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Boeren-gezelschap
Stemme: 't Waren twee gebroeders stout, etc.
1 Arend Pieter Gijzen, met Mieuwes, Jaap, en Leen,
en Klaasje, en Kloentje, die trokken samen heen
naar 't dorp van Vinkeveen;
wangt ouwe Frangs, die gaf z'n gangs,
die werd er of'ereên.
2 Arend Pieter Gijzen die was zo rein in 't bruin,
z'n hoed met bloemfluwiel die zat hem vrij wat kuin,
wat scheefjes en wat schuin,
zodat ze bloot, ternauwernood
stongd hallef op z'n kruin.
3 Maar Mieuwes, en Leentje, en Jaapje, Klaas en Kloen
die waren 'eklied nog op het oud fitsoen,
in 't rood, in 't wit, in 't groen,
in 't grijs, in 't grauw, in 't paars, in 't blauw,
gelijk de boeren doen.
4 Als nou dit vollekje te Vinkeveen ankwam,
daar vongden ze Keesje, en Teunis, en Jan Schram,
en Dirk van Diemerdam,
met Sijmen Sloot, en Jan de Dood,
met Tijs, en Barend Bam.
5 De meisjes van de Vecht, en van de Vinkebuurt
die hadden hun tuigje te wongderlijk 'eschuurd,
o, ze waren zo 'eguurd,
maar denkt iens: Fij had lange Sij
haar ongerriem 'ehuurd!
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5 Zij gingen in 't selsip: daar werden zo 'eschrangst,
gedronken, gezongen, gedreumeld en gedangst,
gedobbeld en gekangst,
men riep om wijn, het most zo zijn,
elk boerman was 'n langst.
7 Maar Mieuwes en Trijntje, die zoete slechte slooi,
die liepen met mekander uit 't huis in 't hooi,
met zulk geflikkeflooi,
en zulk gewroet, och 't was zo zoet,
mij docht, het was zo mooi!
8 Aalwerige Arend, die trok het ierste mes,
teuge Piete Krankhoofd, en Korzelige Kes,
maar Brangd van Kalenes
die nam een greep, hij kreeg een keep,
met nog een boer vijf zes.
9 De meisjes die liepen, en lieten dat geschil,
kannen noch kandelaars, noch niets en stong er stil;
maar Kloens die stak en hil
zo dapper uit, dat een veenpuit
daar dood ter aarde vil.
10 Sijmen nam de rooster, de beuzem en de tang,
en wurp ze Ebbert, en Krelis veur de wang,
het goedje ging z'n gang,
hetzij deur 't glas, of waar 't ook was;
mijn blijven was niet lang.
11 Gij heren, gij burgers, vroom en welgemoed,
mijdt der boeren feesten, zij zijn zelden zo zoet,
of 't kost iemand zijn bloed,
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en drinkt met mijn een roemer wijn,
dat is jou wel zo goed.

Van Gijsje en Trijn Luls
Stemme: Si c'est pour mon pucellage
1 Zo gauw as Gijsje had vernomen
dat 't kermis was in stee,
nam hij z'n tuig, z'n poppegoed mee;
om wat eerlijk uit te komen
stak hij veren op zijn hoed,
wangt de eer is 't waardste goed.
2 Gijsje is naar stee gevaren
met Trijn Luls, zijn lieve sangt,
't was de mooiste meid van 't langd,
dus most hij zijn eer bewaren
waar hij in was op'evoed,
wangt de eer is 't waardste goed.
3 Als de kramers Gijsje zagen,
riepen zij: Kom, koop wat, vaar!
Wil je niet? Ik hou me waar;
Gijsje dorst er niet naar vragen,
zo eerlijk was zijn gemoed,
wangt de eer is 't waardste goed.
4 Door 't gekwel en stadig bidden
en op Trijntje Luls verzoek
kocht hij nog ien lange koek,
die brak hij toen juist in 't midden.
Denkt! wat liefd' en eer al doet,
wangt de eer is 't waardste goed.

G.A. Bredero, Liederen

10
5 Gijsje ging vast wringen en duwen
d'hiele koek in z'n holle mongd,
zag eruit zo kakelbongt,
dat er ien mens schier van zou gruwen,
zo eerlijk had hij gewroet,
wangt de eer is 't waardste goed.
6 Onder 't brassen en dit slempen
wou Gijs enkel nog te bier;
sus, zei Trijn, 't is geen manier,
steelui zouwen daarop schempen,
laat 't, 't is de beste voet,
wangt de eer is 't waardste goed.
7 's Nachts ging Gijsje Trijntje prijzen
en hij zei: Gij bint zo mooi,
was ik nou met jou in 't hooi,
daar zou ik jou iens bewijzen
hoe men liefde eren moet,
wangt de eer is 't waardste goed.
8 Sus, zei Trijntje, hou je hangden,
of ik word aars uit me kracht,
wil je wat doen, zo doet 't zacht,
heb je gien eer! Wat duizend schangden,
'k ra niet Gijsje, dat je 't doet,
wangt de eer is 't waardste goed.
9 Ongder dit stormen en dit woelen,
zeide hij: Wel Trijntje Luls,
maak je hierom zo veul spuls!
Gij meugt immers mij wel voelen
van m'n hoofd al tot me voet,
wangt mijn eer is ook mijn goed.
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10 Nou Gijs, zei zij, laat die woorden,
praat me niet mier van de eer,
maar as je wilt, zo komt vrij weer.
Ik miende, je zou mij vermoorden;
och, het eind dat was zo zoet!
Adieu, mijn eer, mijn waardste goed.
11 Vrome dochters rijk in ere,
zo gij vreest de schande groot,
geeft uzelven niet zo bloot:
wilt van Gijsje niets begeren,
wil je zijn geëerd, gegroet:
wangt uw eer is 't waardste goed.

Tweespraak van twee buurwijven
Stem: 't Schaap dat voer naar Allekmoer
Aalle
1 Lieve kinderen wat 'n deun!
Lieve kinderen wat 'n deun!
Stijve Pietje Stailoors zeun
die zei de bruigom worden.
Niesje
Wat zeg je van die stuurse Teun,
neemt zij die slechte Jorden?
2 Die krachtige Teun, dat spijtig vel,
die krachtige, etc.
jemeni moer, jawel, jawel,
ik bin d'r in verwongderd:
hoe komt ze an die rein gezel?
't Is ien giest, wat geldt 't hongderd?
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3 Aalle-buur, ja wat je zegt!
Hoe raakt ze an de mooie knecht,
dat dreutse, trotse Teuntje?
Aalle
Al zijn z'n kleren wat boers en slecht,
't is al ien welig zeuntje.
4 Niesje- buur, ai kom, hoor hier,
hij was tot Lange Jaap te bier,
daar kwam zij ook aanpronken,
en hij was wat op zijn manier,
hiel overstallig dronken,
5 En zij was t' ongenaartig net,
te euvellijke mooi, bij get!
Trots iemand van de meisjes:
zij liepen met mekaar te bed,
ik weet niet hoe veul reisjes.
6 As Jorden zo met Teuntje lag,
van 's avonds tot de lichte dag,
verlekkerd op dit snoepen,
kwam Lange Lijs daar op het slag,
en die begon te roepen:
7 bruilift, bruilift allegaar,
hier leggen d'r twie bij mekaar.
Al 't jong spul kwam mit kannen
ierst in, zo wees dit jonge paar
de zaak an goede mannen.
8 As Stijve Pietje in 't selsip kwam
hij gaf ien tonne bier, ien ham,
en vijfentwintig koeken.
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Hier mag're Marry van Billerdam
die ging de bruid daar doeken.
9 Heer! het stong er zo net om 't lijf,
doe dronk men daar zo fel en stijf,
ja mannen ende vrouwen.
Hoe licht komt Jorden an ien wijf,
hij zei 'n zundag trouwen.

Een oud bestevaartje, met een jong meisje
Stem: Pots honderdduizend slapperment, etc.
Lammert
1 O Jannetje, mijn zoete bek,
ei lieve, blijf wat staan!
Jannetje
Wat schort je, zeg, jij ouwe gek?
Ik raad je, laat me gaan.
Lammert
Al 't geld dat gij hier liggen ziet,
dat is voor u al ree.
Jannetje
Weg kaalkop, ik en zoek u niet:
wat jij zoekt, zoek ik mee.

Lammert
2 Van landen, zanden, gelden goed
zo ben ik machtig rijk.
Jannetje
Dat acht ik niet, o suffe bloed!
Ik wacht naar mijns gelijk.
Lammert
Het goed is 't, waar men wel af vaart,
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dus meisje wees gedwee.
Jannetje
Gij zijt mij al te oud bejaard:
wat jij zoekt, zoek ik mee.
Lammert
3 Och kindje geef je mij een zoen,
ik geef je al dit geld.
Jannetje
Dat zal ik wel een jonger doen,
al gaf hij niet 'n speld.
Lammert
Geloof, lief, dat ik u verzoek
te ere en ter ee.
Jannetje
Weg, weg, weg Hansje Hangebroek:
wat jij zoekt, zoek ik mee.

Lammert
4 Ik zal jou kopen wat je lust,
en doen wat jij gebiedt.
Jannetje
Ei Lammert-vaartje hou je rust,
want jij en dient me niet:
was jij maar twintig jaren oud,
misschien of ik 't dee,
maar nou zo ben je oud en koud:
wat jij zoekt, zoek ik mee.
5 Dit is een lansje naar mijn zin,
vol vrolijkheid en vreugd,
die ik niet om z'n goed bemin,
maar om z'n jonge jeugd.
Uw krachten die zijn oud en af,
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dus laat me in mijn vree,
en vrijt geen vrijster, maar een graf:
wat jij zoekt, zoek ik mee.

Lammert
6 Mijn dochter, laat dees melkmuil,
en neem een deftig man.
Jannetje
Och nam ik zulk een ouwe uil,
wat raad ging mij dan an?
'k Zou immers bij uw levend lijf
(Waar vindt men meerder wee?)
uw maagd zijn en uw weeuw, jouw wijf:
wat jij zoekt, zoek ik mee.
7 Vaarwel dan ouwe rochelaar,
ik blijf bij mijns gelijk:
weet jij niet, zalige bestevaar,
dat wie genoegt, is rijk?
Lammert
Ei sta toch stil, God zegen ongs,
verhoor toch dees mijn bee.
Jannetje
Ai Lammert-vaar jij zoekt wat jongs:
wat jij zoekt, zoek ik mee.

Een oud besje met een jongman
Stem: Pots honderdduizend slapperment, etc.
Besje
1 Nu Hereman, nu jonggezel,
hoor toe, en hou wat stal.

G.A. Bredero, Liederen

17

Hereman
Nou laat mij gaan jij ouwe vel,
wat schort je? bin je mal?
Besje
Hoe komt dat gij u zo verhaast?
Ai lieve hou wat stee.
Hereman
Weg, ouwe totebel, gij raast:
wat jij zoekt, zoek ik mee.

Besje
2 Hoe valt u dit zo euvel in,
dat gij mij zo versmaadt?
Hereman
Weg kwijlbab met uw kevelkin,
weg met uw malle praat.
Besje
Ai jongman geef mij wat gehoor,
het is mijn eerste bee.
Hereman
En prevel mij niet meer an 't oor:
wat jij zoekt, zoek ik mee.

Besje
3 Dit schenk ik u, o jonge held!
daartoe mijn lijf en goed.
Hereman
Nu Besje, laat mij ongekweld,
en zoek een gierig bloed.
Besje
Ik maak u, jongeling, zo rijk
als 't water van de zee.
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Hereman
Gij zijt mij al te ongelijk:
wat jij zoekt, zoek ik mee.

Besje
4 Ik zal u houden als een graaf,
in 't goud, in 't zilver stijf.
Hereman
Daarvoor zou ik dan zijn een slaaf
van een verschrompeld wijf.
Besje
Dat kleuter is te wispeltuur,
al is zij blank als snee.
Hereman
En gij zijt mij te nors en zuur:
wat jij zoekt, zoek ik mee.
5 Weg taaie tandeloze best,
weg druipneus, weg roodoog,
ga, haal ien kooltje in uw test
en zet 't vrij wat hoog,
en raas en blaas daar leven in,
en laat mij in mijn vree.
Dit is een meisje naar mijn zin!
Wat jij zoekt, zoek ik mee.

Besje
6 De ouderdom is wijs van raad,
daartoe zuinig en vroed.
Hereman
Gelijkheid in de echte staat
baart vriendschap in 't gemoed:
wat is hier liefelijker ding,
of 't allerdroefste wee,
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als goe' of geen vereniging?
Wat jij zoekt, zoek ik mee.
7 Al was de rijkdom van uw schat
als al de wereld groot,
en eer ik ze met u bezat,
ik was veel liever dood.
Weg morsebel, gij hebt een gongs,
loop door, gij oude kwee.
Och Bestemoer gij zoekt wat jongs:
wat jij zoekt, zoek ik mee.

Van Fobert en Lobbetje
Stem: 't Schaap dat voer naar Allekmoer
1 Onze Lobbetje is zo blijd,
onze Lobbetje is zo blijd,
zodat ze 't over de buurt schier krijt,
hoe zij 'r vrijer laat prachen,
maar zag je hoe dat Fobert vrijt,
je zou je stikken lachen.
2 Fobert is fijn en welbespraakt,
Fobert is, etc.
daarom as hij an 't praten raakt,
kan wongder hij versieren,
o, Lobbetje, zeit hij, wie het je 'maakt
deuze verweende klieren?
3 Toch ze staan je om 't lijf zo juist,
't is t' ongenaartig wel 'ekuist,
een mens die zou je schaken.
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Staat stil, zeit zij, breur onbesuisd,
jij zou me smerig maken.
4 Fobert die mient strik straks al waars,
zij lijkt zo kwaad dan as 'n baars,
en 't is maar klinkklaar jokken,
maar dit doet die doortrapte flaars
om hum nog mier te lokken.
5 As Lobbetje zeit, ai sus, zit stil,
dat is zo veul as: 't is mijn wil,
maar moet 't zo wat dekken,
en als hij schoon zijn hangden hil,
zij zou 't zich zeer aantrekken.
6 Wangt as hij zich wat koeltjes houdt,
zo mient zij dat z'n liefd' verkoudt
en kittelt hem in z'n zijen,
waardeur zich Fobert dan verstout
en raakt aldus an 't vrijen.
7 O Lobbetje! die ik ooit verhief,
ik heb je zo bezeten lief,
ik kan me niet besturen.
Weg, weg, zeit zij, je hebt een brief,
weg mit je malle kuren.
8 't Is mit Fobert al 'edaan,
wangt Lobbetje hiet hem altoos gaan,
en dat ook hiel onwaardig,
en zij wordt, zo ik heb verstaan,
hiel spijtig en hovaardig.

G.A. Bredero, Liederen

22
9 Hoort nou alle met mekaar,
Fobert en vraagt ook niet naar haar,
hoezeer hij haar ierst minde;
en is 't gien Lobbetje, 't is ien aar,
hij zei z'n diel wel vinden.

Van Gierige Gerrit, en Modde van Gompen
Stem: Daar ik gisteravond kwam, daar scheen de, etc.
1 De Gierige Gerrit, die lebbige dief, die vrijt nu zijns gelijk,
die vrijt nu zijns gelijk,
wangt hij het Modde van Gompen lief,
die lelijk is en rijk,
die lelijk is en rijk,
die lelijk is en rijk.
2 Zij het ien aanzicht ruim van vel,
niet muisvaal, noch niet bongt,
niet muisvaal, etc.
naar 't rattegrauw gelijkt 't wel,
maar zwart was 't in de grongd,
maar zwart was 't, etc.
3 Haar tangden zijn kastanjebruin,
heur lippen pimpelpaars,
ze het ien veurhoofd tot heur kruin,
en hier en daar wat haars.
4 In haar vermaalde wangen bliek,
en in heur mooie kin,
daar ziet men 't leger van de Griek
en trotse Troje in.
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5 Ze is geborst, gebuikt, gebild,
en louter in de vang,
praat van Ros Beyaard zo gij wilt,
dees het ien ander gang.
6 Dit monsterum of ongediert
dat voert zo hoge pracht,
daar wordt gien snof, gien snee versierd,
of 't is heur daag'lijks dracht.
7 Gerrit is wat rood, en wat blauw,
wat paars, wat kakelbongt,
z'n tangden as ien wouweklauw
staan averechts in z'n mongd.
8 Hij ziet er nou zo jongetjes uit,
wangt hij het korts 'ehaard.
Nadat hij schoon was uit'eruid
kreeg hij z'n twiede baard.
9 Hij is zo ankstelijk mooi,
men vreest dat men hum ziet,
zijn vaar het brieven van octrooi,
men mag 't nadrukken niet.
10 Zo iemand nog een stempel vindt,
die kapt ze vrij an twee,
en drijft ze met de woeste wind
diep in de Zuierzee,
diep in de Zuierzee,
diep in de Zuierzee.
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Tweespraak, tussen Kniertje Knelis en Lijsbet Leffers
Stem: Wie wil horen een nieuw lied, etc.
Kniertje
1 Hou sik hou, goên dag in 't huis:
wel is hier nou niemand thuis?
Lijsbet
Ja Kniertje, kom vrij binnen,
En zie iens waar wij zinnen.
Kniertje
Wel, 't is hier nou wel in jouw bouw,
zo bezig staag met spinnen?
Maar wat ik jou zeggen wou:
2 Lijsbet Leffers, weet jij 't niet,
't is van z'n leven niet 'eschied,
ala moer de Franse
wou niemand met me dansen,
noch jonge Jan, noch ouwe Jan,
noch Ariaan, noch Jan Jansen,
noch Jan oom Janses Jan.
3 Is hij waard dat hij brood eet
die oude deugd zo gauw vergeet?
Ja! mocht zijn vaar opkijken,
hoe zou hij hem doorstrijken!
Lijsbet
Maar, zeg je dat? Wat, Jan zo prat,
liet hij jou daar staan prijken?
Kniertje Knelis, wat! wat! wat!
4 Wat! dat lijkt zeker niet een mijt.
Kniertje
Ja, meen je dat 't me niet spijt,
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ik heb hum hiele dagen
op deze arm 'edragen!
Wat dat beduidt, staag wou hij uit,
ik heb hem in de wagen
zo menigmaal 'ekruid.
5 Heer! Lijsbet moer, wel ik beken 't,
ik was tot de jongen zo 'ewend,
ja ik en kon niet eten
had hij niet mee 'egeten,
sneed ik ien stik en smierde 't dik,
wij beten beet aan beten,
dan hij, en dan weer ik.

Tweespraak tussen Jaapje Jans en Fijtje Floris
Stem: Bange zuchtjes gaat nu spelen
Jaapje
1 Fijtje Floris, mijn speulmeisje,
wil je mee naar buiten gaan?
Kom, mijn bekje, nog ien reisje,
'k zei je dan wat nieuws verslaan.
Fijtje
Sus, Jaap Jans, ai! zwijgt stil,
hoe garen bin je op de tril.

Jaapje
2 Fijtje, willen wij gaan varen
met ien schuitje naar 't zwart huis?
Ik mag gien brood voor vrienden sparen,
'k heb nog mooie negen duits
mit ien blankje van mijn oom,
Heer! ik eet zo gaarne room.
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Fijtje
3 Jaapje, meug je wel suikerperen?
'k Heb ze in mijn linkermangd:
Get, hoe willen wij banketeren!
Gaan we zitten op die kangt,
't is hier zo ondiefte mooi:
maar hoe zoetjes ruikt dat hooi!

Jaapje
4 Fijtje! ga je daar zo leggen
in dat natte lange gras?
Fijtje
Jaapje, wil ik jou wat zeggen,
'k wou Michieltje bij ons was!
Toch die knecht die is zo groen:
'k weet niet wat 'k hem wel zou doen.
5 Men zou er zeker op verheven.
Fijtje
't Is de waarheid: Maar nee, kijns,
ik heb veer de oudste brieven:
wangt Michieltje is goed mijns,
ja zo zeer, ik weet niet hoe,
dat 's alliens, as daar en toe.
6 Michieltje wou me lestent trouwen
met ien veter, en hij sprak:
'k Zei je kopen ien nuwe bouwen
mit ien schorthaak en ien jak;
wil je, zeid' hij, 't is 'edaan?
En ik nam 't op mijn beraân.
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Jaapje
7 Hoort iens, Fijtje, zonger jokken:
Michieltje bood me flus nog trouw,
hij zwoer me bij de grote klokken,
dat hij mij toemaken zou
voor ien prins: en 't is 'eschied.
Het hij me lief, of het hij niet?
Fijtje
8 Je zelt hem, bij gord, niet genieten,
al waar je, ziet, nog iens zo fel.
Jaapje
Wel, late wij er om opschieten
wie Michieltje hebben zei.
Ra jij kruis, zo ra ik munt:
nou laat zien, wat God mij gunt.
9 Fijtje het 't spul verloren,
maar hij doet er wat hij wil:
al het hij Jaapje hoog gezworen,
daar is al wat aars in 't til.
Denkt of zij niet kloekjes spint,
dat z' hem kost en biergeld wint!

Van Dieuwertjes vrijer
Stem: Meester Clement, gij vuile vent, etc.
1 Dieuwer is verliefd, bij get,
op zukken reinen vrijer,
maar z' het er niet iens op 'elet,
hoe raar dat hij z'n bienen zet,
gelijk 'n kreup'le snijer.

G.A. Bredero, Liederen

28
2 Wangt as ze maar z'n aanzicht ziet,
zij kan d'r niet uitkomen:
zij weet dan van haarzelve niet,
zij staat wannier heur dat geschiedt,
al waar zij op'enomen.
3 Maar, Dieuwertje, je hebt jouw reên,
die jou daartoe andrijven,
je ziet op zijn volmaakte leên,
die ik van boven tot beneên
naar 't leven zal beschrijven:
4 Z'n haar dat is as zuiver grijs,
z'n aanzicht daar beneven
dat is zo rongd, windhongds-gewijs;
is 't dat ik 't niet genoeg en prijs,
dat moet je mij vergeven.
5 Z'n veurhoofd is gebult zeer hoog,
gien schilder zou 't zo maken,
daarbij het hij ien linker oog
dat is hiel leep en zelden droog,
geboord met rood scharlaken.
6 Daartoe het hij een grote neus
vol parlen en robijnen,
op het fatsoen van Heintje Peus,
van verf is zij hiel glorieus,
miest uit de karmozijnen.
7 Z'n kneveltjes staan hum zo schots,
steil boven z'n proop're mongdje,
die hij ierst stijfde mit wat snots,
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nou kijkt hij deur de haartjes trots,
recht as 'n IJslangs hongdje.
8 Z'n lippen zijn veural niet zwak
en zijn trompetterswangen
die staan zo stijf, zo straf, zo strak:
men zou met zo een bullebak
wel jonge duvels vangen.
9 Z'n kinnetjen is zo wel 'edaan,
en was het niet vol puisten,
men zou er klauwen op ofslaan;
maar is er iemand om begaan,
die slaat ze plat met vuisten.
10 Het ongze Dieuwer dan gien recht,
dat zij leit al heur zinnen
op dees verweende mooie knecht?
Ik bid je, vrienden, dat je 't zegt,
wie zou hum niet beminnen?
11 Wangt, ziet, hij het maar ien gebrek
an al z'n lijf en leden:
wat mier is, 't is ien hoddebek,
een lompe loer, ien grote gek
van boven tot beneden.
12 Maar Dieuwer die is wijs en vroed,
niet vleselijk noch biestig,
zij lieft z'n vleis niet, noch z'n bloed,
maar z' is genegen tot z'n goed:
bemint z' hum dan niet giestig?

G.A. Bredero, Liederen

30

Koortsig liedje
Stemme: Onlangs vroeg in 't morgenrood, etc.
1 Als Dirkje in zijn koortse lag,
die hem het bloed besmette
met een brandende hette,
hij sloeg zijn oogjes op en zag
dat zijn lieve Lijsbette
dezelfde ziekte lette.
Toen heeft hij gezeid:
Mijn vriendelijkheid,
hoe deert mij uw leid!
Och sterf niet, maar beid,
want zie ik ben bereid
mijn ziel u bij te zetten.
2 De vlammen stegen aan zijn hart,
zijn tong hield op van klagen,
zijn pols begon te jagen;
het scheen dat hij veel stijver smart,
ja dodelijker plagen
om harentwil moest dragen,
maar toch niettemin
zo nam hij nog in
zijn zoete vriendin
en ziektsgezellin,
met ziel en met zin,
een wonder welbehagen.
3 Zij sloot haar oogjes half toe,
als hij zich nederspreidde
en tot de dood bereidde,
zij zag wel aan zijn lipjes doe
hoe zijn ziel arrebeidde
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en al zijn kracht uitbreidde.
Zij riep toen zozeer, met een stemmetje teer:
Mijn engel, mijn eer!
Ik zwijm, och mijn heer!
En ik, zei hij weer,
ga van mijn zieltje scheiden.
4 De woorden kleefden aan de tong,
zij bleven liggen zwoegen,
met liefelijk vernoegen,
hun harten hijgden en de long,
en dat in zulker voegen,
dat al de aders sloegen.
Die tuigden ter nood
hun jammeren groot,
en kwellingen snood.
Hij stierf in haar schoot
een suikerige dood,
waar zij zich slap om loegen.

Lied
Stemme: Als ik laatst van Holland voer, ik voer, etc.
1 Nadat ik van mijn trouwe dienst
het loon lang heb verwacht,
het loon lang heb verwacht,
zo vind ik mij op 't onverzienst
van u zo schots veracht,
van u zo schots veracht.
2 Is dit mijn hoop? is dit mijn dank?
is dit dan mijn waardij? etc.
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Ging ik hierom mijn leven lang
in straffe slavernij?
in straffe, etc.
3 Te laat werd ik mijn zotheid kund,
maar toch het is mij leed,
de eer die ik u heb gegund,
was aan u niet besteed.
4 Had ik u nooit zo wel beoogd,
zo was ik niet gekwetst,
zo had ik nooit zo hoog geboogd
of schadelijk gezwetst.
5 Want deez' eer, en uw grote goed
doen dat uw zotte hart
vol opgeblazen hogemoed
nu zo hovaardig wardt.
6 Zie naar uw nieuwe vrijer nu,
waar gij zo hoofs om pronkt,
maar hij en ziet niet eens naar u,
hoe gij loeroogt en lonkt.
7 Of gij al schoon hem scheets vertrekt
mijn kindse liefde zot,
waar gij, zo 't schijnt, dan met mij gekt,
daar wordt gij zelf bespot.
8 Want nu gij 't hem zo openbaart
'tgeen u toe was vertrouwd,
zo acht hij u (met recht) niet waard
dat hij met u wat kout.
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9 Al kruift gij 't haar, en siert uw hoofd,
uw kunst dat is maar wind.
Hij veinst hetgeen dat gij gelooft,
dat is dat hij u mint.
10 O meisje! zo gij and'ren doet,
zo wordt u weer gedaan.
Mijn eerste liefde was wel goed,
maar die is nu vergaan.
11 Prinsesse die ik eerst verhief,
ik wens u goede nacht,
adieu mijn zure, zoete lief,
ik zoek wat gij verwacht,
ik zoek wat gij verwacht.

Avondlied
Op de stemme: Als ik laatst van Holland voer, ik voer van Amsterdam
1 Ach proper dier, waar wil je heen
zo in de nare nacht?
't Is zorgelijk te gaan alleen;
mij tot konvooi verwacht,
mij tot konvooi verwacht.
2 Hoe komt dat gij zo schichtig bent,
en vliedt van mij zo verd?
Geen vijand, lief, is u omtrent,
waartoe dit lopen, hert?
waartoe dit, etc.
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3 Vreest gij niet dat de boeven, vrouw,
u zullen randen aan?
Als zij u misdeden, ik zou
van rouw en smart vergaan.
4 Ik heb u dit zo dik gezeid,
ook van de liefde mijn:
gelijk het hout in 't vuur geleid,
zo lig ik in de pijn.
5 Hoe dikwijls heb ik mij vermand
om u te lopen naar,
niet eens aanziende eer of schand,
ik achtte 't niet een haar.
6 Zo vreemd als g' u in 't lopen toont,
zo vreemd zijt gij in als.
Blijft al mijn moeite ongeloond,
zo is de kaart heel vals.
7 Als ik nog denk om d' oude vreugd,
en om de laatste praat,
dan is mijn hartje heel verheugd,
wat zou nu doen de daad?
8 Waarom toont gij zo vreemd een schijn,
daar gij mij wel meugt zien?
Ik bid u, troost, ontdekt 't mijn,
de oorzaak van dit vlien.
9 Nu gij mij dit te kennen geeft,
en openlijk vermondt,
zo zal ik u, mijn lief beleefd,
beminnen t' aller stond.
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10 Prinses moet ik scheiden alree,
zo beveel ik u d' Heer,
die wil dij, mij bewaren mee,
adieu mi jn lief vol eer,
adieu mijn lief vol eer.

Nieuw liedeken
Stemme: zoals 't begint
1 Zondag, zondag lestleden,
op enen St.-Jansdag
ben ik buiten getreden,
waar men veel wagens zag
met zoveel ommeslag;
het volk kwam met hopen
al bij de voerlui lopen
en maakten daar verdrag.
2 De kneukels en de boeren
die hadden 't opgesteld,
zij wilden niemand voeren
dan voor gedwongen geld.
Dit, docht mij, was geweld.
Ik wandelde met lusten
en ging mijzelve rusten
in 't groen geschilderd veld.
3 De gladde paarden renden
langes de harde slijk,
de voerlui die ze menden
klatterden vreselijk.
De dorre, droge dijk
die was bezaaid met mensen,
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ik zag het al naar wensen
in mijn begrazeld rijk.
4 Fluks kwam daar aanrumoeren
en raasden zonder rooi
hele wagens met hoeren,
die wierpen steeds met hooi,
dit dunkt die lieden mooi.
Zij riepen en zij kreten,
als hadden z' niets gegeten,
dit gore gorlegooi.
5 Weleer wou ik wel weten
waarvan, of hoe het kwam,
dat men mal placht te heten
het volk van Amsterdam;
maar als ik dit vernam,
ik barstte uit van lachen;
het schijnt, wij komen prachen
der drogers spek of ham.
6 Waarheen gij broedse lieden?
Ai lieve, blijft in stad,
laat hier uw rookvlees zieden
en knabbelt hier doch wat,
tapt eens uit 't beste vat,
laat die gulzige wespen
hun geelgarstige hespen
en hun krankhoofdig nat!
...
10 De velden en de stoepen
met wijven zijn bezeid.
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Waarheen, waarheen? zij roepen;
Naar Haarlem, gilt 'n meid,
met zoveel vrolijkheid.
Maar als zij wederkomen,
is haar de vreugd benomen:
't Alleluja is geleid.
11 Onder zo menig honderd
was nauw een deeg'lijk man.
Ik was blijd en verwonderd,
dat wij er zo raakten van.
Kwaamt gij op een Sint Jan,
zandridders, ons bezoeken,
gij zoudt in onze kloeken
u wel verdwalen dan.
12 Gij Prinsen en gij heren,
of nieuwsgierige liên,
gij moogt wel wederkeren,
want hier is niets te zien.
Of lust 't u misschien
de wagens eens te tellen
of die voerlui te kwellen?
Dat wil ik niet verbiên.

Nieuw liedeken
Stemme: Te Brug al binnen de muren, etc.
1 Haarlemse droge harten nu,
komt toont hier wie gij zijt,
wij Amsterdammers tarten u
te drinken eens om strijd:
elk die drinkt een volle kan,
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al wordt de buik gezwollen dan,
zo loop niet als een dolleman,
blijf bij de dronk altijd.
2 Wij hebben zo vaste zitters hier,
en gladde kelen fris,
'k verdwaal in onze kitters schier,
wat hier zo menig is:
komt, maakt onze bierhanen moe
en brengt elkaar met vanen toe,
gij verliest 't naar mijn wanen vroe,
ons drinkers zijn te wis.
3 Een rustig vaandel vrijers fijn
die eisen u te veld,
maar dat 't wevers noch snijers zijn
die men ons tegenstelt.
Roept lustig al uw bazen vrij,
zegt dat ze rustig blazen bij,
maar brengt kannen en glazen bij,
en bruikt vrij uw geweld.
4 Wij hebben een zo vaardig gast
verkoren tot Kor'nel,
die deze staat zeer aardig past,
want hij drinkt stijf en snel.
Als hij de vocht maar schuimen ziet,
zo zal hij hem verzuimen niet,
niet veel hij op zijn duimen giet,
want hij mag 't al te wel.
5 De Kapitein, een stouter man,
die ook geweldig veegt,
die deze kunst zo louter kan,
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de kan schier stadig leegt,
een half vat kan hij stuwen, hoort,
en weet 't zo te duwen voort,
wie weet hoe menig nuwe woord
hij daar wel onder pleegt.
6 De Luit'nant zal geen molik zijn,
het is te nobele baas,
hij wil zo garen vrolijk zijn
al bij de jonge maats,
op allerlei manieren klaar
drinkt hij de hele bieren daar,
bij drie?n of bij vieren, maar
toch zonder veel geraas.
7 Ons Vaanderig is dol genoeg,
die in de kan zo slooft,
drie vier dagen over één boeg,
'k had 't schier niet geloofd,
waar hij zo trots wil an de kan,
hij vat die met zijn tanden an,
en houdt er ook zijn handen van
en slingert z' over 't hoofd.
8 Gelooft dat het wat wezen moet
die men kiest tot Sergeans;
waar een gelag voor vrezen moet,
zijn immers al wat mans.
Al schijnen 't slechte sullen sneeg,
zij drinken grote pullen leeg,
zij roepen: Laat ze vullen, veeg,
aars hebben wij gien kans.
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9 Ons Korporaal wat druistig is
en daarbij al wat vet,
wonder hij niet meer puistig is,
daar hij nooit stort noch zet.
Hij zal 't toch niet ontlopen, neen:
hij stuurt 't met hele stopen heen,
zou er nog wel an knopen een,
was 't anders maar gewed.
10 De schrijver zeide nog onlanks
zelve tot ons Foerier,
dat hij getroffen had viel dranks
en dat van wijn en bier.
Zelden dat dezen broeder pocht,
nochtans ook al zijn goeder vocht,
zeid' hij, niet in een voeder mocht,
't officie staat hem dier.
11 W' hebben ons Adelborsten vier,
en Lansmissaten mee,
wiens kelen altijd dorsten schier,
niet weinig praten mee.
Met ons Provoost wij brommen zeer,
die drinkt er zo uit kommen meer
zich dronken eer ik ommekeer,
en ken 't wel laten mee.
12 d' Ouwe Soldaten winnen prijs,
die drinken met verstand
zichzelve en hun zinnen wijs,
is dat niet triomfant?
Nu voort aan, gij optrekkers, trekt,
die garen wel wat lekkers lekt,
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ziet, dat gij nu als trekkers strekt
en tart het hele land.
13 Beklaagt u niet, gij Prinsen eêl,
ik van uw naam niet roem,
want zeker daar zijn d'r zoveel,
dus zo ik iemand noem,
d' ander die zouden schelden mij,
dat ik er hen niet stelden bij,
van opspraak is men zelden vrij,
wij missen nog een bloem.
14 Ziet hier nu, gij Drogisten droog,
gij bent het niet alleen,
w' hebben hier ook kannisten hoog,
die 't ook kunnen, zo 'k meen.
Was er maar geld te winnen mee,
o bloed! wij zouden minnen mee,
wij mosten straks beginnen mee,
dan waren wij tevreên.
15 Onze Krijgsraad besloten heeft,
wat vroom of kloek Soldaat
die allermeest gegoten heeft,
te vereren met staat.
Maakt de waardin veel trompe diets
en zoekt haar te ontmompen iets,
en geeft haar van de lompen niets,
gij krijgt de hoogste graad.
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Liedeken
Stemme: 's Morgens voor daag, in 't veld al bij den wege, etc.
1 Maar ziet, zij sluit!
Ach lief, wil zo niet sluiten,
zie eerst eens uit
wie dat gij hier laat buiten
uw deurtje gaan;
kom Fleurtje aan,
aan 't scheurtje,
een eurtje
aan 't deurtje staan,
aanhoor mijn klein vermaan.
2 Ach, wil je niet?
En is 't dan uw behagen,
dat ik 't verdriet
hier op de straat moet klagen?
Voor nijers boos,
voor vrijers loos,
nog wijder
voor ijder,
voor vrijers loos
of iemand die mij ziet?
3 Ik gaf een klop
met vrezen en met hopen,
en zei: Doe op.
Zij zei: Ik doe niet open.
Wij zorgen zeer,
kom morgen weer,
wil borgen
tot morgen,
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kom morgen weer
en eis dan uw begeer.
4 Ik ben 't, mijn roem,
mijn waarde uitgelezen!
die ik schier noem
mijn eigen hart te wezen;
zij vluchtte toe,
ik zuchtte doe,
zij vruchtte,
ik duchtte,
ik zuchtte doe,
hoe wee was ik te moe!
5 'k En kan voorwaar
de hele nacht niet rusten,
maar dacht om haar,
en veel verscheiden lusten
tempteerden mij.
Het deerde mij
't ontbeerde
begeerde,
dies keerd' ik mij
van d' een op d' ander zij.
6 Wel op, mijn hart,
en wil niet langer treuren,
mag voor uw smart
haar gunst u niet gebeuren,
zo laat ze snel;
maar praat ze wel,
zo staat ze,
ter plaatse,
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zo staat ze wel
waar men haar eren zei.
7 Prinsesje eêl!
Als ik bij u kwam praten
was 't een te veel,
daarom zal ik u laten.
Gij maakte 't trots,
gij spraakt te schots,
ik laak 't,
en staak 't,
gij maakt 't trots,
't had zeker niet veel slots.

Kokje
Stemme: Schoon lief, wil mij troost geven, etc.
1 Truitje, ik moet u loven,
want gij weet meer te hoven
als d' alderbraafste kok,
met kunstjes te versieren,
met schikken en schakieren,
dat 's zeker, zonder jok.
2 't Zij waar het is besproken,
in kamer of in koken,
ik vind u even drok,
met jonge en met oude,
met vrije en getrouwde,
dat 's zeker, zonder jok.
3 Met burgers en met boeren,
met heren en met hoeren,
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die gij kent bij de schok,
met waarden en waardinnen,
God geef ook hoe ze zinnen,
dat 's zeker, zonder jok.
4 Met wevers en met snijers,
met voerlui, met paardrijers,
met boef, met bedelbrok,
met aterlings, met basters,
met lui vol lofs en lasters,
dat 's zeker, zonder jok.
5 Met snode duiveljagers,
met broeders en met zwagers,
in enig hoek of hok,
met botters, valse speelders,
met heelders en met steelders,
dat 's zeker, zonder jok.
6 Met schooiers en wijnkopers,
met schrapers en leeglopers,
wel hoe, ik krijg de nok!
Bij armen en bij rijken
laat gij uw goedheid blijken,
dat 's zeker, zonder jok.
7 Gij slacht de goede paarden,
gij werpt niemand ter aarde,
het valt als in Gods blok;
uw goedheid is rechtvaardig
wel een rood rokje waardig,
dat 's zeker, zonder jok.
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8 Maar als zij 't u verwijten,
zegt: wie een hond wil smijten,
die vindt welhaast een stok.
Maar kunt ge u verbijten,
't zal hun te meerder spijten,
dat 's zeker, zonder jok.
9 Die u hierover laken,
laat zij 't eens beter maken,
hetzij om ring of rok,
maar of ze schoon wat praten,
gij zult 't toch niet laten,
dat 's zeker, zonder jok.

Cupido's lied
Stemme: Als ik uit wandelen ga, etc.
1 Ik hadde nooit gevoeld in mijn voorleden wijlen
de schichten, noch het vier, noch de vliegende pijlen,
de hongerige vlam, noch 't woeden, noch de wind,
noch ook de fakkel heet van 't wrede schutterkind.
2 Ik hadde door 't gezicht gelepperd noch gezopen
dat schadelijk vergift, de smaak van 't lieflijk hopen,
dat in mijn ingewand zo nestelde met kracht,
en heeft mij duizentig krakélen toegebracht.
3 Ja duizend strijden straf, en duizend zoete vrede,
die in mijn jong gemoed schermutsten ende streden,
ik wist niet of mijn hart, zo minneloos en koud,
zou lijden wel de brand, die elk onlijd'lijk houdt.
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4 Ik waande, 't dwaze wicht moest zwak, onmachtig wezen,
en dat zijn kindse kracht was nodeloos te vrezen,
maar als ik heb gezien, dat hij de hoge goôn,
de hemel en de aard zo dwong met zijn geboôn;
5 De bodem van de zee en d' afgrond van de helle,
die beven voor zijn macht, die schrikken voor zijn kwelle,
eenieder zeverbekt voor deze kleine god,
die 't al in al bestiert met zijn dwingend gebod;
6 Ha, wrede, zei ik toen, die met uw felle smarten
de lichamen verkracht, verdrukt de vrome harten,
die alle macht verniet, wie 't al is onderdaan,
laat mij mijn vrijdom vrij, zonder mij zo te slaan.
7 Bedekt, o stoute! niet mijn geest, noch ook mijn ogen,
noch die levende kracht, der zielen groot vermogen,
en roof mijn oordeel niet, mijn vrijheid of mijn schild,
als gij mijn vaste zin streng'lijk beproeven wilt.
8 Maar laas! toen ik hem bad met ootmoedige beden,
heeft hij geschoten los, heel buiten recht of reden,
van zijnen essen boog zo vluchtig en zo ras,
de dodelijkste schicht die in zijn koker was.
9 Hij heeft hem afgelost en in mijn hart gezonden,
waar de verstaalde punt boorde zo groot een wonde,
een grondeloze wond, een wonde onbekend,
wiens smarte niet gedoogt, dat men ze tast of ent.
10 Het ijzer zoude mij een snelle dood bereiden,
indien de minne niet de hand daaraan en leide,
en kwetste met een schicht op een gelijke stond
degene die mijn hart geroofd heeft en gewond.
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11 Deez' schone klaarheid hel, deez' Cupido, deez' stralen,
die mij in haar gezicht zo levendig afmalen,
dat zijn de midd'len van mijn enig groot geluk,
maar zij herkennen niet mijn trouwheid noch mijn druk.
12 Ach, zij herkennen niet de trouwe van mijn ziele!
En ik gevoele wel hun wreedheid mij vernielen.
Zij kennen niet mijn dienst, noch 't herte dat zo vlamt,
geen van mijn zinnen vijf voldoen hun eigen ambt.
13 Alzo het vonkend vier, de vleugelen, de schichten
in mijn beroerde geest zo woeste brand gaan stichten,
met ijzer en met vlam en met een stijve wind,
waartoe mijn suffe hart gans geen remedie vindt.

Liedeken
1 Wat onvertelb're vreugd en wat verwonderingen,
wat liefelijk onthaal, wat heugelijker feest
mag komen onbewaand met een getuimel dringen
en ploffen plotselijk op mijn verdeelde geest?
2 O vriendelijke vreugd van uitgenomen krachten!
hoe zweeft gij van mijn ziel tot in mijn hersenpan,
die gij alzo beroert, dat ik met mijn gedachten
u niet begrijpen, noch veel min uitdrukken kan.
3 Ach! d' oorzaak van mijn vreugd zijn uw vergode zinnen
en uw gebleekt vernuft en hel verzond gemoed,
waarmee gij zijt gewend in wijsheid te verwinnen
de oordeelrijkste en de zuiverste van bloed.
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4 De klaarheid van uw geest en uw verstandelheden,
die blinken in uw werk gelijk een zonneschijn,
o volheid van mijn vreugd! O zonne van de rede!
waarvoor het klaarste licht schijnt duisternis te zijn.
5 Hoe dikwijls zou mijn tong uw grote kennis loven,
indien ik was voorzien, godinne, naar mijn wens,
maar uw waardijen gaan de aardse lof te boven,
hoe veel te meer dan van mij, onvermogen mens.
6 En deze schone ziel rust in zo lieve leden,
van ommetrek zo net, zo poez'lig en zo zacht,
van goddelijk gezicht, en zo vol properheden,
als immermeer de kunst zou tonen in haar kracht.
7 Te kunstig heeft uw hand mijn slechte stijl geprezen,
dies ik met Hector spreek, hoewel uit zoete dwang,
van geloofden geloofd is 't loffelijk te wezen,
maar ik heb anders niet dan ik van u ontvang.

Liedeken
1 Al ben ik schoon liefje niet machtig rijk,
ik ben tenminste als mijns gelijk,
wat geef ik om 't goed, wat geef ik om 't goed,
de beste rijkdommen liggen in 't gemoed.
2 Ik laat de gierigaard naar schatten zien,
en de staatzuchtigen naar het gebiên,
ik geer, o mijn schoon!
ik geer, o mijn schoon!
geen koningsscepter, noch keizerskroon.
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3 Want de rust en opperste wellust leit
in een onbekommerde vernoegelijkheid,
en niet in het geld, en niet in het geld,
dat staag zijn meester met zorgen kwelt.
4 Daarom, Prinsesse, zo acht ik allermeest,
de gaven van uw doorluchtige geest,
en uw hoog vernuft,
en uw hoog vernuft,
dat al de wereld braveert en puft.

Amoureus liedje
Op de stem: Indien het klagen kan, etc.
1 Ai schone dochter blond, die 't hulsel en paruiken
des gouden dageraads verwelkt en verdooft,
die de sneeuwwitte melk en leliën doet duiken
door 't zilverblanke vel van uw eerwaardig hoofd,
2 o Margarieta schoon, o uitgelezen bloeme,
strooi uit uw braaf verguld en lang gouddradig haar,
zodat de zon beschaamd is en verwonderd hoe me
de rozen en 't ivoor zo marmert door malkaar.
3 Ontdek, mijn lief, ontdek 't meesterstuk der nature
dit zonderlinge werk, dit uitnemende raak,
dees appelborstjes hard, dees lieve nageburen
die het lustgierig oog beloven zoet vermaak.
4 Kus mij, mijn zoete; ha kus mij en kus mij weder,
ha ha, ik sterf, ik sterf, de ziele mij ontvloog,
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naar uwe adem zoet mijn hart springt op en neder,
en zwoegt nog naar de kracht, die mij uw vuur ontzoog.
5 Ik zwijm, ai mij, ik zwijm, 't leven wil mij ontslippen,
ach gij ontzuiget mij dat liefelijk gebloemt,
dat ik te plukken placht van uw purperen lippen,
van 't koraalrijke hof en rozenveld voornoemd.
6 Paai toch mijn groot verdriet en wil gena gebruiken,
o schone, die mijn ziel volkomelijk bezit,
geef mij de bloemkens weer, die zo zoetgeurig ruiken,
geef mij hun oude kracht, hun leven en hun pit.
7 Mijn ogen zijn verstaard, met schimmer blind geslagen,
belamfer, zoete lief, uw goddelijk gezicht,
o vriendelijke mond, ik en kan niet verdragen
uw flonkerige brand en vonkend ogenlicht.
8 Omhels mij, waarde lief, en laat mij troost verwerven,
blus uit mijn glimmend vuur, blus uit mijn hete vlam,
die mij op ene stond doen leven ende sterven,
't was scha dat onze vreugd in 't midden einde nam.

Amoureus lied
Op de voois: Est-ce Mars le grand dien des alarmes
1 Waar is nu dat hart? waar de gedachten?
waar 't gemoed?
dat zo mannelijk konde verachten
's werelds goed,
dat de kroon
en de heerlijkheên
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en de scepters schoon
zou trots vertreên,
2 dat staten en steden en vorstendommen
en 't geweld,
en 't rammelen in ridderlijke somme
van hard geld,
ja 't sieraad
en 's aardrijks hoogste pracht
vaak heeft versmaad
en groots veracht?
3 Dat hart kan zich breidelen noch bedwingen
in zijn leed,
dat zo grootmoediglijk alle dingen
eerst versmeet.
O verdriet!
o pijn! o kwaal! o smart!
gij maalt tot niet
dit grote hart.
4 Dat alle hoogheden heeft versmeten
in de wind,
dat kan loshartig niet vergeten
't geen 't bemint.
't Is te zot
en al te lang gevrijd
die met mij spot
en deunt altijd.
5 Op wie zal ik meer wrokken en wrijten
dan op mijn!
En zal ik het ook mijn ogen wijten
of de schijn
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van de gunst
die mij wel is geschied?
Ach, 't was maar kunst en anders niet.
6 Betoon nu de kloekheid van uw zinnen,
o mijn hart!
in 't wel vermeesteren en verwinnen
van uw smart,
en volg raad:
met vlaagjes wat vervreemd;
't en is zo kwaad
niet als gij meent.
7 Ach, het valt mij zo zwaar te verlaten
mijn vriendin!
Al had ik oorzaak om u te haten,
niettemin
o Joffrouw!
ik blijf in lust of nood
u toch getrouw
tot in de dood.

Amoureus liedje
Op de voois: Phebus die is lang over die zee
1 Nu dobbert mijn liefje op de ree,
op de woelende springende baren
van de wijdluchtige grote zee
die hij, elacie! nu zal bewaren.
Vaar heen, vaar heen, vaar voor de wind
en denk altoos, waar dat je bint
aan haar die u bemint.
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2 Och had ik twee ogen als de zon,
die de ganse wereld beschouwen,
of dat ik je, troostje, volgen kon,
ik zou u steeds gezelschap houwen,
maar of't lichamelijk niet geschiedt,
omdat de eerbaarheid 't mij verbiedt,
mijn ziel en laat 't niet.
3 En al mis ik Dedalus' kunst,
die door de lucht zijn lief kon dragen,
ik zal u geleiden met mijn gunst,
mijn waarste lief, mijn welbehagen.
Was ik ontslagen van 't trage vleis,
mijn geest trok met u op de reis,
nu doet 't mijn gepeins.
4 Was ik voorzien van Stentors stem,
ik zou gedurig met u spreken,
maar laas! mijn keeltje te kleen bij hem,
kan door de wolken zo niet breken,
maar toch al vaar je nog eens zo vard,
ik zal nochtans in druk en smart
u spreken met mijn hart.
5 Had ik Medea's toverkracht,
ik zou Aeolus in zijn klippen
bekollen met zijn volle macht,
dat niet een windje hem zou ontslippen,
of barst er een stoker uit zijn zak,
die zou ik in uw zeilen strak
gaan sturen met gemak.
6 De winden, 't water en de vloed,
hipp'lende sterren en vaste polen,
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aan hen wordt nu mijn hoogste goed,
mijn lief, mijn licht, mijn leven bevolen.
O goedertieren góden vermaard,
o regeerders van hemel en aard,
mijn waarde Ceyx bewaart.
7 Alcyone, uw lieve bruid die schreit,
't hart wil heur van droefheid scheuren.
Omdat 't zo buldert, stormt en waait,
doet uw tortelduifje niets dan treuren.
O Ceyx! o Ceyx! waardige man!
wat hartzeer gaat uw vrouwtje an
die van u niet zijn en kan.
8 Nu dobbert mijn liefje op de ree,
op de woelende springende baren
van de wijdluchtige grote zee,
die hij, elacie! nu zal bewaren.
Vaar heen! vaar heen! vaar voor de wind,
maar denk altoos, waar dat je bint,
aan haar die u bemint.

Klaaglied
Stem: Hoe lang zal ik met hete tranen, etc.
1 Mooi Aaltje, is 't zo snel vergeten
mijn lang vervolg van dag en nacht?
de schone tijd die 'k heb versleten,
en met uw wil heb doorgebracht,
in vriendelijkheid, in vrolijkheid,
in vrijigheid, en zoetigheid van praat,
van 's nachts tot 's morgens en des avonds laat?
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2 Mijn vrienden smaad en 's vaders toorn
die heb ik om u, in 't begin,
met zware dreiging moeten horen,
maar 't ging zo snel mij uit als in.
Dat bleek zo dik, wanneer als ik,
een blink of blik van uw schoon ogen zag,
zo bleef ik bij u de gehele dag.
3 Hoe dik nam ik uw teed're handen
en drukte ze aan mijn linker borst!
waar mij het binnenst' scheen te branden
van 'tgeen dat ik nauw spreken dorst.
Daar wenst' ik mijn een vensterkijn
van kristallijn of van fijn spiegelglas,
dat gij mocht zien hoe ik te moede was.
4 Zo 'k bij mijn hart had kunnen komen,
ik had' het met eerbiedigheid
straks uit zijn legerstee genomen
en in uw lieve schoot geleid.
Zo lief was je de ziel van mij;
dacht ik dat gij zo wulps waart van zin,
en zo lichtvaardig ook in uwe min?
5 Waar ik ter wereld heb genoten
de vreugd die men verkrijgen kan,
daar wordt mij nu de deur gesloten,
en men houdt daar een ander an.
Hoe ben je nu voor mij zo schuw?
Of wie heeft u zo schandelijk geraân
dat gij mij hebt deez' trots en spijt gedaan?
6 Wat moogt ge in uzelve denken,
wanneer als gij eens overziet
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mijn leurtjes en kleine geschenken
of 'tgeen er bij ons is geschied?
Zo hier, zo daar, gij weet wel waar,
met wat gebaar en gans verslingerd hart
was ik gestaag in uwe min verward.
7 Wat woorden zijn er wel gesproken,
bedenk ze eensjes in uw geest!
Wat eden heb je mij gebroken!
't Is wonder dat je niet en vreest
dat ik u eens, met vrij wat reêns,
iets ongemeens zal spelen op een tijd,
en dat mijn liefde nog verkeert in nijd.
8 Ga heen, geveinsde courtisane,
begoochel d' ogen en het brein
met uwe krokodilletranen
van de verdwaasde kapitein.
Die blote bloed, van wie gij 't goed
meer als 't gemoed, en dat met reden, acht;
verstoor mij niet, vaarwel en voort genacht.

Lied
Op de wijze: O schoonste personagie Ofte: Si tanto gratiose
1 Ha licht vervlogen wijlen,
't herdenken van uw weelde maakt mij drukkig,
wat nijd doet u zo ijlen?
Laas! tot mijn ramp, waar ik scheen zo gelukkig,
ja zo verweend,
dat de gemeent
mij loffelijk verhieven,
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als ik met dichten
eenieder zocht te stichten
en believen.
2 Toen was mij d' hemel gunstig,
de wereld loech op mij zo vriendelijke,
gij lief, noemde mij kunstig,
omdat mij lust een reden te verrijken,
uw heusheid was 't
die wel en vast
mijn harde rijmerijen
wist te versmeden
en op zijn rechte steden
juist te vlijen.
3 Waar mij de vromen wensen
de troost van lief met ontelb're gelukken,
het schuimsel van de mensen
zoekt daar mijn heil nu nijdig te ontrukken,
want oud en jong
met gifte tong
mijn ere mij beroven,
zeer licht de luiden
het goed ten kwade duiden
en geloven.
4 Dit pijnigt mij met smarte,
en martelt, laas! mijn afgemende ziele.
Lief, mag dit van uw harte,
dat gij uw vriend onschuldig laat vernielen,
om 's volks praat
of iemands haat
vol enkel snode logen?
Mijn troost, mijn vreugde,
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ach! hebben nu de deugden
geen vermogen?
5 Zo g'lijk gelijk doet minnen,
wat doet je dan mij van uw deur afwijzen?
Helaas! d' edele zinnen
die gij voor zulks uit gunsten placht te prijzen,
zullen zij mijn
een oorzaak zijn
van balling steeds te blijven?
Zo mag ik vloeken
papieren, pen en boeken
en het schrijven.
6 Want had ik niet geschreven,
zo zou mijn naam nu niemand niet trompetten.
Ik was ook niet verheven,
Noch niemand zou op mij zo nauwe letten;
de achterklap,
noch lachtertap
en zou mij nu niet kwellen;
men zou mijn treden,
mijn passen, noch mijn schreden
zo niet tellen.
7 't Schijnt dat de grote goden,
vermoeid van mij hun troetelkind te spelen,
deze strenge geboden
en leider wet uw lieve mond bevelen,
opdat mijn druk
en ongeluk
te lichter mij zou vallen.
Nu 't kan verkeren,
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want boeren worden heren,
bergen dallen.
8 't Geluk dat stuurt in staten
weetnieten rijk en overstoute plompen;
haar onbescheiden maten
doet deez' mijn borst met diepe zuchten pompen;
de traantjes al,
die bij geval
bevrozen van mij schieten
als fijne parlen,
die ik hou voor het dwarlen
van Margriete.
9 Vaarwel, vaarwel, joffrouwe,
ik dool op 't land bij 't hoge huis te Muien.
Mijn liefd' zal niet verkouwen,
al loost de winter stormen, hagelbuien,
ja vlokken grijs.
Jachtsneeuw en ijs
smelt voor mijn vuur met schande;
kunt gij niet rusten,
zo denk onder uw lusten
aan Garbrande.

De droevige vrijer
Stem: Arend Pieter Gijzen, met Mieumes, Jaap, en Leen
1 Wat baat mij de drank waar elk vreugd uit zuigt?
en dit lief gezelschap dat nu zo zingt en juicht,
met blij en zoet gelach?
als 't oog hier niet de liefste ziet,
die ik zo gaarne zag.
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2 Speelt gij, en danst vrij de lieve lange nacht,
laat mij mijzelve vermaken met mijn klacht,
die 't hart uit droefheid dicht,
ik zal in mijn smart vrolijk zijn
of tenminste wat verlicht.
3 Ach! waar een ander gelukkig zich bevindt,
nevens degene die hij van harte mint,
daar zit ik hier alleen;
diens groot geluk vermeert mijn druk
met droeve treurigheên.
4 Niet dat ik iemand zijn voorspoed hier benij,
maar ik beklaag het wreed geval, dat mij
dus dompelt in 't verdriet,
hierom ben ik niet in mijn schik,
zo gij hier merk'lijk ziet.
5 Gaat hene, speelnoot, verheugt de jonge liên,
ik zal mijzelve van binnen wat bezien,
en dromen van mijn vrouw,
al is 't bedrog, het zal mij toch
verkwikken in mijn rouw.
6 Gaat hene, gaat hene, wat heb je nog al praats,
misschien zal u een ander afwinnen nu de plaats,
en 't meisje ook daarbij.
Ik dank u zeer voor al de eer
die gij bewijst aan mij.
7 Helaas, prinsesje! helaas waar zijt ge nu?
helaas, mijn leven! wat ben ik zonder u?
Een schaduw en een schijn,
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en geen ding min als die ik bin,
als ik bij u mag zijn.

Amoureus lied
Op de voois: Ik bender een arme pellegrim, ziet
1 De minne die in mijn hartje leit,
die zal niet einden noch sterven,
al schijnt 't dat ik door tegenheid
mijn lief zal moeten derven.
2 Al reis ik te land en over zee
en zwerf in vreemde stede,
mijn liefs beeltenis draag ik mee,
in mijn genegenhede.
3 Al ben ik waar mij veel jonst geschiedt,
het buigt geen van mijn krachten,
maar als 't hart op mijn lief eens ziet,
zo juichen mijn gedachten.
4 Al zijn meer andere schoon en rijk,
zij kunnen mij niet verwinnen,
doch als ik mijn juffrouws deugd bekijk,
aanbidden haar mijn zinnen.
5 Sinds dat mijn oog op haar schoonheid viel,
zo zocht ik haar te behagen,
en heb met eerbaarheid in mijn ziel
haar reine jonst gedragen.
6 Heilig en erelijk zijn geweest
ons minne, kusjes, boerterijen,
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want haar gezuiverde, goede geest
geen dorperheid kan lijen.
7 Haar heusheid en ook mijn liefde groot,
ons vriendschap daar beneven,
die zullen duren tot de dood,
ja moog'lijk na ons leven.
8 Of bij gevalle deez' razerij
mijn liefje kwam in handen,
haar wijsheid redekavelt mij
ten komfer of ten brande.
9 Mijn ruwer begrip en stompe stijl
verwerk die, o mijn godinne!
met die snedige, scherpe vijl
van uw geleerde zinnen.

Enigheid is armoed
Stem: Als ik uit wandelen ga, etc.
1 Wat baat u de voogdij van landen en van steên
en 't prachtige gebouw vol dure kostbaarheên,
waar gij in woont, verzeld met prinselijke stoet,
als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?
2 Wat baat de grote sleep der joffers blank en blij
en 't vorstelijk gevolg der prinsen groot en vrij,
wat baat dat ieder u als godd'lijk bidt en groet,
als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?
3 Wat baat dat gij een mijl van musk en amber riekt,
en dat gij lekkerlijk met wijn zijt opgekwiekt,
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en dat de dartelheid uw jonkheid heeft gevoed,
als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?
4 Wat baat 't of gij schoon uit gulden vaten eet,
en dat gij aan de dis de hoogste plaats bekleedt,
en of u al de lust vaak kittelt, zacht en zoet,
als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?
5 Wat baat dat de schoonheid die ten ogen uit u blinkt
zo edel, dat de zon, de gulden zonne zinkt
en dekt zijn glanzig hoofd met purper en zwart bloed,
als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?
6 Wat baat uw verstand zo wijs is en geleerd,
dat al de wereld dat verwonderd acht en eert
en dat de fame u onsterflijkheid aandoet,
als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?
7 Behalve al de vreugd zo slaapt men zoet en warm,
ik wens geen meerder schat als mijn lief in de arm.
Gij zijt de armste mens, al zijt ge rijk van goed,
als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet.

Liedeken
Stem: Fortuin, eilaas, bedroefd
1 Prinsessen preuts en prat met al uw pronkerij
van nodeloze pracht, staat op en wijkt terzij,
maar groet eerbiedelijk met nijging en gekniel
de triomfante vrouw van mijn verwonnen ziel.
2 Waartoe dit talmen? ach, gij jongejufferschop,
spreidt die tapijten neer, en strooit daar zoetjes op
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gemalen goud, ook zij, opdat de harde aard
haar tere voetjes niet en kwetse noch bezwaart.
3 Gij groten, dicht bestoet met vorstelijk gesnor,
gebiedt de volken, dat zich niemand drijft en por'
te naken aan haar kleed, te storen hare gang,
opdat z' haar niet verblaas noch kwade lucht bevang.
4 Zij komt, o goôn! zij komt; de prinsen staan als stom,
de verslagen gemeent stort van een wenkjen om,
als met haar wijze tong bazuint een helder woord,
het dondert en het wordt met wondering gehoord.
5 Eenieder riep met mij: wat vriendschap en wat gunst,
wat goddelijke glans, wat wijsheid en wat kunst
heeft Jupijn ook gebruikt, wanneer hij heeft verlicht
dit schepsel, dat ons sloeg met bliksem in 't gezicht?
6 't Is Venus, Venus is 't, waar ik weleer van las,
die uit het pekelschuim der zee geboren was,
die met een holle schelp door vloeden vlet en vlot;
ik hield 't voor narrerij en beuzelingen zot.
7 Ach heil'ge rijmerij, ik vonniste verkeerd,
want enig geest of god heeft dit geprofeteerd,
opdat de wereld en mijn tijdgelijke liên
haar gulden godheid niet onwaardig zouden zien.
8 Voordees in 't gulden jaar van 't zuidse Cyprus kwam
mijn zoete Cithera in 't schiprijk Amsterdam,
waar zij de rauwe hoop van 't grauw en groots geslacht
heeft aan een zachte aard door les en leer gebracht.
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9 Der ouden boosheid snood en d' ondankbare jeugd
vergolden na met spijt de weldaad en de deugd;
mijn Venus die vertrok, o leed! o kwaad! o dood!
Zij stierf, indien ze kon, in 't dorp van Akkersloot.

Adieulied
Stemme: O schoonste personagie, etc.
1 Vaarwel, mijn lief, mijn leven!
Hoe krank is, laas, 't vermogen bij de mensen;
in God bestaat het geven
van 't luk en heil dat wij de and'ren wensen.
'k Wens dat de Heer
u wind en weer
en voorspoed geeft in 't varen,
'k hoop Gods genade
zal u voor alle schade
wel bewaren.
2 O gij weeldige vloeden,
brooddronken, licht en neet'lig vol beroeren,
wilt met dit buiig woeden
des noordenwinds geen strijd noch oorlog voeren;
o Zuierzee,
van lieverlee
laat toch uw rug doorsnijen,
wat zij doorzeilen
zal weer zonder verdeilen
samenvlijen.
3 Voor d' Amsterdamse palen
lag 't bruine schip, met zwarte takeltouwen,
dat mijn Godin kwam halen.
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In plaats van koets, voor 't puik van alle vrouwen,
was 't vunzig ruim;
het witte schuim
de voorboeg nat bevochtte.
Maar als gij scheidde,
mijn ogen u geleidden
zo ze mochten.
4 De zon met gouden stralen
brak met geweld door blauwe wolken henen,
de winden mij ontstalen
het schip, en lijf, die allengs vast verdwenen;
't hart werd als lood,
roerloos als dood,
door inbeeldings bewelven.
Na lang afzond'ren
zo kwam ik met verwond'ren
tot mijzelve.
5 Uw zeer verlichte zinnen
de mijne, lief, in alles overstreven,
behalve in het minnen,
daar moet gij mij de volle prijs van geven.
Ik win 't in gunst,
gij lief in kunst,
in wijsheid en in reden,
in aangeboren
en eigen zelfverkoren
brave zeden.
6 Gij, die uit zoute baren
't vlamvurig hoofd onuitgedoofd liet blijken,
schift toch de grijze scharen
voor 't driftig schip, laat golven angstig wijken.
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Blanke godin,
voer mijn lief in
de wel gewenste steden.
En breng mijn vrouwe
gelukkig en behouwen
thuis met vrede.
7 Al wat een mens kan denken
om aan zijn vriend, of waarde lief te gonnen,
dat zou ik, troost, u schenken,
was 't Godes wil hetzelfde mij te jonnen.
Ach, denk om mij
als ik aan dij
met ijverig verlangen;
al mijn gedachten
die snakken en verwachten
u t' ontvangen.

Nieuw liedeken
Op de vooize: Aanhoort toch mijn geklag, gij ruiters, etc.
1 Ogen vol majesteit,
vol grootse heerlijkheden,
hoe komt dat gij nu scheidt
van uw eerwaardigheid
en zoete aardigheid;
laas, wat lichtvaardigheid
aanneemt gij zonder reden?
2 Vanwaar komt dit versmaân?
Voorwaar, ik kan 't niet zinnen,
noch generwijs verstaan
de oorzaak van dit gaan;
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(U kwelt misschien een waan)
zo ik u heb misdaan
't is met te veel te minnen.
3 Die waan kwelt u misschien,
dat ik u zoek te vrijen,
'k heb nooit zo hoog gezien
of ik wist wel op wien,
want die machtige liên
die zoeken te gebiên
en dat kan ik niet lijen.
4 Ik ben te groot van moed
om iemand iets te achten
om rijkdom of om goed,
zot is hij die 't ook doet.
Ik prijs uw edel bloed
dat goddelijk is gevoed
met hemelse gedachten,
5 waar gij mij vaak mee speest,
als ik hier kwam verkeren,
ootmoedig en bevreesd,
voornamelijk allermeest
om uw gezwinde geest!
'k Ben nooit zo stout geweest
dat ik u dorst begeren.
6 Maar lieve oogjes blij,
en heugt u niet het wenken
en 't gluren van terzij
en 't lonken tegen mij,
zo vriendelijk als vrij?
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Nochtans op vrijerij
heb ik nooit willen denken.
7 Hoe zou iemand van staat
als ik dat denken kunnen?
Hij mocht, door feil van raad
of om zijn eigen baat,
o vrouwelijk sieraad!
Ik zou u zoveel kwaad
om mij niet mogen gunnen.
8 Gij ziet mijn liefde in
met innerlijk meedogen,
ik ken 't dat ik, vriendin,
u als mijn ziel bemin,
maar eer ik meer begin,
gij sluit mij uit uw zin
en bant mij van uw ogen
9 Ogen! is 't dat ik dan
mijn landwinning moet derven,
zo bid ik, ziet eens an
mij, d' allerdroefste man
die ooit moeder gewan,
overmits dat ik van
de braafste ziel moet zwerven.

Liedeken
Stem: Als ik uit wandelen ga, etc.
1 Godinne die de naam van 't schiprijk eiland voert,
die niet met toverkracht hemel en aard beroert,
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maar die met uw gezicht en goddelijke kunst
de grootste man beweegd doet snakken naar uw gunst,
2 de grootheid van uw macht ik nooit zo hoog en hiel
als ik de hoogheid doe van uw verheven ziel,
die op de top des lofs ten pronk des werelds staat,
zulks dat de zon beschaamd zijn ogen nederslaat.
3 Als hij eerbiedig uw eerwaardigheid aanschouwt,
hij schimmert en hij staart en siert zijn hoofd met goud
en praalt zo voor uw deur, waar hij een lonkje pracht,
waarmee dat hij volnoegd voldoet zijn grote jacht.
4 's Morgens voor dauw voor dag en in de dageraad,
wanneer hij opgetooid uit zijn slaapkamer gaat,
als gij nog ligt en slaapt met al uw huisgezin,
dan komt de brallerd aan door glazen vensters in.
5 Hij kijkt, hij wederkijkt en ziet uw schoonheid door,
uw zilverblanke vel verguldt hij met zijn gloor,
gij voelt de luwte van zijn stralen zoet en zacht
en toont hem al hetgeen hij meest op aarde acht.
6 Hij doet al wat hij wil en wat hem best behaagt;
dan gaat de snoeperd door, hij schendt zo menig maagd,
waar dat die vrouwenman maar steelwijs eens insluipt,
hij vindt geen vrouwtje dat hij niet in slaap bekruipt.
7 De laatste keer, Godin, als hij u wel bezag,
toen gij in diepe rust en onbekommerd lag,
toen stal hij uit uw hoofd zo vaardig als hij kon
uw ogen en hij liet voor ieder oog een zon.
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8 Zo komt het bij, Godin, dat ik en alle liên
nu deze majesteit vol heerlijkheden zien,
door 't blinken van uw snel en wezenlijk gezicht,
waarmee dat gij mijn ziel inwendig nog verlicht.
9 Dit is mijn hoogste vreugd waar ik mij in verblij,
dat gij uw oogjes slaat uit goedheid eens op mij,
als uw genade mij eens vriendelijk aanziet,
ik ruilde dat geluk om al de wereld niet.

Liedeken
Op de wijze: Wellustige jongelingen, dat edele
1 's Nachts rusten meest de dieren,
ook mensen goed en kwaad,
en mijn lief goedertieren
is in een stille staat,
maar ik moet eenzaam zwieren
en kruisen hier de straat.
2 Ik zie het zwierig drijven,
ik zie de klare maan,
ik zie dat ik moet blijven
alleen mistroostig staan.
Ach lief wilt mij gerijven
met troostelijk vermaan.
3 Ach lelie hoog verheven,
verheven in mijn zin,
mijn hope van mijn leven,
gewenste schoon vriendin,
wil mij nu jonstig geven
een lieve wedermin.
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4 Met hoop en vrees bevangen,
met een gestage strijd
van zorgen en verlangen,
verwacht ik nu ter tijd
van u, mijn troost, t' ontvangen
't woord waar men lang om vrijt.
5 Mijn vruchteloos verwachten
mijn kommer niet en blust,
zult gij mij heel verachten,
och voedster van mijn lust?
Maar ziet, ik onbedachte
klaag nu, zij ligt en rust.
6 Och slaapt gij, mijn behagen,
terwijl ik doe mijn klacht?
Wat baat mij dan mijn klagen,
nu gij de doven slacht?
Ik zal 't geduldig dragen,
ik wens u goede nacht.
7 Adieu, prinsesje jeugelijk,
mijn vrouw van mijn gemoed,
adieu, en droom geneugelijk
en slaap gerust en zoet.
Ach, 't is mij zo onmeugelijk
te rusten als gij doet.

Bruiloftslied
Stem: Zal ik langer met hete tranen, etc.
1 Gij moet het feest met vreugd vereren,
juffrouwen schoon, vol blijdschap zoet,
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wilt ons een deuntje kwinkeleren
uit een verheugd en braaf gemoed;
want nu wij zijn hier bij de wijn,
is er, dunkt mijn,
geen vrolijker geneugt,
als die vermakelijke tafelvreugd.
2 Weg met de koude, suffe zinnen,
bekommerd met het aardse goed,
al mocht men al de wereld winnen,
wat is 't, als men 't hier laten moet?
Och niet en mijdt, 't is nu een tijd
om wel verblijd
te zingen uit de borst,
en eens te drinken voor de droge dorst.
3 Jongmans, ik zie u wel beschouwen
met opgetogen hart en geest
de schoonheid groot van uw juffrouwen,
die hier versieren het bruiloftsfeest.
Wat heeft 't zien toch te bediên?
O jonge liên!
geeft ellekaar een kus.
Of gij 't niet wist, zo doet tenminste dus.
4 Een kusje is maar een afvegen
en immers is 't zo zoete ding,
komt, laat ons kussen eens terdege!
Ik kus veel liever dan ik zing.
Wel, dat gaat wel, maar 't is te snel,
ai, ziet niet fel!
Ik doe u toch geen zeer,
en zo 't u lust, kus mij vrij half te meer.
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5 Vaart eeuwig wel, getrouwde lieden,
aan ziel en lijf, aan bloed, aan staat,
God laat u zo veel goed geschieden
als wij u wensen vroeg en laat.
Gaat Heeden of naar Westerhof,
wiens edel lof
is lustig, schoon en frei,
gaat heen en plant de zoete koele mei.

Geestig lied
Stem: Ik schouw de wereld aan
1 Wat dat de wereld is,
dat weet ik al te wis,
God beter 't, door 't verzoeken,
want ik heb daar verkeerd
en meer van haar geleerd
als van de beste boeken.
2 Want of ik schoon al las
hetgeen zo kunstig was
als goddelijk geschreven,
het ging ter ziel noch zin
zo nijver mij niet in
als 't eigen zelf beleven.
3 Nu heb ik 't al verzocht,
zo dol als onbedocht,
zo rauw als onberaden.
Och God! ik heb te blind
en al te zeer bemind
de dingen die mij schaden.
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4 Een hoofd vol wind en wijn,
een hart vol zucht en pijn,
een lichaam gans vol kwalen
heeft Venus en de kroes,
of zelfs die leide droes,
mij dikwijls doen behalen.
5 Och, een bedroefd gemoed
en een hart zeer verwoed
van duizend naberouwen
van overdaad en lust,
met een ziel ongerust
heb ik in 't lest behouwen.
6 Hoe streng breekt mij dit op:
mijn kruifde, krulde kop
die brengt mij voor de jaren
in mijn tijds lente voort
op 't zwart en 't zwetig zwoord
veel grijze, grauwe haren.
7 Wanneer een ander leit
gestrekt en uitgespreid
en rust met lijf en leden,
dan plaagt mij allermeest
de kwelling van mijn geest
met beulse wredigheden.
8 Dan dringt mij door de huid
het bange water uit
door kommerlijke zorgen.
Dies mij het harte barst
en wenst, alzo geparst,
de ongeboren morgen.
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9 En nimmer ik de dag
alzo gelukkig zag,
dat zij mij vol verblijdde;
voorwaar, 'k heb uur noch tijd
of elk heeft zijn strijd,
zijn lief, zijn leed, zijn lijden.
10 Al 'tgene dat de liên
ter wereld mogen zien
of immermeer verwerven,
en wens ik niet zo zeer
als zalig in de Heer
te leven en te sterven.

Lied
Stemme: Esprits qui soupirez, etc.
1 Als 't oog van mijn gemoed aandachtig gaat aanschouwen
de wereld en de mens die hier zo dwarlig zweeft,
zo moet ik, en ik kan 't, met reden staande houwen
dat in een stage dood het arme schepsel leeft.
2 Het arme schepsel leeft gestadig in zijn sterven,
grenst aan zijn laatste nacht, gaapt naar de laatste zucht,
en moet, eer hij dat denkt, het waan-schijnleven derven.
Hoe mag 't een leven zijn, dat schichtig van ons vlucht?
3 Recht als 't speelzieke kind met pijpjes gaat opblazen
zijn bellen rond en hol tot in de dunne wind,
zo is dit leven hier. Daarom gij aardse dwazen
tast, grijpt, en ziet hierna wat dat gij dan al vindt!
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4 Och arm! een grote niet is al het 's mensen leven,
een schaduw en een droom, een vertoning, een spel,
een schijnriet, een onrust, een kruise, daarbeneven
een heel onzeker ding, een dodelijk gekwek.
5 De wereld fraai vermomd, hoe schoon dat zij mag schijnen,
zij is niet anders dan een doolhof, een woestijn,
een razernij, een kuil, een pijnbank om te pijnen
haar zotte lievers, die nog in haar kerker zijn.
6 Al die door lust of dwang haar dienen gaan, of eren,
die haat de waarheid eêl en lieft de leugen snood,
die niet en mint de Heer, de Here aller Heren,
en is die niet, o mens! een levendige dood?
7 Gij die dit zingt of leest, of die dit hoort verhalen,
bedrieg uzelve niet met deze ijdelheid,
maar zo gij hebt gedoold, wilt dan niet blijven dwalen
en zoekt de ware weg die tot het leven leidt.
8 Christus die is de weg, de waarheid en het leven.
Bidden wij onze God: Zijn alhulprijke hand
zal ons van alles veel en overvloedig geven
en een blijfzoete vreugd in 't eeuwig vaderland.
9 O Opperprins en Heer, laat uw genadestralen
op uw verloren zoon, op mijn bedroefd aanschijn
naar uwe goedheid groot uit medelijen dalen,
zo zal ik door uw dood in 't ware leven zijn.
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Aandachtig liedeken
Stemme: Maximilianus de Bossu, etc.
1 Mijn zieltje schreit, dat zucht en weent,
daar ik met aardse dingen
meer dan met Gode ben vereend
en nimmer recht kan dwingen
mijn ongebonden zotte wil.
Heer, maak mij zelveloos en stil
als uw verkorelingen.
2 En laat mij toch door voorzicht zien
hoe groots gij zult verrijzen
en wat ten jongste dag zal schiên,
als gij 't oordeel zult wijzen,
opdat ik door 't schrikken bevreesd
de zonden gesel uit mijn geest
en uw grootheid mag prijzen.
3 Leer mij, o God, mijn boze lust
bestrijden en verwinnen.
Geef mij in den gemoede rust
en christelijke zinnen,
die noch de wereld, noch haar vreugd,
maar die d' oprechte, ware deugd
oneindelijk beminnen.
4 Ga zelf tot mijne ziele in,
of geef mij te doorgronden
met stage ernst in mijn zin
uw goedheid, en mijn zonden,
opdat ik in dit jammerdal
aan ziel noch lichaam niet en val
meer geestelijke wonden.
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5 Mijn hart, als gij uw kindsheid ziet,
uw jonkheid en uw leven,
gij en bevindt daar anders niet
als boosheid in bedreven;
zo gij uzelve nu verlaat
en waardelijk in Gode gaat,
hij zal u alles geven.
6 Geef mij, o God! toch wijze raad
en meng mijn vreugd met vrezen;
doe mij gedenken aan de staat
van dit verganklijk wezen,
dat zo kort als de wind verkeert,
en maak mijn ziel meer godgeleerd
dan door letters te lezen.

[Wat raas je, dolle mens verwoed]
Stemme: op de vooize van de achtenzestigste psalm
1 Wat raas je, dolle mens verwoed?
Wat klamp je dus met boos gemoed
in overoude twisten?
't Is ijdelheid, o schepsel blind!
dat gij uzelve zo vastbindt
aan 't wanen of sektisten.
Want de erfleer en voorgang port,
dat men onstuimig toornig wordt,
ook vadsig en verzuimel.
Wargeesten kloek en kibbelziek
verwekken uit een wrok of piek
veel duivels woest getuimel.
2 Hoe durf je, schim, met koene kop
zo stijgen heen ten ladder op
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in Gods geheimenissen?
Meest komt die steeds op d' hemel staart,
zichzelf vergetend' en de aard,
in vuile val te glissen.
Wat wil je dan, o aardeworm!
Gods hoge raad en schone vorm
met aards vernuft doorgronden?
Het blind verstand schermutst en mist,
gedenk, o mens! hoe dat du bist
bewenteld in dijn zonden.
3 Wie zich tot zulk hartspieg'len wendt,
zijn eigen snoodheid eerst bekent,
dees doet hem Gode kennen,
en zijn verwende kwa natuur
leert hij, met Christ, al valt het zuur,
door tegenwenst ontwennen.
Ach God, hoe dik en menig reis
weerstreeft dit stribb'lig welig vleis
mijn redelijk vermogen!
Wel duistmaal, leider! op een dag.
Heer, geef dat ik verwinnen mag
de vader van de logen.
4 O Schepheer mij tot u bekeert,
ik bid dat gij mij bidden leert,
ook sterven, en wel leven,
eer dat mijn jaren rollen af
en mij de dood het stinkend graf
zal tot een prooie geven.
Gelijk het lijf hier heeft van nood
huis, kleding, wijn, water en brood,
zo heeft de ziel van node
gezond geloof, verlicht verstand.
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O Heer, uw geest, uw woord, uw hand,
die trekt ons uit den dode.
5 O Bouwheer van 't menslijk geslacht,
zuiver mijn hart en geef mij kracht
uw wegen te bewand'len;
maak mij alleen niet letterwijs,
maar geef dat ik uw goedheid prijs
bij vromen en verstand'len.
Wel hem die 'tgeen hij kent voor goed,
recht wel beleeft en daad'lijk doet
met ware goede daden,
en niet op zijn verdiensten ziet,
Gods zegen hier, en na geniet
de Hemel uit genade.

Geestig liedeken
Stemme: Uit de diepten, o Here!
1 O God, die de gedachten
der mensen ziet en leest!
Gij weet wat zij betrachten
in 't midden van hun geest,
waar zij zich toe begeven,
hetzij tot goed of kwaad,
in dit ellendig leven,
dat als een wind vergaat.
2 Wat wil ik mij verbloemen
en dekken met de liên,
en u de wereld noemen
die ik nog niet kan zien.
't Is al te ver getreden,
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'k wil in mijzelve gaan,
voor uwe goedigheden,
die 'k heb te zeer misdaan.
3 Ik heb door mijn misdaden
en gruw'len onbepaald
in plaats van uw genade
uw straf op mij gehaald.
Och, ik en kan niet rusten,
van eigen wil verwoed,
want laas! mijn kwade lusten
die drijven mij van 't goed.
4 Helaas, ik ben te gierig
naar mijn verderf en schand',
ik volg nog al te vierig
mijn beestig onverstand.
Ik ben vervreemd van rede,
mijn zinnen wild en woest,
vol ongeregeldheden,
die hollen even noest.
5 Gelijk twee dolle meren
in onbedwongen run
onmoog'lijk zijn te keren,
maar vliên door dik en dun,
tot zij hun meester storten
in 't water of in 't slijk,
zo doen zij mij verkorten
mijn leven jammerlijk.
6 Och, had ik kunnen horen
uw inspraak eer ik viel!
Zo zou ik nu uw toorn
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niet dragen op mijn ziel,
zo zou ik nu niet dulden
de heimelijke smart
van mijn bekende schulden,
geloospand op mijn hart.
7 O Heer, ik ben verwonnen,
ik ken 't in mijn gemoed,
maak van mijn ogen bronnen
van water en van bloed,
die tot de Hemel springen
tot voor uw Majesteit,
opdat zij u bedwingen
tot uw barmhartigheid
8 Doe toch zo grote dingen
aan mij, benauwde man,
dat daar uw kraaltjes zingen
in eeuwigheden van
uw goedheid en het wonder,
dat niet kan zijn vol-eerd,
dat is dat gij een zonder
zo zalig hebt bekeerd.
9 Zo zullen alle mensen
(tenminste zullen 't dien,
die mijn welvaren wensen
en gaarne zouden zien)
u op de aarde loven
tot in uw hemelrijk
en d' engeltjes hierboven
u prijzen eeuwelijk.
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Een ziekes klaagleed
Stem: O waarde zoete lieveken! etc.
1 Gij maagden en jongelingen,
in stede van iets kwaads
zo hoort mijn droevig zingen,
en geeft de rede plaats.
U spiegelt, o mijn maats!
met wie ik placht te zwerven
in grondeloos verderven,
als woeste onverlaats.
2 Die volgt en dient zijn lusten,
die wordt met mij geplaagd
en zonder tijdelijk rusten
van zijn schuldworm geknaagd.
Och, dat mij heeft behaagd
des werelds ijdelheden,
die Gods gebod en reden
uit ellek bant en jaagt.
3 Ik placht weleer te wezen
blijgeestig en verheugd
en heb alszins geprezen
de schijnvluchtige vreugd,
dies ik ook al mijn jeugd
door 't al te licht bekoren
in dwaasheid heb verloren,
zo gij aanschouwen meugt.
4 In 't luchtig zingen en springen
heb ik mij vaak verblijd,
in nietswaardige dingen
heb ik mij zeer verblijd.
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Mijn kostelijke tijd
heb ik tot kwaad begeven,
dies 't beste van mijn leven
de wraak der straffe lijdt.
5 Wijn, lust en wil van vrouwen,
het werelds suikerzoet,
wie 't innerlijk aanschouwen
is 't gal en bitter roet.
Verdwaasd is zijn gemoed,
die om zo snode dingen
verzuimt en laat ontspringen
het allerwaardste goed.
6 Wat mij lief placht te schijnen,
is mij nu dood'lijk leid;
mijn kwelling eet met pijnen
mijn rif en ingeweid.
Mijn ziel zich nu bereidt
om d' aardse vrolijkheiden
te schiften en te scheiden
uit al mijn zinlijkheid.
7 O mens! wil aan mij leren
hoe dat die boosheid snood
Gods goedheid kan verkeren
in rechte gramschap groot;
mijn jammerlijke nood
doet mij, bedroefde mense,
zo menigmale wensen
naar die verlangde dood.
8 Ik verwacht met verlangen
de dood, die elk vreest
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met schrikken te ontvangen.
Maar mijn benauwde geest,
die voormaals heeft geweest
verheugd in zotternijen,
verhoopt zich te verblijen
na dit mijn leven meest.
9. Gij die met schreien, klagen,
bewenen mijn verdriet,
en die met een behagen
uw wellust daaraan ziet,
of zingers van dit lied,
leert door mijn droeve klachten
u toch voor dolen wachten,
eer u dit ook geschiedt.
10 O jonkheid, wilt aanmerken
met Gods vrees en aandacht,
uw zeer onzuiv're werken,
door lust des vlees volbracht,
uw lopen dag en nacht.
Vermaant en sticht malkanderen,
wie zich spiegelt aan anderen,
die spiegelt zich wel zacht.
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Nawoord
Bredero's Liedboek
Bredero heeft zich ooit flink kwaad gemaakt over een uitgaaf van zijn liederen. Kort
tevoren was hij aangenaam verrast geweest doordat een goede vriend een aantal van
zijn ‘malle liedekens’ met een lovende voorrede had uitgegeven. Aangelokt door het
succes daarvan brachten echter enige minder betrouwbare figuren een ‘piratendruk’
op de markt en dat schoot de dichter in het verkeerde keelgat. Niet omdat hij zo een
honorarium misliep-want dat kreeg men nog niet in de zeventiende eeuw. Maar wel
omdat ze oneerbare en ontuchtige liedjes hadden toegevoegd, die nu op zijn naam
bekend werden, al had hij er part noch deel aan. Hij belooft deze onderkruipers dat
de dank die hij voor deze eer schuldig is op een manier zal blijken die hun heugen
zal. ‘Want waarlijk alle mensen met een zuiver hart en een edel gemoed zullen zich
voortaan wel wachten iets vermakelijks te laten uitgaan, nu de ongeoorloofdheden
zo groot zijn dat men onder de dekmantel van iemand anders zijn vuiligheid
uitstrooien mag.’ (Voorrede van Bredero's Geestigh Liedt-boecxken). Deze
gebeurtenis, en Bredero's reactie erop leren ons al iets over de dichter en zijn werk.
Kennelijk waren zijn liederen populair. Het eerst uitgegeven bundeltje was zo snel
uitverkocht, dat Bredero zelf niet eens een exemplaar in handen had gekregen. En
verder blijkt Bredero bezorgd om zijn reputatie. In onze tijd ziet men hem graag als
een figuur voor wie het fatsoen niet zo zwaar woog. Zijn onverbloemd realisme zou
daarop moeten wijzen. Maar het is iets heel anders, of seksueel realisme bij voorbeeld
wordt gebruikt in een liedje waarin menselijke ondeugden op komische wijze aan
de kaak worden gesteld, of dat men op niet meer uit is dan de zinnen te prikkelen.
Gerbrand Adriaensz. Bredero is in de
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eerste plaats een kunstenaar, die geen bruikbaar materiaal versmaadt, onverschillig
of het nu van het hof of uit de goot komt. Maar hij is ook een man met morele normen
en iemand die als een achtenswaardig burger door het leven wil gaan. Hij noemt
zichzelf in een brief ‘de meeste tijd een kluizenaar [...] in zijn stil en afgezonderd
kluiske. En of ik schoon somtijds al kom bij de lieden, zo is nochtans het ontzag voor
mijn ouders zo groot, dat ik mij gans binnenshuis moet mijden van alle
lichtvaardigheid’. Weliswaar is deze brief geschreven om zich te verontschuldigen
voor het feit dat hij tóch uit de band gesprongen is, maar de teneur is duidelijk:
Gerbrand wil niet voor een losbol aangezien worden.
Men zou kunnen denken dat Bredero's boosheid over de piratendruk ook met iets
als gekwetste ambachtelijke trots te maken heeft: hij was per slot de meester op dit
terrein, wiens liedjes in het geheugen bleven haken en wiens toneelstukken volle
zalen trokken. Hoe kon iemand zich vermeten zijn produkten voor die van Bredero
te laten doorgaan! Toch is deze laatste veronderstelde reactie historisch het zwakst
gefundeerd. Bredero's liederen zijn ontstaan in een periode toen aan het individuele
auteurschap nog niet zoveel belang werd gehecht als later. Veel liedjes moeten van
mond tot mond zijn doorgegeven. Daarbij gaat het onder meer om het traditionele
volkslied-materiaal, van meestal onduidelijke herkomst. Dat vond men ook in allerlei
‘oude liedboekjes’, die voor een paar stuiver te koop waren en makkelijk in de zak
meegenomen konden worden. Maar ook vrijwel alle ‘nieuwe liedboeken’ die in
Bredero's tijd verschenen, zijn bundelingen van anonieme teksten, van een grote
verscheidenheid van auteurs. Soms kunnen we de makers thuisbrengen, bij voorbeeld
doordat er een kenspreuk wordt vermeld (zoals Bredero 't Kan verkeren gebruikte),
of doordat we het lied uit een andere bron kennen. Daardoor ontdekken wij de liederen
van gerenommeerde dichters als Hooft, Heinsius en Bredero tussen de vele teksten
van onbe-
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kenden in dezelfde trant. Maar de tijdgenoot zal zich daarom niet bekommerd hebben,
zolang het lied hem maar beviel. En daarbij zal de populariteit van de melodie ook
een belangrijke rol hebben gespeeld. Was het liedrepertoire dus overwegend anoniem,
juist Bredero lijkt de overgang te markeren naar een andere situatie. Toen zijn
liedboekje in 1616 door een goede vriend (vrijwel zeker de Leidse classicus Petrus
Scriverius) werd uitgegeven, bevatte het alleen liederen van zijn hand en zijn naam
stond erop. Een latere veilingcatalogus spreekt tenminste over ‘Brederoos
Liedtboekxken tot Leid. by Gov. Basson 1616’. Er is geen enkel exemplaar van
overgeleverd. Pas van de vierde uitgave, drie jaar na Bredero's dood verschenen, is
een (uniek) exemplaar bewaard gebleven, in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
En dat presenteert zich als het Geestigh Liedt-Boecxken ‘door G.A. Bredero,
Amsterdammer’. Die aanduiding vinden we ook in het sterk uitgebreide Groot
Lied-boeck dat een jaar later door de ijverige Bredero-promotor Cornelis vander
Plasse op de markt is gebracht. Daarin wordt onze ‘zoetvloeiende Poëet’ bovendien
door een hele reeks lofdichters bladzijden lang bewierookt. Dat Groot Lied-boeck
van 1622 is met zijn ruim tweehonderd liederen dan ook wel een heel andere uitgave
geworden dan het bescheiden bundeltje dat tijdens Bredero's leven was verschenen.
In een royaal langwerpig formaat, voorzien van illustraties en met een drukke en
gevarieerde typografie, is het een boek met pretenties, niet een simpel gebruikswerkje.
De prijs was er dan ook naar: in een toenmalige boekhandelscatalogus staat het
geprijsd voor I gulden en 14 stuivers, dat is ongeveer tien maal zoveel als sommige
van de kleine ‘oude’ liedboekjes moesten kosten.

Publiek
Het is aannemelijk dat deze fraaie uitgave, net als enige andere royaal uitgevoerde
nieuwe liedboeken, een ander publiek trok
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dan de oude zangbundeltjes. Misschien in dit geval toch eerder de poëzieliefhebbers
dan de zanglustigen, al gaat het voor het overgrote deel om zangteksten, waarbij als
‘stemme’ (wijs) de eerste regel van een bestaand lied wordt opgegeven. Op de
titelpagina van het liedboek worden die poëzieliefhebbers ook als ‘doelgroep’ vermeld,
samen met de publiekscategorie waarop in vrijwel alle ‘moderne’ liedboeken uit die
tijd wordt gemikt: ‘Alles tot vermaak ende nut der Jeugd, benevens alle Lievers der
Rijmkonst.’ Wat moeten we ons bij die ‘jeugd’ voorstellen: was Bredero's werk ook
toen al scholierenlectuur? Dat Bredero iets anders voor ogen stond, valt op te maken
uit de woorden waarmee de auteur zelf zijn Geestigh Liedt-boecxken introduceert:
‘Lustige en vrolijkmoedige Maagden en Jongelingen, die uw geneugte en vermakinge
in zoete tijdkortinge neemt: ik wijd u mijn Blijgeestige Kindertjes, om te leren en tot
uw dienst te gebruiken, hetzij in vrolijke Maaltijden, Gezelschappen en
Bruiloftsfeesten, of om uzelven van zwaarmoedige gedachten te ontledigen met hun
boertige vermakelijkheid’. Bredero heeft het hier duidelijk over zijn boertige
(grappige) liedjes en bestemt ze voor de ‘Maagden en Jongelingen’. Dat zijn de
jong-volwassenen, de huwbare jongelui, die in een levensfase van betrekkelijke
vrijheid, vóór het huwelijk dwingt tot een serieuzer levensstijl, ruimte hebben voor
vermaak, waarbij de mogelijkheid tot ongedwongen contact met het andere geslacht
vanzelfsprekend een niet onbelangrijke rol speelt. Er zijn allerlei aanwijzingen dat
deze publiekscategorie tijdens het eerste decennium van de zeventiende eeuw
aanmerkelijk in belang is toegenomen. De godsdienststrijd, die het leven van de
voorafgaande generaties had beheerst, was voorlopig beslist; de oorlog tegen Spanje
uit de directe nabijheid verdwenen; en de welvaart, zeker in Bredero's Amsterdam,
beleefde een verbluffende opbloei. De algemene koopkracht steeg; en bepaalde
groepen, zoals de succesvolle kooplieden, verwierven in korte tijd grote rijkdommen.
Men had met
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andere woorden geld omhanden, en het werd niet alleen geïnvesteerd in nieuwe
handelsondernemingen, maar ook uitgegeven aan privé-genoegens. Er moeten in een
stad als Amsterdam heel wat jongelui uit de bovenlaag van de bevolking rondgelopen
hebben wie het geld los in de zak rammelde. En een boek is een mooi cadeau, zeker
als het ook nog over de liefde handelt zodat het geschenk met een extra betekenis
geladen wordt, of als het aanleiding kan geven tot collectief vermaak, zoals een
liedboek. Het is in elk geval opvallend hoeveel elegant uitgevoerde boekjes over de
liefde er in die tijd gedrukt zijn die expliciet of impliciet ‘de jeugd’ als publiek op
het oog hebben. Behalve liedboeken betreft dit erotische embleemboeken, onder
meer van Hooft, Heinsius en Cats. Hoe aantrekkelijk moet het niet geweest zijn om
voor een gezelschap van jonge meisjes of tête-à-tête een embleem te ontraadselen
waarin een gedachte over de liefde in een kunstige combinatie van prent, spreuk en
versje is uitgedrukt. Op vergelijkbare wijze moet ook het zingen van Bredero's
liefdesdialogen, liefdesklachten en verliefde beschrijvingen van Amsterdamse schonen
dankbaar materiaal hebben geleverd voor de sociale spelvormen van de erotiek. Bij
dit alles moet rekening gehouden worden met de omstandigheid dat de
huwelijksleeftijd in die periode vrij hoog lag (te Amsterdam in 1626-27 gemiddeld
25⅔ jaar voor de man en 24½ jaar voor de vrouw), wat de duur van deze levensfase
langer maakt en de groep van lotgenoten groter. De strenge moraal ten aanzien van
voorechtelijk geslachtsverkeer zal alleen maar hebben bijgedragen tot de erotische
spanning en de behoefte aan rituelen om er een vorm aan te geven.
Behalve een sociale functie, voor de vrolijke gezelschappen, claimt Bredero's
liedboek ook een nut voor het individu: men kan zichzelf door middel van ‘hare
boertige vermakelijkheid’ ‘van zwaarmoedige gedachten... ontledigen’. De aanbevolen
therapie staat in een lange traditie van uitspraken over het heilzaam effect van poëzie
en vrolijk vermaak op de gevreesde
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kwaal der melancholie, de zwartgalligheid die in het bijzonder intellectuelen en
minnaars bedreigde. Het is de stemming die Bredero zelf uitbeeldt in zijn lied ‘De
droevige vrijer’:
Wat baat mij de drank waar elk vreugd uit zuigt?
En dit lief gezelschap dat nu zo zingt en juicht,
Met blij en zoet gelach?
Als 't oog hier niet de liefste ziet,
Die ik zo gaarne zag.

De bijbehorende illustratie toont de minnaar in een hoekje, afgekeerd van het
feestgewoel, met de hoed diep over de ogen, terwijl een vriend hem vergeefs een
glas voorhoudt. Verlichting in zijn smart zal híj niet vinden in het feestvieren, maar
slechts door zijn droefheid in poëzie om te zetten:
Speelt gij, en danst vrij de lieve lange nacht,
Laat mij mijzelve vermaken met mijn klacht,
Die 't hart uit droefheid dicht,
Ik zal in mijn smart vrolijk zijn Of tenminste wat verlicht.

Verwoording van de smart is een middel om deze te beheersen. ‘Want kwelling op
de maat en kan zo fel niet zijn,’ schreef Tesselschade in een heel andere context.
Poëzie als medicijn, voor de dichter zelf-en blijkens zijn vele persoonlijk getinte
liefdesklachten heeft Bredero die nodig gehad-én voor de lezer, doordat hetzij het
vermaak hem afleiding verschaft, hetzij het meebeleven van andermans verdriet het
zijne betoomt of relativeert. Bredero's Groot Lied-boeck is een rijke apotheek, met
geneesmiddelen voor velerlei patiënten. Ze worden in drie afdelingen aangeboden,
onder de koptitels Boertig, Amoureus en Aandachtig.
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Boertig liedboek
De eigenlijke boertige liedjes behoren tot het beste wat Bredero heeft geschreven.
Ze zijn in deze bloemlezing dan ook relatief ruim vertegenwoordigd, ondanks de
handicap voor de moderne lezer dat het gebruik van dialectwoorden ze moeilijker
toegankelijk maakt dan de meeste andere liederen. Er is met goede argumenten
betoogd, dat ze uit de laatste jaren van Bredero's korte leven moeten stammen. Bredero
spreekt zelf over ‘nieuwigheidjes, die ik voor deze van niemand anders veel gezien
heb’. Dat klinkt verrassend voor wie in de boertige liederen de toon van het oudere
volkslied meent te herkennen. Overeenkomsten zijn er zeker: ongecompliceerde
strofevormen, aansprekende refreinregels, eenvoudige taal, thema's uit het dagelijks
leven. Maar Bredero is geen naïef volkskunstenaar die zich argeloos voegt in een
traditioneel genre. Eerder is hij te vergelijken met de moderne componist of schilder
die volksmotieven naar zijn hand zet. Als Bredero zijn boertige liedjes schrijft, is hij
via de gekunstelde rederijkersvormgeving uitgegroeid tot een zelfbewust
renaissancistisch dichter. Hij heeft de kracht leren kennen van de moderne poëzie,
die niet alleen harmonieuzer en expressiever is dan de rederijkersdichtkunst, maar
die ook kwaliteiten propageert waarin juist zijn talent kon uitblinken: natuurlijkheid
van taal en levensechtheid van voorstelling. Renaissancekunst wordt gemakkelijk
geassocieerd met mythologische praal en vertoon van eruditie. Maar tot de nieuwe
vormgeving behoort ook het vervangen van allegorische figuren door echte mensen,
het schrijven van heldere, natuurlijk lopende zinnen, het kiezen van krachtige, zuiver
Nederlandse woorden. Bredero verdedigt in zijn voorrede het overnemen van ‘veel
oude en gebruikelijke woorden der landluiden’. ‘Wat mij belangt,’ schrijft hij, ‘ik
heb anders geen boek geleerd als het boek des gebruiks; (...) ik heb als een schilder
de schilderachtige spreuke gevolgd die zegt: Het zijn de beste
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schilders die 't leven naast komen, en niet degenen die voor een geestig ding houden
het stellen der standen buiten de nature en het wringen en buigen der geleden en
gebeenderen, die zij vaak te onredelijk en buiten de loop des behoorlijkheids
opschorten en ommekrommen. Ik heb zo veel als ik vermocht de boerterijen met de
zoetste boerenwoorden uitgedrukt’. Dit is een doelbewust artistiek programma, en
de boertige liederen zijn dan ook geen natuurprodukten, maar kunstwerkjes, waarin
met een grote economie van middelen, en een effectief gebruik van sprekende namen
en plastische uitdrukkingen, een concrete en sterk visuele werkelijkheidssuggestie
wordt tot stand gebracht. Die bezit vaak een krachtige komische werking. Deze berust
onder meer op het feit dat nu eenmaal elke doorbreking van de fictie dat wij mensen
beschaafde en beheerste wezens zijn, de lachlust opwekt. Door de eeuwen heen heeft
het vertonen van de ‘natuurlijke’ mens, die zegt wat hem voor de mond komt, zich
laat meeslepen door zijn driften, en zich onbekommerd overgeeft aan de genoegens
van ontlasting en seks, tot het geheide komische repertoire behoord. De stedelijke
cultuur heeft de boer daarvoor altijd als favoriet object gehanteerd. Bredero's
boerenjongens en boerenmeiden (ook in de boertige liederen speelt de jeugd de
hoofdrol) vrijen, vechten, vreten en zuipen, en verschaffen zo een bevrijdend vermaak
aan de beschaafde stedeling die weet dat hij niet geacht wordt zich zo te gedragen.
Overigens bepaalt dit ‘grovere werk’ maar een deel van de boertige liedjes, zelfs als
je er ook de smakelijke karikaturen toe rekent, zoals van de geduchte Modde van
Gompen:
Haar tangden zijn kastanjebruin,
Heur lippen pimpelpaars,
Ze het ien veurhoofd tot heur kruin,
En hier en daar wat haars.
(...)
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Ze is geborst, gebuikt, gebild,
En louter in de vang,
Praat van Ros Beyaard zo gij wilt,
Dees het ien ander gang.

Veel van de andere liedjes gebruiken subtielere middelen. Het zijn simpele
genretafereeltjes, zoals we die ook op zeventiendeeeuwse schilderijen aantreffen,
hier soms alleen tot stand gebracht met een stukje dialoog. In de ‘Tweespraak tussen
Kniertje Knelis en Lijsbet Leffers’ is in maar vijf strofen in de directe rede de situatie
gegeven van het oude vrouwtje dat door niemand meer ten dans gevraagd is, zelfs
niet door jonge Jan, die ze nog op de arm gedragen heeft en met wie ze haar boterham
deelde:
Heer! Lijsbet moer, wel ik beken 't,
Ik was tot de jongen zo 'ewend,
Ja ik en kon niet eten
Had hij niet mee 'egeten,
Sneed ik ien stik en smierde 't dik,
Wij beten beet aan beten,
Dan hij, en dan weer ik.

De aantrekkelijkheid lijkt hier te berusten op de herkenbaarheid van het menselijk
mini-dramaatje. Of dit tafereeltje echter ook door Bredero's tijdgenoten in de eerste
plaats aandoénlijk zal zijn gevonden, is niet zo zeker. We weten nu hoe in later tijd
is misgetast bij het interpreteren van zeventiende-eeuwse genrestukken, waarin men
alleen nog de gevoelige werkelijke heidsuitbeelding zag en niet de erin gepresenteerde
morele of religieuze waarschuwing. Misschien demonstreert ook deze ‘tweespraak’
in de eerste plaats een les: hoe 't kan verkeren in het leven, of dat men fout handelt
door zich niet overeenkomstig zijn leeftijd te gedragen, of dat ondankbaarheid
venverpe-

G.A. Bredero, Liederen

101
lijk is. In elk geval wijst Bredero in de al vaker geciteerde voorrede op de lering die
uit zijn liederen te trekken valt. Op het verwijt dat hij lichtzinnige zaken uitbeeldt,
reageert hij met de verzekering dat men moet geloven ‘dat ik de zottigheden eniger
mensen met een lachelijke manier beschrijf, zoetjes berisp en hun dwaling voor de
ogen hou, straffe, en andere waarschouwinge doe om die dwaalwegen bekwamelijk
te vermijden. Veel dingen heb ik op zijn boers gezet, die nochtans voor ettelijke
steelieden hun rekeninge zijn’. Hij heeft dat moeten doen, zegt Bredero, omdat anders
de kritiek te hard zou aankomen. Nu worden de ondeugden van de stedelingen
vermomd gepresenteerd, ‘onder boerengedaanten (...) met veranderde namen en
bekledinge’. Zo zouden de ‘beschaafde’ jongeren uit de stad in de hier komisch
voorgestelde boerse erotiek een lachspiegelbeeld moeten ontwaren van hun eigen
laakbare lusten. Of het echt zo gewerkt heeft, blijft de vraag. Onder kunsthistorici
vormt dit voor verwante beeldende voorstellingen een punt waarover de meningen
verdeeld zijn. In ieder geval laat Bredero niet na het vermaak voorop te stellen en
lijkt zijn wijzen op de lessen hier mede bedoeld om de kritiek voor te zijn.

Amoureus liedboek
De boertige liederen vertellen over het algemeen een verhaaltje. Soms steekt de
verteller zijn neus om de hoek, zoals in het ironisch commentaar aan het slot van
‘Boeren-gezelschap’. Elders is hij volledig afwezig, zoals in de naar het dramatische
genre neigende dialoogvorm. In tegenstelling tot dit epische c.q. dramatische karakter
van de boertige poëzie, zijn de amoureuze liederen merendeels lyrisch. In veel ervan
is een ‘ik’ aan het woord die uitdrukking geeft aan gevoelens: bewondering, verlangen,
vreugde, jaloezie, verdriet, bitterheid, en alles wat verder eigen is aan de wisselvallige
emotionaliteit van minnaar

G.A. Bredero, Liederen

102
en geliefde. De mineur-stemming overweegt. Dat is geen eigenaardigheid van Bredero,
maar kenmerkt de meeste erotische poëzie. Liefdesverdriet doet eerder naar de pen
grijpen dan liefdesvervulling. Gelukkige minnaars zijn bovendien ook als leespubliek
niet zo interessant. Ze hebben iets anders aan hun hoofd en voelen minder behoefte
aan herkenning van hun emotie in de poëzie dan de gekwelde minnaars voor wie de
dichter net de toon kan treffen waarmee de eigen smart perfect wordt verwoord. En
indien het liefdeslied een rol kan spelen in de veroveringsstrategie, zoals in het
muzikaal gezelschapsleven van de zeventiende-eeuwse jeunesse dorée het geval
geweest kan zijn, lijkt daartoe ook eerder het liedje van verlangen of de klacht geschikt
dan een overwinningszang.
De macht van de traditie en de collectieve behoefte doen niets af aan het feit dat
Bredero zelf zeker niet gelukkig in de liefde is geweest en dus in zijn persoonlijk
gevoelsleven alle grond vond om zijn poëzie in mineur te stemmen. Het materiaal
om er uitdrukking aan te geven stond ruimschoots ter beschikking in de internationale
renaissancepoëzie. Sinds de grote Italiaanse dichter Petrarca in de veertiende eeuw
zijn hopeloze liefde voor Laura had verwoord in sonnetten met een grote rijkdom
aan pakkende beelden en vergelijkingen, had zich een stroom van navolgers, eerst
in Italië, in de zestiende eeuw in Frankrijk en vandaar over de rest van Europa,
beijverd dat liefdesidioom te imiteren en te variëren. Verheerlijking van de vrouw
als ongenaakbare schoonheid, schildering van haar portret volgens vaste
conventies-altijd weer de gouden haren en de ogen als stralende zonnen-het gebruik
van karakteristieke beelden voor de liefde: als ziekte, strijd, droom, gevangenschap,
leveren een stramien dat de mindere goden veilig kunnen invullen en dat voor de
grote dichters een uitdaging vormt om nieuwe en subtiele variaties te creëren. Het
persoonlijke en het conventionele laten zich in deze renaissancistische liefdeslyriek
moeilijk onderscheiden. De zeventiende-eeuwse lezer of

G.A. Bredero, Liederen

103
zanger had er trouwens ook geen boodschap aan of de dichter echt verteerd werd
door liefdesverdriet, of dat hij slechts de rol van petrarkistisch minnaar adequaat had
weten te vertolken. Zolang de boodschap van het lied overtuigend overkwam, voldeed
het aan zijn functie. Pas sedert de Romantiek worden oprechtheid en doorleefdheid
criteria voor ware poëzie en ontstaat de brandende interesse voor het persoonlijk
gemoedsleven van de auteur. Wij willen de waarachtige stem van Gerbrand opvangen,
en we menen dat we ertoe in staat zijn ook. En dat is maar goed ook, want als we
niet het gevoel hadden-een gevoel dat we niet als illusie kunnen beschouwen-dat
hier een authentieke stem direct tegen ons sprak, een stem die ons kan ontroeren en
vertederen, zou Bredero's werk niet meer dan een historisch relict zijn, bij te zetten
in de stoffige prijzenkast van ons literair verleden. Het bijzondere van Bredero's werk
is juist dat tussen allerlei maakwerk door, dat óók in het Groot Lied-boeck is beland,
zoveel teksten staan die een overrompelende directheid bezitten. Daarop berust in
belangrijke mate onze waardering. Men kan zich haast niet voorstellen dat Bredero's
tijdgenoten die niet onderkend zouden hebben. Ze zwijgen er echter over. Voorzover
er in de zeventiende eeuw-waarin de literaire kritiek in Nederland vrijwel niet
beoefend werd-iets over Bredero's kwaliteiten wordt gezegd, heeft het vooral
betrekking op zijn toneelwerk en dan weer speciaal op zijn humoristische vermogens.
Wel wordt nog in een Beschrijvinge van Amsterdam uit 1665, bijna een halve eeuw
na Bredero's dood, gezegd: ‘Zijn rijmerijen en liedekens worden dagelijks nog
gezongen.’ Maar welke liedjes dat speciaal betrof, komen we niet te weten. Iets meer,
al blijft het aan de oppervlakte, vinden we in een enkel lofdicht op zijn liedboek.
Zoals in een sonnet onder de kenspreuk ‘Hope troost’:
Wat al een Minnaar doet in zijn verliefde zin,
Hoe dat hij bidt en smeekt, hoe dat hij traant en vleit,
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Hoe hoog hij die verheft die in zijn zinnen leit,
Wat gaven groot en veel hij mede ziet daarin;
Wat heilzaam staat het is te leven in de min,
Wat dat hij biedt en geeft, verzweert en haar toezeit,
Wat eind'lijk hij verzoekt voor zijn gedienstigheid,
Ons Bre'ro rijmde fraai en zong 't mee in 't begin.

Opmerkelijk is dat deze lofdichter Bredero vervolgens een bekering laat doormaken:
Maar als hij zag daarna dat zulks hem niet kon baten,
Zo walgde hem zijn doen; en heeft zijn stijl verlaten
en dichtte overkloek tot deugds-en konstverméring
Gedichten veelderlei en zangen geestelijk,
Nalatende ons die (te zingen blijdelijk)
Tot les voor ons al t'saam, en tot zijn waar bekering.

Aandachtig liedboek
Dat Bredero zich na een losbandig leven uiteindelijk bekeerd zou hebben tot een
houding van christelijke boetedoening, is een opvatting die tegenwoordig algemeen
verworpen wordt. Bij een deel van de aandachtige (vrome) liederen wijst de
rederijkersvormgeving al op een relatief vroege datering; het gebed aan het slot van
het liedboek, dat lang gelezen is als Bredero's hoogstpersoonlijke bede op zijn
sterfbed, bleek reeds gedrukt te zijn in 1614 en bovendien uit het Frans vertaald.
Waarschijnlijk heeft ook de dichter van het zojuist geciteerde sonnet zich laten
beïnvloeden door de suggestieve structuur van het Groot Lied-boeck, waarin de
vrome liederen achterin zijn geplaatst. Maar aan die indeling had Bredero part noch
deel. Het is zelfs de vraag of hij zijn religieuze liederen samen met zijn
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komische en erotische poëzie zou hebben willen uitgeven; in de door hemzelf
verzorgde uitgave van het Geestigh lied-boecxken stonden ze vrijwel zeker niet.
Voor wie schreef Bredero deze aandachtige liederen? Daarover kunnen we slechts
speculeren. Toch wel niet alleen voor zichzelf, ter ontlasting van een door zondebesef
gekweld gemoed, al brengt hij onmiskenbaar zijn eigen levenservaring in het geding.
Een deel van de aandachtige liederen heeft een duidelijk didactisch of vermanend
karakter en zou passend zijn voor de samenzang. Sommige ervan sluiten aan bij wat
in rederijkerskringen werd geproduceerd: er zijn een paar nieuwjaarsliederen, een
kamerlied, een abc-lied. De thematiek is algemeen christelijk, gericht op het zedelijk
leven, waarschuwend tegen geldzucht, genotzucht en twist. Dit soort liederen zou
via de rederijkerskamer verspreid kunnen zijn. Maar hoe werden die andere teksten
gebruikt, waarin een ‘ik’ in aangrijpende bewoordingen zijn menselijk tekortschieten
uitspreekt en smeekt om de genade en de hulp van God? Zulke liederen lijken toch
vooral geschikt voor individuele devotie. Het is bekend dat er veel religieuze liederen
gezongen werden, bij voorbeeld onder de doopsgezinden. Tientallen stichtelijke
liedboekjes uit de zestiende en zeventiende eeuw geven er blijk van. Soms waren
die mede bedoeld voor de gemeentezang, maar overwegend zijn ze voor privé-gebruik.
In dezelfde lijn ligt de bundel Stichtelycke Rytnen, om te lezen of te zingen van
Camphuysen uit 1624, een van de meest herdrukte boeken uit de zeventiende eeuw.
Er zijn zeker raakpunten tussen Bredero's Aendachtigh Lied-boeck en het doperse
repertoire, ook al heeft dat laatste een veel sterker bijbels karakter. Bredero gebruikte
enige melodieën van doopsgezinde origine en twee van zijn liederen komen in latere
doopsgezinde bundels als wijsaanduiding voor. Het is niet waarschijnlijk dat de
antiwereldse dopers zich het Groot Lied-boeck met zijn overwegend frivole inhoud
zullen hebben aange-
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schaft ter wille van de aandachtige liedjes. Het aandachtig liedboek kan echter zonder
de andere twee verspreid zijn: de drie onderdelen van het Groot Lied-boeck vormen
afzonderlijke typografische eenheden met een eigen titelpagina. Een andere
mogelijkheid is dat sommige van Bredero's religieuze liederen los verspreid zijn
geweest, in handschrift bij voorbeeld. Dat was niet ongebruikelijk in die tijd. Hoe
ze toen ook gefunctioneerd mogen hebben, in ieder geval bewaarde uitgever Vander
Plasse, door de teksten uit Bredero's nalatenschap te verzamelen en ze in het liedboek
af te drukken, voor het nageslacht een aantal religieuze gedichten die we niet graag
gemist zouden hebben. Ze tonen Bredero's ongeëvenaard vermogen om in alle
eenvoud zo te spreken dat het écht is.

Verantwoording
Dit is een bloemlezing uit de liederen: niet-zangteksten, waaronder topstukken als
het ‘Aandachtig gebed’, zijn niet opgenomen. Helaas is het niet mogelijk de muziek
erbij te geven; voor de melodieën moet verwezen worden naar deel III van de uitgave
van het Groot Lied-boeck in ‘De Werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero’ (3 dln.,
1975, 1979, 1983). Deze standaarduitgave bevat een aantal belangrijke inleidingen;
voor het bovenstaande is dankbaar gebruik gemaakt van de inleiding van Stuiveling
in deel II en die van Matter in deel III. Men vindt er ook verdere literatuur opgegeven.
Een aantrekkelijk boekje over Bredero in het algemeen is M.A. Schenkeveld-van
der Dussen (red.), Bredero, Groningen 1985. Over de liedboeken in deze periode
handelen artikelen van E.K. Grootes, ‘Het jeugdige publiek van de “nieuwe
liedboeken” in het eerste kwart van de zeventiende eeuw’ en M. Spies, ‘Zoals de
ouden zongen, lazen de jongen. Over de overgang van zangnaar leescultuur in de
eerste helft van de zeventiende eeuw’, in: W. van den Berg en J. Stouten, Het woord
aan de lezer. Zeven
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literatuurhistorische verkenningen, Groningen 1987, resp. p.72-88 en 89-109. Zie
verder Louis Peter Grijp, Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme
van de contrafactuur. Amsterdam 1991.
De volgorde van de liederen is die van het Groot Lied-boeck; ik heb alleen het
vrolijke ‘Bruiloftslied’ uit het Aandachtig Liedboek wat naar voren geplaatst. Als
grondslag voor mijn tekst en woordverklaringen gebruikte ik de editie van Stuiveling
e.a. in De Werken. Het complete liedboek is eerder in herspelde vorm uitgegeven
door A.A. van Rijnbach (1944I). Zijn wijze van tekstbewerking diende mij tot
voorbeeld, maar werd niet steeds gevolgd. Ook ik heb het uiterlijk van de woorden
gemoderniseerd, om de afstand tussen Bredero en de moderne lezer wat kleiner te
maken. Op beperkte schaal is soms ook de woordkeus aan het moderne gebruik
aangepast. Ingrepen op dit punt doen echter al snel afbreuk aan de kwaliteit van klank
en taal. Zo zou vervanging van nu onverstaanbaar geworden dialect in de boertige
liederen de jeu er grotendeels aan ontnemen. Daarom zijn de meeste dialectvormen
als wangt voor want en gien voor geen gehandhaafd. Hardop lezen helpt vaak de
woorden te herkennen. Achterin dit boekje worden enige woordverklaringen gegeven
voor wie bij het lezen vastloopt.
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Aantekeningen
De nummers verwijzen naar de strofen.
Boeren-gezelschap (Arend Pieter Gijzen) 7
1 of' ereên bij het ganstrekken rijdt men onder een opgehangen levende
gans door en probeert men deze de kop af te rukken; 2 kuin parmantig; 5
tuigje schaartjes e.d., hangend aan de onderriem (gordelriem); 'egtiurd
opgepronkt; 6 't selsip de gelagkamer; gedreumeld geduwd; gekangst
gegokt; langst hele kerel; 8 aalwerige chagrijnige; greep mestvork.
Van Gijsje en Trijn Luls (Zo gauw) 9
1 z'n tuig, z'n poppegoed zijn mooie spulletjes, maar ook: zijn seksuele
gereedschap; eerlijk fatsoenlijk; 2 sangt sint, aanbedene; 8 uit me kracht
buiten mezelf.
Tweespraak van twee buurwijven (Lieve kinderen) II
1 DEUN klucht; SLECHTE simpele; 2 SPIJTIG humeurig; iten giest, wat geldt
't hongderd een vent van niks; 3 welig rijk; 5 trots iemand meer dan
iemand; 7 goede mannen vertrouwenslieden (voor het opstellen van de
huwelijkse voorwaarden); 8 't selsip de gelagkamer; doeken kleden.
Een oud bestevaartje, met een jong meisje (O Jannetje) 13
3 ter ere en ter ee tot een eerbaar huwelijk; 5 lansje jongeman; 7 genoegt
tevreden is.
Een oud besje met een jongman (Nu Hereman) 16
1 hou wat stal blijf even staan; 2 kevelkin puntkin; 3 gierig bloed begerige
sukkel; 7 gongs een klap van de molen; kwee wijf.
Van Fobert en Lobbetje (Onze Lobbetje) 20
1 prachen vleien, smeken; stikken kapot; 2 versieren verzin-
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nen; verweende prachtige; 4 mient strik straks al waars denkt meteen dat
het ernst is; 5 moet 't zo wat dekken ik moet het niet te veel laten merken;
en als hij schoon zijn hangden hil maar als hij zijn handen thuishield; 7 je
hebt een brief je verbeeldt je te veel.
Van Gierige Gerrit, en Modde van Gompen (De Gierige Gerrit) 22
1 lebbige dief zure vent; 4 vermaalde wangen bliek beschilderde vale
wangen; 5 louter in de vang sterk in de flanken (als een paard); 6 snof
(mode)-snufje; snee snit; versierd bedacht; 10 een stempel nl. om dit gezicht
na te drukken.
Tweespraak, tussen Kniertje Knelis en Lijsbet Leffers (Hou sik hou) 24
1 hou sik hou hallo; wel in jouw bouw goed naar je zin; 2 ala moer de
Franse naam van een dans; 3 doorstrijken berispen; prat trots; 4 niet een
mijt nergens naar; spijt grieft.
Tweespraak tussen Jaapje Jans en Fijtje Floris (Fijtje Floris) 25
Titel: Jaapje Jans en Fijtje Floris zijn twee vriendinnen; 1 speulmeisje
vriendinnetje; op de tril op stap; 2 ien blankje een munt van zes duiten; 4
groen geil; 5 veer verreweg; brieven rechten; goed mijns erg op mij gesteld;
6 trouwen met ien veter een trouwbelofte doen door een pand uit te wisselen
(hier de veter van zijn gulp?); bouwen bovenrok; 7 toemaken uitdossen;
9 al wat aars in 't til heel wat anders aan de hand.
Van Dieuwertjes vrijer (Dieuwer is verliefd) 27
2 op' enomen in de zevende hemel; 6 Heintje Peus de duivel; 9 klauwen
op ofslaan haken op smeden; is er iemand om begaan wil iemand dat; 10
verweende prachtige; 11 hoddebek blaaskaak.
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Koortsig liedje (Als Dirkje) 30
1 lette kwelde; beid wacht; bij te zetten te schenken; 4 loegen lachten.
Lied (Nadat ik) 31
1 schots schamper; 4 beoogd bekeken; 7 Of gij... en of je hem nu smalend
vertelt.
Avondlied (Ach proper dier) 33
7 de daad een werkelijk blijk van liefde; 8 wel mengt zien goedgezind
bent; troost lief.
Nieuw liedeken (Zondag, zondag lestleden) 36
1 ommeslag drukte; verdrag afspraak (voor een ritje); 2 kneukels kinkels;
opgesteld vastgesteld; 3 klatterden klapten met de zweep; 4 zonder rooi
onbehoorlijk; gorlegooi schorremorrie; 5 prachen afbedelen; drogers
gierige Haarlemmers; 6 broedse gekke; geelgarstige hespen ranzige
hammen; 10 bezeid bezaaid; geleid verstomd; 11 zandridders scheldwoord
voor Haarlemmers; kloeken flinke kerels; u wel verdwalen de tel
kwijtraken.
Nieuw liedeken (Haarlemse droge harten) 38
2 kitters drinkebroers; vanen kannen; 3 rustig kloek; blazen drinken; geweld
vermogen; 5 veegt zuipt; nuwe moord grap; 6 molik vogelverschrikker; 8
Al schijnen...al lijken 't gauw simpele sullen; veeg drink uit; 9 druistig
driftig; stort noch zet ermee morst of het neerzet; 10 voeder groot vat;
staat hem dier komt hem duur te staan; 11 Lansmissaten net als adelborst
een onderofficiersrang; Provoost militair die toezicht houdt op de
krijgstucht; brommen pronken; 12 optrekkers drinkebroers; strekt u inspant;
13 een bloem iemand die zichzelf het beste vindt; 14 Drogisten droog
uitgedroogde Haarlemmers; straks direct; 15 met staat met een hoge
waardig-
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heid; Maakt... diets maak de waardin maar wat wijs; te ontmompen af te
troggelen; en geeft... niets en trek je van haar niets aan.
Liedeken (Maar ziet) 43
1 sluit doet de deur dicht; scheurtje kiertje; eurtje uurtje; 3 borgen uitstel
geven; 4 vruchtte vreesde; 5 tempteerden kwelden; 7 maakte 't gedroeg
u; schots schamper; niet veel slots niet veel zin.
Kokje (Truitje) 46
Titel: Kokje kookster, of hoertje; 1 te hoven op te dissen; versieren
verzinnen; 3 bij de schok bij de vleet; 4 aterlings hufters; basters bastaards;
5 botters oneerlijke dobbelaars; 6 schooiers bierhandelaars; schrapers
gierigaards; nok hik; 7 slacht lijkt op; Gods blok een offerblok.
Cupido's lied (Ik hadde nooit) 48
1 wijlen tijden; schutterkind Cupido; 2 gelepperd met kleine slokjes
gedronken; 3 onlijd'lijk houdt voor niet te verdragen houdt; 5 zeverbekt
kwijlt; 6 verkracht krachteloos maakt; vrome moedige; 9 ent peilt; 11 die
mij... afmalen die voor mij in haar ogen zo levensecht afgeschilderd staan;
herkennen beseffen; 12 ambt taak.
Liedeken (Wat onvertelb're vreugd) 50
1 onbewaand onverwacht; 3 gebleekt verhelderd; 6 properheden
sierlijkheden; 7 van geloofden... te wezen het is loffelijk geprezen te worden
door wie zelf geprezen zijn.
Liedeken (Al ben ik) 51
2 staatzuchtigen degenen die op macht uit zijn; 4 braveert en puft trotseert
en tart.
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Amoureus liedje (Ai schone dochter) 52
1 hulsel en paruiken kapsel en haardos; verdooft dof maakt; 2 me men; 3
zonderlinge bijzondere; raak kunstwerk; 6 paai stil, verzacht; 7 schimmer
schittering; belamfer befloers, omsluier.
Amoureus lied (Waar is nu) 53
2 geweld macht; 4 deunt de draak steekt; 5 wrijten kritiek hebben.
Amoureus liedje (Nu dobbert) 55
1 zee bewaren op zee verblijven; 3 Dedalus figuur uit de Griekse
mythologie die kon vliegen met zelfgemaakte vleugels; 4 bij hem
vergeleken met hem; vard ver; 5 Aeolus god der winden; bekollen
beheksen; stoker harde wind; 6 hipp'lende sterren dwaalsterren, planeten;
Ceyx koning die bij een schipbreuk verdronk; 7 Alcyone zijn treurende
echtgenote.
Klaaglied (Mooi Aaltje) 57
2 vrienden verwanten; dik vaak; 4 straks meteen; 6 leurtjes aardigheidjes;
7 iets ongemeens zal spelen op een onverwachte manier wraak zal nemen;
8 courtisane snol; blote bloed bange sukkel.
Lied (Ha licht vervlogen wijlen) 59
1 wijlen uren; verweend luisterrijk; 2 heusheid welwillendheid; 3 vromen
deugdzamen; 4 afgemende afgematte; 6 lachtertap smaad; 7 hun troetelkind
te spelen als hun troetelkind te behandelen; leider onaangename; 8 in staten
tot hoge posities; onbescheiden maten onredelijke toedeling (door de
Fortuin); het dwarlen het wispelturig gedrag.
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De droevige vrijer (Wat baat mij) 62
4 geval lot; 5 speelnoot vriend, of bruidsjonker.
Amoureus lied (De minne die) 65
3 jonst genegenheid; 6 dorperheid grofheid, onbetamelijkheid; 8 razerij
dwaasheid; redekavelt...brande geeft me argumenten om het gedicht in
het vuur te gooien.
Enigheid is armoed (Wat baat u) 66
3 van musk naar muskus, een parfum; dartelheid weelderigheid; 4 lust
begeerte.
Liedeken (Prinsessen preuts) 67
1 preuts en prat trots en fier; 3 bestoet omgeven; gesnor gevolg; drijft en
por' opdringt en het waagt; verblaas uit de voeten maakt; bevang inademt;
5 Jupijn Jupiter, de oppergod; 7 niet onwaardig op de juiste wijze; Cithera
andere naam voor Venus; groots zelfingenomen; 9 na daarna; spijt hoon;
Akkersloot dorpje aan het Alkmaardermeer.
Adieulied (Vaarwel mijn lief) 69
1 krank zwak; 2 neet'lig prikkelbaar; 3 bruine donkere; zo ze mochten
zover ze konden; 4 door inbeeldings bewelven overstelpt door wat het zich
voorstelde; 5 gunst liefde; 6 Gij nl. Venus, geboren uit het schuim van de
zee; schift doe uiteen gaan; scharen nl. de golven; driftig snel
voortdrijvende.
Nieuw liedeken (Ogen vol majesteit) 72
3 te vrijen naar uw hand te dingen; 5 speest spijzigde; 7 van staat als ik
van mijn positie; 8 ziet...in hebt begrip voor; ken beken 't; 9 landwinning
het recht om bij u terug te keren; gewan ter wereld bracht.
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Liedeken (Godinne die) 74
1 't schiprijk eiland Tessel: het gedicht is gericht tot Maria Tesselschade,
de mooie en begaafde dochter van de koopman-dichter Roemer Visscher;
3 schimmert wordt verblind; pracht afbedelt; voldoet zijn grote jacht zijn
grote tocht volbrengt; brallerd pronker; ziet...door bekijkt grondig; 8
wezenlijk uw wezen weerspiegelend.
Liedeken ('s Nachts rusten) 76
2 het zwierig drijven de beweging van de wolkenlucht; slacht gelijkt; 4
om vrijt om werft, naar dingt.
Bruiloftslied (Gij moet het feest) 77
2 niet en mijdt aarzelt niet; 3 bediên betekenen; Of...wist indien jullie niet
weten wat dat is; dus zo; 5 bloed nakomelingen; staat positie; Heeden,
Westerhof toespeling op de namen van het bruidspaar; of weg; frei fraai;
mei meiboom, die men plantte voor het huis van de geliefde, hier tevens
aansporing tot (vruchtbare) geslachtsgemeenschap.
Geestig lied (Wat dat de wereld is) 79
Titel: Geestig geestelijk; 1 verzoeken ondervinden; 4 zucht ziekte; die leide
droes de lelijke duivel; 5 verwoed uitzinnig; 6 kruifde kroezige; mijn tijds
lenten de eerste bloeitijd van mijn leven; zwoord huid; 8 ongeboren morgen
het aanbreken van de nieuwe dag.
Lied (Als 't oog) 81
2 schichtig haastig; 3 Recht als net als; 4 schijnriet iets wat ten onrechte
stevig lijkt; 5 haar zotte lievers degenen die zo dwaas zijn de wereld lief
te hebben; 6 en is die niet is die dan niet; een levendige dood een levende
dode.
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Aandachtig liedeken (Mijn zieltje schreit) 83
1 verkorelingen uitverkorenen; 5 leven volwassen leven; waardelijk ernstig,
waardig; 6 kort snel; als door letters te lezen dan uit boeken valt te leren.
(Wat raas je, dolle mens) 84
1 klamp je klemt gij u vast; overoude oeroude; 't wanen of sektisten
misvattingen of sektarisme; de erfleer en voorgang port het van huis uit
meegekregen geloof en het (slechte) voorbeeld zetten ertoe aan; piek
wrevel; 2 schim nietswaardige mens; heen hiervandaan; te gissen uit te
glijden; vorm schepping; schermutst vecht zo maar wat; 3 hartspieg'len
zelfonderzoek; duistmaal duizendmaal; de vader van de logen de duivel;
5 alleen niet letterwijs niet slechts vol boekenwijsheid; beleeft en daad'lijk
doet in praktijk brengt en metterdaad uitvoert; na daarna.
Geestig liedeken (O God, die de gedachten) 86
Titel: Geestig geestelijk; 1 betrachten overwegen; 2 mij verbloemen mij
mooi voordoen; dekken met de liên een voorwendsel zoeken zoals andere
mensen; te ver getreden te vergezocht; voor uwe goedigheid om uw
goedertierenheid te beseffen; 3 gruw'len onbepaald talloze gruwelijke
daden; van eigen wil verwoed door mijn eigen wil meegesleurd; 4 gierig
naar belust op; noest hevig; 5 meren merries; zij nl. de zinnen; 6 inspraak
vermanende stem; bekende door mij erkende; geloospand op mijn hart
waarvoor mijn hart als pand van aflossing dient; 8 kraaltjes koraaltjes,
engelenkoren.
Een ziekes klaagleed (Gij maagden en jongelingen) 89
Titel: klaagleed klacht uit leed; 4 't beste van mijn leven mijn jeugd; 5 't
innerlijk dat alles naar zijn wezenlijke aard; ontspringen ontsnappen; 6 rif
gebeente; ingeweid ingewanden; scheiden af te scheiden; al mijn zinlijkheid
mijn hele gemoeds-
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gesteldheid; 9 wellust genoegen; 10 onzuiv're zondige, onkuise; lopen de
hort op gaan.
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Lijst van beginregels
Ach proper dier, waar wil je heen 33
Ai schone dochter blond, die 't hulsel en paruiken 52
Al ben ik schoon liefje niet machtig rijk 51
Als Dirkje in zijn koortse lag 30
Als 't oog van mijn gemoed aandachtig gaat aanschouwen 81
Arend Pieter Gijzen, met Mieuwes, Jaap, en Leen 7
De Gierige Gerrit, die lebbige dief 22
De minne die in mijn hartje leit 65
Dieuwer is verliefd, bij get 27
Fijtje Floris, mijn speulmeisje 25
Gij maagden en jongelingen 89
Gij moet het feest met vreugd vereren 77
Godinne die de naam van 't schiprijk eiland voert 74
Haarlemse droge harten nu 38
Ha licht vervlogen wijlen 59
Hou sik hou, goên dag in 't huis 24
Ik hadde nooit gevoeld in mijn voorleden wijlen 48
Lieve kinderen wat 'n deun 11
Maar ziet, zij sluit 43
Mijn zieltje schreit, dat zucht en weent 83
Mooi Aaltje, is 't zo snel vergeten 57
Nadat ik van mijn trouwe dienst 31
Nu dobbert mijn liefje op de ree 55
Nu Hereman, nu jonggezel 16
Ogen vol majesteit 72
O God, die de gedachten 86
O Jannetje, mijn zoete bek 13
Onze Lobbetje is zo blijd 20
Prinsessen preuts en prat met al uw pronkerij 67
's Nachts rusten meest de dieren 76
Truitje, ik moet u loven 46
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Vaarwel, mijn lief, mijn leven 69
Waar is nu dat hart? waar de gedachten 53
Wat baat mij de drank waar elk vreugd uit zuigt 62
Wat baat u de voogdij van landen en van steên 66
Wat dat de wereld is 79
Wat onvertelb're vreugd en wat verwonderingen 50
Wat raas je, dolle mens verwoed 84
Zo gauw as Gijsje had vernomen 9
Zondag, zondag lestleden 36
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