storm en Tempeefte
«©at toron? i m pt mogen aantastte
Ja 't welk den Menlch beflrijd, RoversjenboozeGeefte,
^ettoïwgpoii^öclKtoe sejepD,
Gy hebt o as ook btieyd , Dees Dag ô Heei ran waaide
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Dat wy met vrolijkheyd, On s Ampt mogen aanvaarden,
«Somma aü'anb're p?pftefê mebe/
Wild vorder ons te zaam. Uw e goedhcyd toe zenden , '
Dat wydees Dagbekwaam, Me t vreugde mogen enden,' j j ^ a t Ö O O ? b a t t o f f R o n t a l l b E t g a a i î /
Bewaard ons Heer valjant, Oo k voor oneenighede \
< P n at 0 P ° « ? E E r I ) a 0 DtOOtErCÖE /
Maar bind ons met den hand,Tezaam van liefd'en vret- 'tant
ioni'So'nbe
i n - » ' C n n h » ntuSf(0iii
ön£teó tn>i>fTaar
becfïaan.t
Heer geeft u Zegen goed s fc-Wffk onzer hande, ( d e
<®
#abcr
tailb
on
£
t'jame gxben
En brengt ons met voorgoed, Te zaun gezond te La nde.

©t*c# uto' genabe beje JÜagt :
3fr.
ooft 50 lange afêtap leben/
Viffers Avond-Zang .
10aHt anbe$ men geen Fpilp bertoagt
S t e m m e : Alsvooren .
fflilb oof i tipt taiffenon3E ZonbEn /
ŒoEbE (fitobt ©abec gEP?tjsn /
<©f E tonÖEfibEn nebaan ó ^ser /
H&n bannen u boo? utu' goEbfjBpb / Wtt$ ©ag eu ooft tot aïleu ftonben/
©ergeeften taerp;e f n fletM&eec.
Wit m ong beefi <©ag fjEût ïietaejen /
3@Et3eet gtoote barinüeriiggeub.
<& Itëagtec 9jfraè$ totibgebinfte /
Ü>oo? ben ^clfcfjeti ©pan b ano2Qebig /Wit nopt en fïaapt nog flupmert niet /
$OEb ong bat men niet roEpt topsuifie/
$e6t gp anjl al te jaam uetoaacb/
SMIooptöP alleen ïeeuto bertaoebig/ aBf een anber'ftembanberbjiEt.
Jfjogtanfrebentap onbetbaarb .
JEïaat ba t topin flaapmogen taarten /
©ao? èee-eoober en fttaabeUSenfcljen/j
€n ruften t'3ameöe3e Jaagt/
$ebt gn ong betaaarb ô ^eer / ( ftjjen / (©in J®o?gen met bjeugb f eönttaaaften /
©oo? £ie8t en ütranHrtjepb na on^incn €n taebeclicygennteutoeifragt,
9so? «Stommen enbe 3taaac (fcntoeec.
€ S ®*P

O
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©oo? utoegaeböenbïjoog gep^esen/
©fetjn mijn na uwer Ijebt uebjejeii.
ïtëantgn Debt boo? ttinagtseer groot/
üfêgn Zitlï becloftba n ben boob/
©ie bip biftmiïg 3agen boo? oogen/
Wy dankenu ó Heer , Voot o goedheyd geprezen,
Slip be Naaten ober 't <$cf)iy bloogen.
Die gy ons dees Dag weer, Zo vriendelijk bewezen,
Want g y hek t on s rui weer, Bevrij d TOOIStorm en Baa2Cc8 J^eet ! Boe menig jaaoeberg-fiinb/
ien,
3ffer
bctgaan boo? ^to?m en itëinb /
En and'reprykelsmeei, n?eon s koude b«waaien,
35a menig ©aber legt bcrfïagen/
w ild met u genaad' net, Vorder tot ons genaken,
Op dar wy ingeen rerdiiet, d'Aanftaande Nagt geraken, 't JBrtf t ©?ouin en ftinbecgmoetuefira *
Maar geef t da t wy bekwaam , Me t Viee d ru8«dei e
gen. (taeet
/
Nagt,
3©ant me n Ijnoï b ban hit stoaatöit*
Op dat wy Moigen t'zaam, Weer krijge nienwe ktagt.
't tfeftfagantbeeleXanbenbeet /
3a pber 25?ief limb ban 't berflinben /
Dank-Lied na d e gedan e Reys ? j^an JEenfcB en «^cüjin boo? Ijarbe J©in»
ben.
van zwaar Onweer.
UBen !joo?b ooft ban &iflfer£reen
«Stemme: Va n den <). Pfalm.
&n?eeften/ ba n bit <©ntoeerniet Meen/
n&ant sommige ;njn ïjiet roubommc /
TJCet• ift tuil u tint'# petten gronb /
j^?Öien met mijn ^omjenbE^ISonb/ tëctaûipenen toeeton ge&Iommt
8i?fcer$eeretoü&ongbogoeben
sDeje Ueuaöe al te jantn /
^oojfuoeb en JSegen intrft feben/
4En gier na 't Çeuielrgft bcfttuaam.

fflt*
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£&enia$tntfien&oom baft gepunt/
3$getan?pcn ter neet in 't Kano /
go bat beeï 3Cien fpjeefien ber fïagen /
£ulitl@eet niet te Deugen Qaarbagen.
«gomma, 't laatf t uan' t 3aa r Seft n
teen/
Sattael geljeugtfeierbett certeen/
Sa menig sullen ueBIagen /
©e;e Jointer gaar gantfclje bagen.
®og onp ! ô goedertieren $eer/
©ebt gu ûetoaarb m bit #niDeer /
€n geb?agt in öetoiife ^aben !
©aac menig in èee legt uegraben.
ftom laat ong mijn <0e3elle goeö /
©en i^eer ballen te bnet/
«En banfteu 3tjn goebïjefl&gepjrsen /
©ie Fju tm$ al t'wanrtjeeft Betaesen.
<0cQ mjjn aaebe-geriote n fijn /
ï a a t on ? niet afê 't onnutte ^iöijti /
©nsbetloopertmet ^ahlie bjinfie /

€A âan #ba"t#Bûeb5enbnietn*bmfie*.
SBaâr *àà t an £ met banSBnatljtp b
*aan/
tfCot beg peeren tfCempelin gaan /
&i p?ii$en 3önen jBaam gep?e3en/
$on? 5ijn goeoljenb aan on# betoejen.
<&o jfof al t'3âam Sflongen <£nb /
©ic met mn cionbe 3goa2b-$eeboutat/
3lé$aötutucbetfi;:engttf aCanbe/
J0;ijft 5|jn norbljcub menigerïjaiibe.

O onsMond enTonge blootjEn ons verftand en leden
Isô HeervecUefnood , Omùw'goedighede n
Te melden zo t behoord, Die gy ons hebt bewezen
Oees Keys voort envooit, Al s wy waaien in tyteie a
En p ykel van de dood , Óiewy zagen vyoroogen ,
V/anueer de Baareii gioot, OveronsSehtpenfloogen
HoemenigManen Kind , Legtei ó Heer V verflagen,
Doot Storm enlurde Wind; Waa t oïci-ffienig klagen ,
Dog ons ô goede Heer'. Hebtg y al tzaam bevrijd,^
Daar voor moeten w y zeer , Uwen Kaam loven altijd
Hieiom Gezellen fijn,'Literons dbg niet vefgeeten,
Als het onnutte Zwijn, Godts gaedheyd opgerneeten.

Vifltrs-
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| DeesReysdleiSTergatige

n

moeyt er) zprg minjóot,
VUTers-beklag, Qve r hçt.mlies | Met
Want w y hebben ontfangen

van z.ijn Vrijfter, terwijl hy in Zee was.
4 £ t e m : Iklioorrf e ee n Maagdeke n 2iögen .
Oord dog ecnsna mijn klagen,
Mijn Speel-genoten t'zaam ,
Dat ik in korte dagen,
Metdroefheydheb verftaan ,
Hoe dat mijn Liefverheven ,
Van de dood zeerfubijt ,
Gebrogt is uyt dit leven,
,Tot in het Graf met vlijt.
Ik die ter Zee gink varen
Om te villen met fpoed,
Gelijk ik gewend waaren,
W ant dat is m ijn Ampt g o e d,
*k Scheyde vrolijk metvrecde
Van mijn Lief delicaat,
Want wy meenden te treden
Haaft in den Egten- flaat.

H

Stormenen Winden groot,
©og G odt den Heer der Heerc,
Dede ons zeer bekwaam,
Tot de onze weerkeer e
Met gezondhey d al t'zaam.
Wy gingen ons verblijden,
Als wy kwamen te Land,
Maar een riep my ter zijden
Van om Gaften faljant,
Die ging m' daar vorbreyden,
Hoe dat mijneBruyd waard,
Door de dood Wasgefcheyden ,
Daar ik by fcheen gepaard.
Ikfchtikte boven maaten,
Als ik dees reen verftond,
Myn Hert kond'niet be vatenj
Want het was heel doorwocd,
Van droefheyd ende iouwc,

Dat

Dat ik mijn Lief eerbaar,
Niet meer en zoud aanfchouwe,
Dit viel mijn veeltezwaar.
Wel lieffte Bru7d verheven ;
Moeft gy u Bruydegom *
Hier zo haaftig begeven,
Wel Jong en ftiffeBlom,
Gy als een Roos ontloken J
Stond in u befte fleur,
Doods-worm heeft u geftoken ;
Dit brengt my in 't getrcur.
ÔDood! ôDoodvyandig ,
Mag ik zeggen tot dy-,
Want mijn Ouders feljandig
Had gy ontnomen my,
Dog deze op haar Dagen,
's Werelds vreugd met haar uyt ;
Maar n u ! zoud' ik niet klagen Î
Gy haaldook mijne Bruyd.
Ik dàgt dikwils mits dezen
Aan Rebecca minjoot,
Dat mija Bruyd ook zoud' wezen,

ingfcheVifïer.
Mijn trooft van Ouders dood,
Wantwy waare n te zamen
In liefde zo vereend,
Als Egte lien bekwame ;
De liefd' was noyt verkfeend.
Ach! hadi k mogen wezen»
Lief in uw laafte fmert ,
Ry u, het zoud in dezen
Verligten heel mijn Hert,
Maar dit kon niet gefchieden ;
Mijn waaide Bruyd getrouw,
Dit doet mijn vreugde vlieden r
En vermecren mijn rouw.
Zal ik nu altijd treuren,
Om mijn Lieffte eerbaar ?
Dit diend niet te gebeuren,
Hoewel het my vald zwaar,'
Want al toog ik mijn Oogei,'
Of Haar uyt mijn Hoofd zee r *
Zy en werd niet bewogen r
Ze weet van mijn niet meer.
Vaard wel mija Lief met vreqte,.

«$

Mij*

1+
Mijn waarde Brmydjé zoet;
Van hier in 's Hemels-ftede,
Chriftus 't Lam te gemoet,
Die zal u Bmydegom wezçn£
Tot in der eeuwigheyd, „
Gy behoeft niet te vreezen,
GeenDood vanheta en fcheyi'
Ik wil tot Godt verheien,
Nu gaan begeven mijn,
Die kar. weer blijdfchap geven,
A!s men heeft droeihéyds pijn,
Die zalm' een Bruyd toe wijzen.
Zo het my zalig is,
Daar ik hem voor zal prijzen, ,
Dat geloof ik gewis.
Oorlofnut'zaam verheve n ;
Jonkmans en Dogters vroed ;
De Heer fpaard u in 't leyea »
En ook y ders Liet zoet,
't Is droefheyd onge'meeteft »
Als gy het wel verzind,
Dog niemand kan,'t regt weetcn j
Dan.die het zelfs bevind.

leDeelvaa
He eft y mand reen de doti,
Van zijn Vriend te beklagen,
Zo heb ik redegroat:r
Ook zelfs in deze dagen.
Want de Dood zeer zutpjt
Heeft mijne Bruydeerbaare
Gebaald van my met vlijt,
Daar ik mee meende te paart.'k Sc key de vanjnijn&efkuys ,
Om Vijfen op Zte-baare-,
Mair doen ik weer kwamt'hu-yt »
Hoort ik dees droeve maar e.
Dat ik mijn Ütefgettouw ,
Niet meer en zoude fpreeke»,
Ikfchrik en 'tjiert van rouw r
Dogt mijn by-na U breekt».
Dus is zy ntt gegaan , •
Daar ik ze niet kan balt ,
Ik hoop zy heeft ontfaap

Hierboven 's Hemels'zalei
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| tfta c heeft door'i geloove»
Deg eer dót-dir gefohiede,
Zijn Zoons gezegend bly,
Zoheeft hy Godt behaagt,
Van toekomende dingen haai zey»
Gelijk ons de Schrift waagt.
JNieuw Liedtken .
Boor een optegt geloove ,
Noach heeft-do ot 't geloove
*fem : Als Ifaae zal zijn, Sec.
Jacob dezelve-dee,
De Arke toe-bereyd,
Oord dog gy vroöme Lieden,
•Wanneer hem Godt hadde gezegd ', Beyde jofepflszoonenmee.
Wat da t de Ouden zaan >
En is daar door geworden
jofeph heeft door'r geloove,
Deothet geloof liadden gedaan,
Ook een'en Erfgenaam
Voorzegt Mraëlsuytgank,
6nt narnaal s te veikrygen
Der regtveerdiglieyd bekwaam.
Wanneer hy Dervend e was krank «
DtKemellche generigt,
Abraham heeft door 't geloove,
EnheeTt bevel gegeven ,
Mei al haat zoete vreugd.
Godt gehoorzaam geweeft .
Dat zijn Gebecmedaat
Door 't Geloove verdaan wy
Is vertrokken, heef t niet geviecft,
Zond'gébragt w er Jen met haar.
De Werel d is bereyd ,
Hoewel hy moeftgaan woone n
Moles werd dôor'rgeloove
Dooi ' t Woor d Godt s z o on s d< Verre in een vreemd Land >
Dtie Maanden lang bewaard,
Schrift zeyd,
Daat hy geenen Vrienden vand>
Maar zijn Ouders wierden vervaard
Zo dat alle die dingen ,
En zy lieten hem drjven
Zara heeft door 't geloove,
Bie men na noord of zier,
Ineen Kisje van Riet,
Zélve ontfange kragt ,
t'Zam geworden 's uyt niet.
Uvt vreeze va n Pliarao ziet.
En heeft liaac vooit-gebiag t
Hy weygetde door 't geloove »
Doen zy was ou d van dagen,Abel heeft door 't geloover
Want zyagte Godt nouw,
Wanneer hy w^rde gro'o.t,,
Een meerder Oflêrhand
Inzijn woorden-getrouw
iTe wezen een Zoone minjoot
Den Heeie geofferd met Brand,
Dan Cain zrjn Broeder
Abraham heeft door 't gefoQve » j Va n Pharab» Dogter fctioone,
] Wilrte met Godts Volk fijn
Dat dit waaragtig is >
Wanneer hom Godt verzógt,
Geeft God t zelfi getnygenisv
Liever rijden flnerten pijn.
llâii eten O flerengebiogt.
Enoch is door 't geloove.
Mofesookdoor't geloove Lovende dat Gcdr koude,
Weg gen.micn mirsdien ,
E yprcnlan d verlaat,
Hem wekken uvt den Dood, •
Op dat hy den dood niet zoud' zien , Die hem zulk een werk gebood.
Niet vreezerrd' Pbviraoï toorn kwaad»

H

Ook
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Ook kwam hy dooi 't geloov e
In Egypteu daar naai
En deed' veel Wonderen daai.
Ifiaël is dooi 't geJiK>ve
Dooi de Roode Zee gegaan ,
Terwijl 't Water bleef Aille ftaani
ïharao kwam haar na-jagen
Tot in de Zee met magt,
Daar zy alle zijn verluiagt.
Rachab neemt dooi 't geloove (
Verfpfeders in haai Huys,
Hoewel zy was een Viouw onkuys .
Waai dooi zy wièrd behouden
Met alle haai Geflagt,
Dst nten haai niet onder biagt.
]a zoude ik verhalen
De daden Gideon >
Barak , Jephuende Simfon ,
De tijd zoud my enttneekeü
Van David Samuel ,
En al de f ropheeten fnel.
Dewelke dooi 't geloove
Alle hebben gewiagt,
Koninklijken t'ondei pebragt,
En hebben ook veiktegen
Schoone beloften zoet,
Yaa 't eeuwig Honejfçhç goed.
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©og ivaar bat ik tutfti oogrn floeg
Oorlof Vrienden t'zarae
S'et bienbe mp rot lu te I
Laat ons alle zo doen,
X! in Ijet 10ODÖet-turrh beo ©eere
Gelijk als deze Vioome koen >
Sfc jag ue groene ©elbrn aan
Dan zullen wy verkrijgen
©ertierb met DJooren ente aten /
Met hnar de Eeuwige vreugd >
Zeer net en ft an in oibje fïaan /
Met bli.afchap ende geneugt.
't (Zaptt'en tnaarsn /
'/ Gehofit ten hoop voorwaar » ft 10 ofjepb
e Kanoen bp malkaaren.
Der dingen die men niet ziet klaar, ©r©rfor m
be n i k bxectoatboo^tg »
Laat ons ool^als de vroome zaan ,
gaan/
Altijd op ont Geloof va/l fiaan.
©aar ja g t b be ©joutotje» i n Sec
EB veegen ty 't Geloof deugd fijn ,
IBepbe/
Laat o*^ïy de de*gd£enni* zijn t ©ie gaatben baat beSBeefïen aan /
En nuutgheyd en Lijdzaamheyd , <?n gingen baar herepben /
Wild ookjjodzalii zi/n btreyd
«3 in rjSaelken lettunl in berbrnbrn.
Die aldus leeft hier op der Aard'
©aar na fcforpbe ik ban ftctaanb/
Die zat met den vroome vermaard t € n gin k na be JIBaaafcanbboen uw*
Hier na leven in Eemvigheyd,
ber/
By Chrifttu vol van Heyligheyd,
&ot bigt aan be HOater-Sanö /
©aar gink ik jitte ncbe r /
*m <B§ftM& » «8§§8>«8|§8» U3ant get U>a» ftftoo n en liefljjli,
îtërber. ~
jag be&rher pen groot en kient/
Eén Nieuw Liedekeri, ö iïfc
n » e n torn Zeulen enXaberen /
Ook jag ik baar ©iffew met een /
£ttem: TerSluyslageen , && jfBet Oiffe n (jaar generen :
Tft gink ern» op een Jtf»c?gen /
Om galmen ano're Biffen ineer.
* «immgneerogôephfjpantwe/ g o k ktoanw n o? bien jflbrn tijö /
met

<S<*llnamttepeni?eft)wtijt>/
Bifftre apt Zee ban osje &tteoe /
©ie U»arenb?olöK en Wgö /
IBant 5P btagren met tufebe '
Btetbertrp «wjtban &i* mteoe.
Sk bast l» onbetigk ?#t ffp«Soöt /
Sn al ii toerkenenöe ra&en /
Poe berepb gp ons *PÖ5 < / tot
O t » jnènfcben om rbtrçaben /
Maar top afjten niet utoe batten.
iftog ook urne goebig&epb groot /
©ie g p ona bagelgke kom t Delug?
jerr/ (fhoot
/
<?n jie t me n ba n on a JBenfcften
Jftimrnerrenreaenpjpjen/
* n n a ber)ooren beriolnjm.
i?et #ebierr en Sebogrlt Mepn /
©at gaa t ons Flier in beel te boben /
©en geentoeriB jéngt banbjeugbe a
_
wpn/
•m;$ng>tlKHPerrr toorn /
Cn anoere in be ïluft-ijoben.
39e Oisie a klept » fcet ffjjotrto e
©ee/ (gen
/
Eag ik bikboileupt *» tOarer fpjin ?
K a - i f f been was frtt tM n tyaraae

mee/
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&m JSatt ook bank re bpngen /
üagn bogt bit ?gn toe! ftoaoerbin;
Ben. (hier
/
©at ta p menftge n bu s lebe n
«ia onnutte Zmnn'Dtrftbotien /
©Ie öaare n 35up k maa t balle n
frfiiee /
Cn ;ien niet eenona boben/
<9m öobt te banken of te lonen.
&oflofnu Bjienöe n al tr ;aatn /
Baat on» bfn ©eer bank beto)ii;en /
®ooi îim gortrigtjeob bettoaam /
sitgb loben en p?ij*n /
<£n ban Zonb" hebben af-grijjen.
Die met Hert en gamoed,
Te regt een* gaat bemerke,
Aan onze Schepper goed,
En alle zijne Werke
Hoe dat tiy alle dink,
Gefchapen heefr ydoone ;
De Menfch e zondedink,
Naar rijn ef ge Perfoone.
De Dieren zonder tal,
Om ons Mejfchetefpijze ,
Dies laat ons van dit il
D»g »nz e Schepper ptijze.

Laa to as niet minder zija
Dan de Vogclkens teer».
Want zy met flemmefijn,
Dikwils loven den Heer c
De Visies in het Msec ,
De pieren op den Velde ,
Springen di k gins en weet
Om 's Heeren Lofte melded
Laat ons ook a l re zaam
Ons Schepper dank bewijzen,
Voor zijn goedheid bekwaam ,
Altijd loven ca prijzen.
Dan zal Godtonze arbeyd,
Met zegen hier vereeren >
En in der Eeuwighej d «
Met vreugd' doen trntmpherea.

Nieuw Liedeken ,
fttetn : wie wilder mede al na, &*.
T_IOn?ö
jonge Sejeilett
1Â

Oi e t*Zee naaren al rfawn/
k *al ii bettellen
«tïen uirt» teer aangenaam /

«Mtopjootenttltben/

i8
t' Œ>jfl topjim in ons fleur /
ó n s to* ©obt te begeben /
«Pns bf (UniBb gaat beur.
Spitst 'ç>fo«nen én Naaren .
Stomen óie bcrlaah boo;b /
« I s top t'gêe baarèn /
Sn on» ajujjt Ï O 'f bèDoojb /
«Belgfcnp U3ïnter-bag"e
Zomïöbs jjêêïbeel arftöifb /
©aar top Sftm >al nm (iiagt /
iE>antget baarDohabetbjiet.
Uaaton»freeti» gtöcnfce
KI» ^oï^ortö taengt te È4«b /
€a tiïe t ©ïöntófcinKe /
«la Zt&per i t'oint fcjjahb /
taai faAttttiB. btmj ben ï?iere
ht>b8^n>gwtiiiï)tpiJ /
P-üjjrtilivt Hcf-tn «am
SanïihKflaaifftfpt.
l&iio ii bagniet begetoén
S5y get ©f}dfi|jap fiujaab/
©ie biMtoite hjier*9ttctoit /
5Sp finguwlangabepKiat/
# n na hen fejietltnanloepen /
matt «ne .ftüaget fier /
AcIjjeeHUKn cnbc rejwn
illet p'ffili* getier.

f
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©obbelea en ftjwelen
ï a a t ba n n jöngenwerb /
©uple ïlietijes fctoeelen/
«Hen «Mb « f jrt ont-eerb /
iöilbooKbp geen porren
:<©f ligte ©jmitom gaan/
Z p jouben u betborren
SI ban beregte baan.
J&aar tartbu eet geben
<Sot öobt ben tierce goeb /
Mn uto'-iang e leben
î n «en oijelfefcajj sott
^ingtuofbenfljeere /
J^let (îigtïiflh <5t jangv
't g a l iit o bjengb bermeeren /
irtttnganiftiie lebcniang .
üuantal0*pgaat baâten
iPef r e? be See ttirnibqt /
• 't g i uö uTig t btjlnaarrn /
a i o gp getteftiwb fnosb /
UTMnneergp 't énUiréré /
<©f noob kreeg ep u Hep»/
't SToifD uto bjirti bennetten
| HEnb«ngenin'tgG«P9 .
• ©lie toHbgp çê Zegen
©ebben op wn attepb /
1 Zo le t tet tegen i

I ©at «t« &«!eman$epb !

©ictnilbatUippinçtn
I ©ne&tfjfppecbrtitaat/
<2er tie OMPrw Stiften /
<En eer net toetb te laat.
<3P PiinlTe bergeben /
ïoïige ttup eetbaar /
Haat one bog begeben
Cot öoöt be n «?wr boojtoaat :
Sn ons Songe bagen /
Sn 't bloepen ban one îrugb /
©an $al &obt ons Klagen
©eranberen in be tyeugb.
Gedenktu tcliepper ge*d t
Gaat Salomon gewagon,
In uwe Jeugd zoet,
Eet komen d'otide Dagen.
Ook weet hier niemand niet j
OFTiy wel lang zal leven,
] Dus wild u tot- Godt eiet
I Aau de deugd ilan begeven.

\
Nieuw
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€n bat iff oofitof lmeet m nooben /
*»§§«i**«88»-*§««8i»§«Mflf*^â<*
€n
juiarigBryö Babbrgetoceft/
Nieuw Liedeken ,
©ie iff boo? <î?nbtpf}ulp Den omWoben t'
^ t e t n : Ho e wonderlij k i s God r Almagtig - jUSaar bit lebagt ilralbernieeft /
Tft toa#leftmaal eemj om te rufte /
^oe bat in 45obt ben l^eer !
J- iöelcgenoymijn^Iaa^-flEEnEEc /
(fabbegcfooftmeteEr; ^o^g f
g^og flapenmn t ietject en lufte /
jitëu ttjoubm 't leüen fpaaren /
<©ooj bien tan ïjabben stoaat aanmeer / ©atiB30ub Beteren mn. (
^ teti/
3|neenen.§to?in groot/
Mmt 30 Baalt afê (éobttoflbtrittóeè '
Zabatfajp&aagbeboeb/ mttfrWk
jEn taeberBab geu?agt aan-Canti/,
j^abbenfaoo?on3Eoogen/
j^Eliöe in mijn fiEloftBaafi-üergettert/
ànnberoonennlift.
6n Bielb mijn ï©oo?bEn niet confrant/
# a n t be'S&aaren ten ^tmEÏrcjen /
î©ant iö bao^onb'en ftanft .
i©eer ginfi ben ontren ga nfi/ tàiet^/fi
€n baalbe in be biepte neet/
%ft 6u 't «ÖEïelficBap ntoatn /
fSo bat ton in fcfotf» ta öeuen /
go ieEfbeiftonueruaafr .
3©aaren op B" onftuptnig Meet /
©oo?ber 30 bagt i& ön mp jefreo
ƒ
ŒoenBeuiHûbetbagt/
1 ,!
$OE batiHöabb'baa?6?agt/ geerftan b $rere ! gp ftefittaElgtoaterre;n /
J38p in bit ® ntaeer te berbcïfoEtiƒ
aiflemöneganfcöelebcn/
tfnteu^pjjen ter boabmtteeit/
Met beele S8onben gtoot.

f a &iiï?

ao He
t Tw de Deel van
ï©antfïrw.3!Bajeitept
i Mît rap Bebag t oeje reen /
^iBfail#9e66'toegc3epb/ ©atifi /
I Çeer ! taoub gp mp in 't leliën fpaaren /
SWjio niet en bolB?agte/
f 3ft 3011b niet meer 30 leben gr en /
9 i t meerbertmtj n fcD?ffi.
31$ boo? ÔE3CI130 fnoob /
©og op bat ifit nf et en betblf ele /
<£n geGt <$obt Bergen groot / titoub fijn /
afietCafn in toatiöoopjtaaar/
^Belooft/ boglje t Betalen
JKotoierb' is aan mijn foelie Ziele /
Jfôag fcfif er geien£fêo!#-!jooy 3tjn.
Wtbtt ee n tocunigtroofr getoaat /
<©o?lof alle bfe t'25ee baaren /
«Eu bagt jgn mrtn Zonden groot/
€ n ooft gp Xanb-!f eben min joot /
Cobeftsenabe Bloot/ IHrlé /
ftomt gp 3omtfjb£ Dier in 't Be3toaaren /
JBogbeel meetber en grooter /
3 a Ziefit of pjpftel tot be boob /
^fltgeïaofb'iugetolf.
Zo Iaat on$ al te 30am
<&n3en$obt3eerfieittnaam/ Stlttjb /
t&ebenBt trftnqeenlancgaare/
©113e Belofte Qouben /
Xanb-hiP30 hiel tr$»e-Inp goeb /
©ie oné ban fmert &cu?ijb.
enôt&t 3omiHl3'óoJ& fn 't Be3biaare/
Wild u belofte (eed,
0 o 6 tul getoeeft of tegenfpoeb /
Aan den H eere betalen,
3 n Zieit en firanfifjrpbgroot /
Gelijk on s David Vf oed,
2 o bat gp boo? be boon/ D&ttyeeft
Zeer ernftig gaat verhalen.
A Ia gy uyt nood of kwaal
» a a t b / jojnjuldegeoagt e
Verloft zijt, wild den Heere
«oft niet op u getaeefr i
Ubeloft'al te-maal ,
3& meen gp gefit ooi in 't Beïtoaaren
Bttalcnl'zijueicerc. Mieuv
r
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a&ten goo? fft boo; uitjn treut
BMttëeen£ertrfteur/
©ie met gtoot gctceur /
NieuwLied vanCoiidon en Ifabel. ©00? mfln 3ugjtp lammcnteetb ;
lauRinan jegt boo? get tnmft/
<£tem: Ach zoete ICibel, &c .
3ft6entûtuujenbienft
A CD3o*te3faoel /
iPatbatumanfieerb.
•** ©oegcootiguge&we l
i©at goo? ill met 'er fpocb /
©oo? Ijet Mi n ne-fpel /
ftlepn Cupibootjeîoet
^Bafluuc/no0ftanli/na0frag/u9flna0t ècei Beloften boet/
gnfienfftnogtalfeen/
©at fineen <§cfiJBtJen bornbelfieyb/
©f fliboe mfjn geftfaa
2oti frufeten in mijn üo?ft
JJàeteen b/oef geineen.
3iftüjeïnabefiefbtbo?fl/
40cft jaete Cupiba /
.aaaattneErBaarrjenb.
©oo?fc5fet mijn feöoon 6n!a
©pjonftban 't SCarbtf-tonnceï/
tfna^eenSCfptfa/
Eabmutotimjnbeel
©an 3al fft utaflbmu berftaan
©berfcfioou2utoeeI/
Soa; u een iSecorapemj/
'fi €n jogt' geen pbefe JMinne-luft
ïlfijrtjegnautaenfclj
Ifêaat bat gn onbefmet/
©aenmtfaubôefïaan.
<©p 't €gte sujjbece 2&eb /

#3
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gfri mijne armen ruft.
Wtlfyupstn %aitiimanïmn/
Xaat ongf geloften boen
OMijU Oct <# fatsen/
(Certojjï bat ggfreefin mn $it ;
^ter i# be &aam üan nip/
©eietopraobe^n/
©p een «fëenébaeB tait.
«Schoon ïief't i$ nugebaan /
Sointlaat ou£ trainen gaan/
Œaat be ;8oompje# fraan /
©Eti?'cc3O3oethao?bBaon0e31euflt/
Œe ©agelt jefoeer filepn/
SEeeren omj müi3aam 3ün /
Stïineetcn bcugtr.
iBinnaacljeti^ooritijb/
't 3p 6etet bat on fc&eub /
kantin ben berïneyö/
$et JSagtegaaltje boo? be t&zç/
Sündt met een &ïp genicéa

de Deel ran
^eftabigjoet/ vox/ 3oe t
ânbeftoele jfêen .
SUcftsoeieffabel/
©etfraatbe rebetüet/
©enBtopgeeugeftüiel /
(©og u fietoeejrgemoeb Oebfofit /
€ n ;ingt 3Önöec betbjiet /
<£eri b^oljjft düinnerueb/
<©at (jet ©elb booj-filfnBt.
^föooii 3Ctef nog eeng geBuft /
©olô^engt ban utnen mft/
6aat ban naar u tuft/
*©en gtooten #obt ban't ^emelrijft/
2Betaaarbu3fa6eI/
i£an b?ufi en bangefifttël.
Liefdens-klagt aan dé fchoonelfabcl.'
©OHjM Alatbegind .
CCfiaon
SfabelöQjoy
ten mijnlelieti/
J
<©fcöaoiH5oöin /
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633ijtbe8eenWeifttn8n^etttD!l0elJen/
önt een jimb'r ejfâin / ©a
StcBtollbmnboojuflaafQnrfsngen/ 3Ccf)
HEn fiénbtnp bon; U të?mb/
ilta troutu aan myberBinb/
itëant mijn $ert groot berlangen/
3|n utn' fcfjoonljenö binb.
i©aac toe fonftman bog solfie reben?
üftberUionbecmn/
©at {ra nu toonenftomtuta bjoeblg&ebcn
©oo^öitnicutad5eU?p/
3jit ben een âfâengjen jong ban l a a r t n/
SJetffinagbecltebjocg/
©atift nanc u bernocg/
jflSet u terftonb jou paaren /
't 3Î5 nog t#bg genoeg.
i©aacom uiünXief mrjn untberftoortn/
^atgntoeitaeet/
3&at *ft aan u jjeö mfjn ttautö gej&oorea
•UBeteenbaftentfeb/

j

©egonen.niaaanbfejijngetungen/
n u trouble JE<n/
! acl j möndÊngeïfn
IPaar ift mn neer boa? ötingen/
5flgboo?ceni#obm;
Verlaat bogal u Cojteferen/
©atmrjnbencutot/
Itëant tfi en ftanmp nog niet rejolberen/
i©m cejijn getrnntot/
gijt ou met liefden ouergoten /
{gablreb'fFfbanu/
lEn jeg mijn ü?,nenb ïfbfeu /
OT>ant fft met mijn &peeltiQotin/
iSNÏ nog toatfuelen nu.
gullen be tranen ban mijn ocgeny
©ietffljirrfrojt/
ui fteenen föerttot liefbe nimmer pogen /
g&sai mijn boen té Ito^t/
Çtoen/
«eg fcljoon $»;mffe f .toiïb mg aanfEDow
^ieötoniiftroofügftaat,'
i? 4
Cet
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Cet bat too? trtt gelaat /
©oet mu ban b?eunbe Stoelen /
£ n trao? bit groot fittioutatn/
^cljoone^emelg belb.
1&ert tao?bbifueraab.
i©el aan Iaa t on# be liefbe ïjoutoen /
S a tao?bbetaeegb boo? al tt tranen /
J&anmatgeftilb/
(trouwe/
€nb?MfDe3UBt/
binnen ee n «Jfâaanb 30 julien ton gaan
Wit tot tnebogen mijn Sfonft %m betma« 2o't ben kerne l toilb/
nen/
$ou baat mijn brouta if u gefcjjonTten :
3H>o? een blijb ' genugt/
âWfjaafnnaatliiEEft geruft :
Oc& jaainnaartoilb u tranen b?oogen / SCcégfabeltnatluft/
Cnberlaatbenrou/
3& too?b'ban Uefbe b?onficn /
jEöii liefben if lioo? {ou /
ITiefnogeen^gettuft.
gft val u genabetoonen /
Cn fcöenften u uiijn fCrouta.
3©at b?eunb ontfangt mijnSiel in tufle / Vryagie-Lied, tuflche n een Hee r
en een Harderin.
9oo? bit gentel/
gît fcftenfi u eeiien Zf el bo t ba n toeilufte
*tcttune : Garde des Mootow .
Stan mijn fripon 3fa6el /
€Itofltmaafegp fiinofrljoon'Sfcuptttttt/
SJfual niijn Cet t aan u oebefen /
2Bugîftiin5cT©Eiù/rattu^r{wapjoi}(ûl/
«çjMBbenontttelb/
5&>iar8ptiaöcï©ep/ BaatutoK&ortfnjtmn /
W^ItefoeWeniönfitaelo /
•g&bifcuiaatrojtofsen/ JnûatB*«nc-&a W
KMK>

W

D e o Vlaardingfch c Viffa.
»ilbopmnwnWoifï/ mmijtitrouto[j«polett«n / j «fierbec jou öe ©forb ban oe STrebertyogeH /
!0antlfeuio«? een ^ecött Dienen jaL
I €er m soeten Cngcl u bet laten jou /
iSeen wgn ïjeergeen Igetoet epfian mpftefjagen / HrbmijnttoeebeSitl/ (ïafltopmijnnto'oogcn /
Wam S u wrliie0bO(çmijn€gte»?outaJ.
SlftKantoelbetoaacmmime&tbaapiejSfjiet/
JEfjn Cretin bet l ef fianftme ntettoetmaaften /
3& beo mijn uermaafi ftibeeji groene ^agen ƒ
%b leet ftiecgetuft in mgn emifjheoD /
Stuptr in£pt&eiii/ nee m ftmijn p i l i e r /
Hietoet toil'ft bupten met mijn Sirbaap jf ü toaaüen/
©aacifi gaan alleentrebenalle©agen ?
3?an ban utee liefoe tjier te stjn betiepD ;
J&et mijn lirtefceeöp «en Waatftebiee.
ftomt iwrj naatöet #of/ômijn fcfjo«i2Beminîi e / 'Seeguöanaöieu/ toitomön niet meer naaften/
'tS^berlooteumoept/ jibanmoöogfföepD.
X,aatf>etgcoene©elb/ enöeï.ommer#ftaan /
©elmijnfcïjoon jMnfle * mag ift u niet jËinnen/
©aatjaiiftu être afc mijn l&eminöe/
^fóg^nimen? fjoace n meer na mijn ceMag)
tfng»3u(tgeWeeöin&etJZgbeg.ran/
S&ant os fcöoon 2fcupnet totetDigjijt te Bunnen i 2 o moet ift nan öjoef&egnmifftn mijn jkinen /
©mit mijn £iel aiiecnig / nauto' ikfoe tcagt /
3P.biouneemtm»&lef boa ? u©ienaacaati .
Wb bo e iNjnû gpmp Jcfjoone ©etöetinne l
JBeenboj? bar maojt alu jijbe Umtni
goftimijnetroutoöepöcnmijn.föhiberagr.
©aeteljfenOeSeenten/ alufanSeiç/
Mi benift een^Bepjije jonfi en teèce /
XenHeei, t€rcei , Zoek t m begeer.
58»toeet toeftoaartoe bat öfenö u 8 eb» :
Dooi Miii, mec z i n , EcnHeideiin ,
'»3fc maat om be2Noem ban mijn maasbon* «ere/
Maai'tzoet, isioct , En* t gaat voorgoed*
«nmptetçengtnûan/ mflabetnj?.
Zy let, zee r tiet, Op zijne tiet:
Leeft Jeugd, i n deugd, Dit Lied met vicngd '
^>thoonSeaiefDfn^fmclïouö'noDtBeöog«n/
* a t i h iouwttooelKiKn aanum^tM^toiM» /

#5

Vitffcrs

aÉ

He

t twee Ie Deel van

ViCTérs Minne-klagt, tegcn s

zijn Alderlieflten .
^temJ Trompe en Trompetten, &c .

XJJT& 3tgeen# fiïeeiie bengel/
V» ^oelangjaiöetstjn/
©at gn mijn ïaeteii <£ngtl
§©cer öoiiben3»lt ban raön /
Wat boo? be felle 6?atrtï
©erteerbmfjn angeinaiin /
<l^jJ3uitmaâtte/ ©atlRraafi e
Staneenütant.
SCcïU ln?eebc^ïtj?iH-gci&l«ne /
SCaatiStratHebejàet/
<£ebade banbe jföinne/
tOit ratffjit%cte boet/
ï^ertccren al? Det <C>?ap /

JicQoonöatötteettrjl^teaé/
3©olbanlu|W Œfaettberujle/
'!©pingtoa#.
mSaat Clora trie nnjn Mtmte
^ofj^tigïjEötUetagt/
®at ift bertfrtf mön jûmen/
DPanneet mg in gebagt /
©e 3aett lujl maatfcöiet/
$oebat ma»too?'t geniet/
©an te Scouteen / ftomt te fcftautaen /
*Jetbetb?fet.
®aff ga Fjtoot man gehangen /
©oo? tttoSÜccp-jorte-jüSonb/
€n ïelu-taftte ï^angeit
dfêet ûïanWe 35Q?$è£fan&/
©elCipjeéa^Cordal/

Wtémàiaiï-te-nml/

«toe Steben / S&r&ewebim /
^igtmijnfitoanf,
B&eïeffftfeng&efmtrte

Den1

£n geete JJSfntTc-B?anb /
asfâogt loffen ban get £ecte /
©n'tlfebeSebiftant/
ifêaar boo^ mijn feite pfjn
BMjjaaft gebluft sou 350 /
'aSgouuiijnbageri/ JSBe t Beljagen
<Ö>n 3aub3o 3oetj*#Iaben
3n be armen uiit-gëftreftt /
35E 25^anb ban utoe flatten
{Cot bat 9tutoo? on£ nient/
^fâetjjaate liaafijetfroob/
€1130 untcCitugfrijoot/
^Üeuugïfêagen/ $e3te«bjaben /
©oojfjcttoob.
Î©ÉI Clora 3Dt Betoog*'n /
JUBet bie u lwib te boet: /
Cnrûûnbbog mcbogen
StauötegaKj&enboet/
25ijn SCe'en eii3?jn nfewranft /

igfchen Vifler . *)f

©flam maat 30 rerganfi/
&a Ijem toenWjcn/ ©a n beUSetifcgen
Ütot0e3anft.
©f 3(jt gn unt be 25ergen
$an^ontiujbao?tge&?agt/
d?m 3d mijn %iel te tergen/
UÊePtigbanmnoeagt/
î©at tB?«ebl)cub bat gn boet/
SCI boog {jet 3aetfte 3oet/
€n'ft3âl fallen tijbt/ balten
tl te boet.
t^iê u fjierftomtbereeren /
©at Siebjcn bolban Want/
é p fiertbÓem aan 3ijn fileeren/
SSu 3ön nfet3taartgeagt/
@a?bcelb unt mijn i#e3anft/
gitöennfetnóïtoflanfi/
«Jlïaar ban paffe/ ütelgefoaffe /
ifeaarmijnbann.
43Bün $a«m ;al alttjb bigben

31n'

Het Tweede Ded .
2Can get (JMaagjen Weeft/
gnbiengetubegaagt/
€n on#3i)nboebjel geeft.
$ u toaatbig lienö get fcgjubeu /
JSu luftig JJBcp? je t'ja /
j©ijn untbernoaren JBaagö/
Cl jSabuiu: toagtet na/
II *©fenaar geel beleeft/
Xeyunt/ le p nat/ enIaatu3aeteinonb /
<©f e tot jrjn toenaam geeft /
f^etfaatfte b?op je ffurpen ban be gronb /
Œen getroutoften € n ben ftoutfte
jnBijnbunfitittfinaaft getal / (bal
/
Œiebaat Ireft.
j3ueen^ge3oenb/ begijn get a a p p e n
©at '0 eens» / bat '£ ttaeeg /
E e » N i e u w a-la-mod e Vifler s 'fta b?ûeB goe f maant bat /
'ft IBou boo? jullie Wijn
Kus Licdeken .
Biet op mgn 49eeting}gn.
^ t e m : Ik drink de Nieuwe Moft .
$et «lag t?tarergebulb /
IBa Öu^en^lneljoet/
t'Za jffieplJejSIjefct gebulb /
öaaat scrtec 't jet geen uloeo /
S&anneet OU Ö i^ett niet met een fioemet llptopjijn jfrie^/ opbatifitoebetfiu0 /
S&jjn
CPïJn/i HEn aan uta' ïipjejï mfjne klamme ö h w
t'Sîa t'3a mrjn îoetfte t'^a /
tfeïaaft biecb / e n fiebtoingtbe Minnz Stuft
bunjenb Ru^e^/guffe Itan geen fdja/
&c f mouten jonbec taogt
*Et Çebboo? gebaan / if t bib biUb bolgeii/
©sn jftanfe ujoyjetf gelberoni geblaat/ t'Stabalaau/ ba l aan/
«Saatb'&elb'c geut ban l^ijftertf-ïipje f

E

€n

Den VJaardingfch e Viflfer. at
f
€n laatftetotmti e taan.
Hi* jaï nog ftaag OJJ 25ec
#eöenftrn 't joct bat mp bfMÖeflebec/
«Bat fmaaftt bat raoftt tnjjn mee /
i&ietnou Daarop be^ce/töntï&iffen3p/ t*2a t*3a fH 't ronb / gp m ffer£-baaöe#/
JÊufmaafitbebogt/ € i f t fiu#je ban be ©at gaat boa? fa la/
J$enb:
genpbetbolgtmpna.

Het Chriftelijke A , B, C .

Z A N G S . - H T Ï Z E < opgcfteld .
^tem : Mon Cœur fouperc, &c .
A I't3«t0enot / 'ttaelBntenonSBar ' J efu£ myn $eer/ e n fcfioonenSEfeua*
begotn
• * x be
n Reeft/
K om in mijn $ert/ é n Beet mijn Zitlt jen
B e (laat fiiertn bat men geruftfg keft :
om/ (rap
/
C onfrientft 251el en $ert bol 3upbecgepb/
Ligtbaarbfgftepb betb?ijf t ftp bert' ban
D ftbjfiet $ab ban toaargwufttoôepb.
E en 3upb're Zf cl fntaenbfg alttjb 3epb / MBO ban, mijn geeft/ nie t regtmettoe *
jènliTp.
Feep! bart'Ie a^erclb metunbelfteàb/
G ob{$ geoate goeb en fcfjaongeubwtag en Niet ba t op 5fatb'/ o f in be n Çemcl
3toerfr;
JBagt
H»u ia boo? ruft / en ruft in mijn gebagt ; O ! 'ti? i|P3clf bie 'talgefrijapengeeft;

30 He
t tweed e Dee l van
P?öfl ba n tngn &iel bea^rijepperboo ? V liet al / bic 3?efu£ niet met u Bemintr.
Dee^ttaab/
W aaft enb e 2Bi b gebiturif l ®a g * n
Q.«nt u in tgb£ / eet bat u üengb bet*
JSagt/
X erjeep nepenpsen ïjoub in u nebagt ;
bergaat.
Roetn^ynen lof engrootesjaSaiefient/ Ybelgennblieb/ enfjaubu^ielDerenb /
S t r e a t s u aienft to t teaate banftoaat* Z unbettejgn / in bec Ceiitoig&egö.
Bcnb/
AMEN.
Toonb ba t 09 Bent Cöiön S2fe O Gobt#
Cgteftinb/
Wakers Nieuwe-Jaar s Gezang .
ï^opg: HoclegikhierindccsElenden . &c .
T\€
O&agt-Bfof t luub ruft in üen ^.eere/ 11. <&troittaeiil©agtÉr Blijft ontfîjûebt
J /
~ 26ibbat«©obtboa?ufioü6tietoaBt / Œie ^elftljen &agt-bief ban on^ toeerb/
^en^nnnbjalu ban niet bette/
©f e aïj een ï reuVa om on? ftamttaoebe/
5$ebeelb u in u $oeberéjnaot ^
jfêaafitbat Bpûninfct en beerb/
^n -yai jtjn fcgerm utatriierlièné /
Üfêenjtge 6ib om gulp'ftenb n 3tlbc /
Tien heeft de Klok, d e Klok heeft Tiene. Elf heeft de Klok, de Klok heeft El ve.
it, 9 e

Den Vkardingfchen VliTer.
*3
i2. ©en lîâibber-iîagt Benefit met bun ©oo^utpec en ©ecgulbenitfang/
©Et SCarbcgH battoyt)ier Befïaan / ( fter ©at tonbe ^iel moeten Beftfebcn /
©e-ïenb-ftec toonb jjjn Maateluntfet / Twee heeft de Klok, trekt uyt u Leden.
©cö üBenft&etailbban3«naop(taan/
3< ©e n ©a g bt e naaft t be j3So?0en©ie 3aï u leubeii u:n Uan plaoeu /
flonbe/
Twaalf heeft de Klok, T waalfis'tgeflagen. ^nttoaaBt
oebenfttaan utoen<tëobt/
i. 4ÎÏ00 blijft be n bunftec opbcrSCac ©ie een 43ieuln-3îaat
on? HointberBoit'
ben /
©ie ong belooft öet Befte lot /
C oen
jSSaar nj u Ziel bantëobtuerlfgt /
©ie on£ üerenb geeft 't öoog uecmaafien /
2n tuft in Ijeni bien£ljooge taaatben
Drie heeft de Klok, 't is tijd t'ontwaaken.
Gifteen moet biencn naar 3ijnpliot/
tfobtsal een^teuto-^aacbanlierlecRe / 4.©nttoaafitftaat o p ftelfrute taerfien/
lEtti in jtjii jiïiflt inbit JSfeuta-Saac/
Eenhecfcde Klok, d e Klok heeft Eene.
Cl if en(anb0ftoaift toilbregt aan-metficit
2. 49uRomt'ecooopbattotet3al,to5e n üSefiiijb u ^iet taitëontreu hiaat /
©e$ leüeng^ufteE Zonne-urans!/
©ie Wtli-htoftlunb geeft u te Beene /
©en ©agetaab liomt on$ aantogen /
Vier heekdeKlofc, 'tNieuwisverfcbeens i

lynde-des *Tw*edcn Deels.

R E GIS T £ R van 't Tweede Deel .
T #f3gimri€tobtra!fobetgaeb
/ €neerc6oüena l jfo
J-1 Item t jisr«Imftn{toettengôeb/ üaaranp ben Heet bafïrn te boet.
»n|Wn)entoeaergtoote%oe/ Cesta l te öaBlienongriaaftt.
^ gaéb e #ott JNbec gepjtjen/ Ö W banften u bom uto* goetnjenb.
ÇetcflitDflnunt*#Çertengrotib/ ffe&enraetii^éimgenbejftanb.
Qoi^ bog evn? na m0n Magen/ 4fênn£peeI-genooteut'3aam .
^cupbbongnbjooraeXfebtn/ J»atoatue<©ubenja«n. 1
^^heYnfopeenJBomen/ SHinmtjnecirigljepöfiMuiceere .
9m?99anfe Beseffen/ «BfefSfe e tonenal t'saam.
^mtflefintaafecnfsm te ruften/ «Wegm»pnrf)n,Slaap-ft«i*ee .
SC&soeteSffi&ei/
floegtootWugeBhwI. a
gehoonffaBelQoop banrartnleben/ <£fd)oon<|Jobfn .
«eltoatttiaatitBîifjierôfitgoon'Q&aupnette.
i&elusttntfftlteiteti&cnstl/ ftoelangtsaflitog&ff.
€cn «aften tfteel3oet/ jBaat3eRert3ttggeno!oeb .
SH'uoetgenot/ ^taeff i men op Sterb/n Beeft
9 t flNgt-ftloft(uut) ruft in ben l?eere / tSMö bat $obt beo? u,
EjrnJe 4es Regifters.
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