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Vertrek
De trommel slaat, maak u gereed
Een nieuw lied, tot lof van een Oostindiëvaarder, die de meisjes
verzoekt om met hem mee te varen
Op een bekende voois aant.
Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen,
Als een held der helden al door de baren,
Het schip leit aan de ree,
Mooi meisje, wilt gij mee,
Daar kunt gij veel geld en goed vergaren.
Tsa, mooi meisje, luister naar mijn reden,
Als een jong matroos zal ik u kleden,
Al met een pikbroek aan.
Mooi meisje, wilt gij gaan
Met die kleren aan uw frisse leden.
Klimmen in de mast, lief, zal ik u leren,
't Schip van buiten pekken en teren,
Pas maar op uw plicht.
Houd de zeilen dicht,
Zien naar het kompas en 't roer regeren.
Een hangmat, lief, is uw bed, wil weten,
Lekkere spijs en drank wordt er niet gegeten;
Een stukje zoute vleis,
Erwten, gort of rijst,
Harde beschuit en spek is ons eten.
Betrekt de lucht, krijgt men onweersvlagen,
Die ons dreigen naar de kelder te jagen,
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Door donder, storm, wind,
Schep moed, mijn lieve kind,
Wij moeten 't al voor een tijd verdragen.
Als de zon dan weer begint te schijnen,
Dan ziet men haast alle leed verdwijnen,
Zijt gij dan, lief, in pijn,
Ik zal uw trooster zijn,
Wees welgemoed en wil niet kwijnen.
Haast komen wij aan de Kaap de goe' Hope,
Daar gaat men dan verversing kopen,
't Is daar zo abondant,
Mooi meisje, wees constant,
Van daar gaan wij weer zee in lopen.
De stuurman geeft het volk zijn wetten
Die aan land daar gaan om toch wel te letten:
Als weer en wind zijn goed,
Naar boord te gaan met spoed,
Om hun reis naar 't Oosten voort te zetten.
Op Oost-Inje aan, zo wij vertrouwen,
Dan zult gij, lief, dat land beschouwen,
Met al die vruchten schoon,
Voor mond en oog ten toon,
Daar zullen wij goede sier dan houden.
Tsa, matroosjes, wilt uw hoedjes draaien,
Ik zie van ver vele vlaggen waaien,
Het is Batavia, wij zijn daar nu dra,
Mij dunkt, ik hoor de hanen daar kraaien.
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Kokerneuten, lief, ziet men daar groeien,
Appel-sinas en limoenen bloeien,
Edele spijs en drank,
Vogelen zoet van zang,
Meisje, daar zullen wij ons lijf voeien.
Konstabels, laadt het geschut tegaren,
Wij gaan weer naar 't vaderland heen varen,
Het schip is al bevracht;
Groet Inje goede nacht,
Wij zeilen weer naar huis door de baren.
Tsa, matroosjes al lustig als heren,
Lekkere spijs en drank zal niet mankeren,
Speel en zing overluid,
Op bas, hobo en fluit,
Zo komt men in 't vaderland laveren.

Afscheidslied
Stem: Adieu nu vrienden, etc. aant.
Aurora brengt de klare dag,
Rijs op, mijn lief, wil wekken,
Want ik moet vertrekken,
Hier baat geen geklag.
De lichter leit, wil horen,
Aan de Boom met vlijt,
Kom, breng mij aan de Toren,
't Is nu mooitjes tijd.
Ween niet, maar wees verblijd.
Hoe zou ik kunnen zijn verblijd
Daar gij gaat henen zwerven,
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God weet hoe menigwerven
Naast de Dood gij zijt.
Men zal u moeten missen,
Mogelijk komt de Dood
En smijt u voor de vissen.
Dan leef ik in nood,
In angst en droefheid groot.
De Dood die volgt ons overal,
Niemand is hier gezeten
Die van tevoren kan weten
Waar hij sterven zal.
't Is altijd droevig scheiden,
Lief, gun mij maar een beê,
Dat ik u mag geleiden
Door de woeste zee
Lief, laat ik varen mee.
Schoon kind, dat voor u niet en past,
Dat gij door de woeste baren
Zoudt naar Oost-Indië varen,
Waar de peper wast.
Mijn lief, houd op met klagen,
Droog uw tranenvloed,
Gij zult in korte dagen
Door een brief vol moed
Door mij worden begroet.
Schoon kind, als 't anders niet wezen kan,
Zo wil u God behoeden
Op Neptunus' vloeden,
Draagt u als een man,
Boreas laat zijn winden
Blazen naar uw zin,
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Dat gij havens moogt vinden
Waar gij tot gewin
Haast hoopt te komen in.
Ik hoop wij vinden wel een reê,
Maar eerst moeten wij zeilen
Wel drieduizend mijlen
En zeshonderd mee,
Dan varen wij met lusten
Al naar Batavia,
Naar d'een of d'ander kusten
Met onze schepen dra,
Naar 't goudrijk Azia.
Zoete lief, als gij komt in 't warme land,
Zo wil u niet vermengen
Met die zwarte krengen,
Of gij raakt van kant.
Haar ogen vol van lonken
Die zoeken een blank gezel;
Het zijn maar geile vonken,
Met haar bruine vel,
Zij gelijken de Drommel wel.
Ach lief, leef toch naar mijn bevel,
Laat dobbelen en spelen
Vechten en krakelen,
Leef toch niet rebel.
Begeef u niet tol zuipen
Gelijk een dronkaard doet
Die als een zwijn gaat kruipen,
In de drek hij wroet,
Verteert zo al zijn goed.
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Ik zal mij dragen hups en koen,
Wil uw betraande ogen,
Zoete lief, afdrogen,
En voor 't laatst een zoen.
Zoete lief, wil zorg dragen
Voor uw maagdom fris;
Een dief zal 't nooit mishagen
Dat hij steelt de vis,
Die nooit vergald en is.

Een Kalis-lied
Stemme: Oosterling! zei zij, oosterling, of, O heilig zalig Betlehem aant.
Wat is het nu een slechte tijd!
Een kalis weet niet veel te winnen:
En 't geen men heeft, dat raakt men kwijt,
Behalve radeloze zinnen.
Wel eertijds in mijn jonge fleur
Was ik een hartje zonder zorgen,
Maar nu is 't menigmaal getreur,
Want Trui-buur wil niet langer borgen.
Ware ik alleen, 't en was geen nood,
Maar wijf en kinderen mij bezwaren;
Mijn ambacht is zo goed als dood,
Niets beter dan om ver te varen.
Naar Frankrijk is de huur te min,
En Oosters uit kan 't weinig wezen;
De Straat wou ik wel gaarne in,
Behoefde men niet de Turk te vrezen.
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Afb. 1 Een pagina op ware grootte uit d'Enchuyser Y bocken, circa 1665, met muzieknotatie (KB Den
Haag)
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Oost-Indiën houd ik lief en weerd;
Het wordt door menig man geprezen,
Want als het goed hier is verteerd,
Zo kan men daar nog jonker wezen.
O, rijk en wijd vermaarde strand,
Wie kan uw staat en schat ontbinden?
Want is er een luilekkerland,
Dat zal men in Oost-Indiën vinden.
Mijn pak en zak zijn al gereed,
Ik meen wel haast van hier te scheiden;
En is er nog een lekkere beet,
Die mag zich ook bijtijds bereiden.
De trommel slaat, maakt u gereed,
Het is een reis voor weinig jaren,
Al die met De gekroonde Vreed'
Naar 't rijk van Jakatra wil varen.
Adieu, mijn wijf en kinderen al,
Ik ga om een goede buit te halen;
Als ik weer bij u kom, dan zal
Ik alleman met goud betalen.

Oostindischvaars lied
Stem: Als 't begint aant.
Daar zal er een scheepje van voren de Palen
Van Amsterdam varen om peper te halen,
Zo wijd over de zee, zo wijd over de zee;
Wie wakker willen kalissen mogen nog mee.
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Die wakker willen kalissen moeten verkiezen
Te varen, of schandig hun eer te verliezen.
Het beste van twee, het beste van twee;
Wie wakker willen kalissen mogen nog mee.
Al die naar vader noch moeder niet vragen,
Die moeten daar slagen en stoten verdragen.
Al doet het hun wee, al doet het hun wee;
Wie wakker willen kalissen mogen nog mee.
Is er nog iemand eer dat wij afsteken,
Die mee wil varen, die kan er nog spreken,
Ons scheepje leit ree, ons scheepje leit ree;
Wie wakker willen kalissen mogen nog mee.
Hiermede zo schijnen onze zeiltjes te zwellen,
Daarmede zo gaat er dat scheepje aan 't hellen.
Dit gaat naar de zee, dit gaat naar de zee;
Wie wakker willen kalissen mogen nog mee.
Vaart wel, jonkmans, wie zich van schone vrouwen,
Van dronken drinken en spelen kan houwen,
Die leeft hier in vree, die leeft hier in vree;
Wie wakker willen kalissen moeten in zee.

Oostindisch Venus-lied
Stemme: Als 't begint aant.
Te Vlissingen leit een jacht bereid
Om naar Oost-Indiën toe te varen,
Daarop zo rust een Cupido
En speelt op zijn vergulde snaren.
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O Cupido, klein Venuswicht,
Hoe klinken uw vergulde snaren;
Zij is gekruld in hare schoot,
Hoe genoegelijk is 't daar in te varen.
De eerste waagt die daarnaar vraagt
Mij dacht, ik zag de duinen blinken.
Het was het eiland van de vrouw,
Van vreugde deed zij mijn jong hart zinken.
Wat mag het voor een eiland zijn,
Wat mag het voor een eiland wezen?
Het was het eiland van de vrouw,
Dat door de minnaar werd geprezen.
De maan die scheen, de zon verdween,
Het zijn de sterren die ons lichtten;
De mast aan stukken, de spriet aan twee
En nog en wilden wij niet zwichten.
Aan de Kaap, hoor en wil verstaan,
Waar de meisjes dagelijks verkeren
Al in het huis de Blauwe Haan,
Waar wij dagelijks converseren.
Als wij dan komen in 't Indisch land,
Hoe lustig willen wij dan ageren,
Des morgens vroeg naar buiten gaan,
Tegen de zwarten schermutseren.
Als wij dan komen in 't vaderland,
Hoe lustig willen wij dan zwieren,
Des morgens in de brandewijn
En dagelijks in goede bieren.
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Adieu dan, Utrechtse meisjes al,
En wil dit liedje wel gedenken,
Maar wij scheiden nog niet van hier,
Een glaasje willen wij eerst drinken.

Het beklag van de Amsterdamse lichtmis
Voois: Ik kwam er laatst wandelen aan, etc. aant.
Adieu, Amsterdamse meisjes zoet,
Ik moet vertrekken metter spoed
En word geboeid gebracht op 't schip Belvlied,
Naar Oost-Indië tot mijn verdriet.
Het spreekwoord dat blijkt nu aan mij zeer wel:
Dat 'hij moet naar 't kalfsvel
Horen', omdat ik niet heb geacht
Mijn ouders en mijn vroom geslacht.
Daarom zo zit ik nu in deze staat
En ben bedrogen, maar 't is te laat.
Ach! ach! hoe is de zaak met mij verkeerd,
Hoe word ik hier mores geleerd.
Ik was in het bloeien al van mijn jeugd,
Altijd genegen tot ondeugd
En ik liep dag en nacht, o droevig kruis!
Van 't ene bordeel naar 't andere hoerhuis.
In plaats van werken vroeg en laat,
Zo ging ik zwerven langs de straat
Met drinken en klinken en spelen zoet,
Verkwisten zo mijn ouders goed.
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Bij nacht doorkruiste ik de ganse stad,
In vechten en zuipen was ik rad,
Niemand bleef ongeschonden door mij op straat,
Maar hier weet men met mij wel raad.
Nu zo moet ik lijden, dat is wis en klaar,
En dat op deze Oostindischvaar,
Als winterkoren dat er staat op het veld,
Ach! 't is hier slecht met mij gesteld.
Wat placht ik te slapen heel zoet en zacht,
Maar nu is het schier dag en nacht
Gestadig en overal: jou hond! jou beest!
Dat zijn wel de beste woorden meest.
Eerst at ik wildbraad of pastei,
Nu droog beschuit, weinig daarbij.
Een teugje water, ach! dat valt zo zwaar,
Ik wou ik weer bij mijn ouders waar.
Het wordt nu klaarlijk aan mij betoond
Hoe dat het kwaad zijn meester loont,
Want hier wordt nu gestraft mijn dartelheid,
Adieu, voor zeven jaartjes tijd.

Nieuw bootsgezellenlied
Stem: Toen ik was een jonge dochter aant.
Toen ik was in mijn jonge jaren,
'k Zette het lustig op de drank,
Naar Oost-Indië wou ik varen
En al naar de peperstank.
Waar of ik ging of sting
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Zo zeiden alle luiden:
Naar Indiën moet je toe,
Gij stinkt al naar de kruiden.
Daarop zo ging ik mij verhuren,
'k Was een hartje zonder zorg;
Ik nam een reisje dat lang zou duren
Op een scheepje van Middelborg.
't Geen ik had van doen
Dat moest ik toen gaan kopen,
Maar het meestendeel
Had ik van 't geld verzopen.
Wij zetten 't lustig op een pooien
Met de meisjes in de wijn;
's Avonds gingen wij rinkelrooien,
's Nachts al in de maneschijn.
Ons docht, het mocht niet op,
De speelman die moest voren,
Wij volgden achterna,
Lieten ons lustig horen.
De trommel sloeg, wij moesten scheiden
En ons geldeken was voort;
Jan de Vries die ons geleidde
Tot wij kwamen aan scheepsboord.
Des avonds in de schuit
Dronken wij een arakje,
Ons biertje dat was uit,
Wij rookten een toebakje.
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Matroos' afscheid, varende naar Oost-Indiën
Stemme: Boks voetje aant.
Vereende Oostindische Compagnij,
Die menig jong hart stelt aan een zij,
Zo menig frisse kwant
Vaart uit Nederland,
Ik moet mij eens houden aan uw kant.
'k Hoop dat er somwijl veel praten rijst,
De een zal 't laken als 't de ander prijst;
Laatst hoorde ik van één
Veel wonder verbreên,
Hij kwam er vandaan en wou er weer heen.
Ik zie ze uit- en thuiskomen hier,
Zij drinken, zij klinken, zij maken goede sier;
Zij zijn in 't habijt,
Gekleed met zijd',
Ik moet mee gaan varen, dat is mijn vlijt.
Wat schaadt het, wat baat het, ik leef onbevreesd;
Ik leef en ik zweef, ik volg mijn geest
Naar mijn dunken plezant,
In 't warme land,
't Is beter dan hier te blazen in de hand.
Dan komt mijn moertje, die ik wel bemin:
Mijn lieve kind, stel het varen uit uw zin,
Kwade boeven, geloof't,
Die maken uw hoofd
Geheel van uw zinnen beroofd.
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Afb. 2 Wapen en monogram van de Verenigde Oostindische Compagnie, geschilderd door J. Becx
de Jonge in 1651 (Rijks-museum Amsterdam)
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Och moeder! wees hier niet in belaên,
Kwade boeven hebben 't mij niet gedaan;
Mijn stiefvader venijn,
Uw hartezeer om mijn
En mag ik niet horen, dus moet ik weg zijn.
Dan komen de meisjes en maken mij bang;
Zij zeggen: buur-vrijer, hoe kun je zo lang
Gaan varen van huis,
't Is een abuis,
Gij zult nog wel zeggen: och! was ik weer thuis.
Al lachende zeg ik: meisjes, zwijgt stil,
'k Vaar omdat ik u niet hebben wil.
Al varen wij veer,
Wij komen wel weer,
Dan nemen wij meisjes naar ons begeer.
Dan moet ik nog horen 't ouw'wijfs gelol;
Zij maken mijn kop schier half dol,
Zij zeggen zeer gram:
Wel lieve lam,
't Waar beter dat gij bleef bij uw mam.
Dan zeg ik al lachende: ouwe best,
Ga, haalt gij een kooltje vuur in uw test.
Jouw oude gat,
Verwarm dat wat,
Wij varen voor 't vaderland, versta wel dat.
Prinsen adieu, wij varen van kant,
De Here beware ons vaderland.
God geef ons goede reis
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Naar onze eis,
Wij kloppen Spek-Jan al op zijn vleis.
Oorlof matrozen, jong en oud,
En alle bootsgezellen stout;
Slaat lustig de bal,
Jaagt Spek-Jan in de val,
Het geldeken dat verzoet het al.

Afscheidslied, voor het scheepsvolk van het schip Maria Adriana,
die op de 20 oktober van Rotterdam zijn gevaren, en eerst op de 12
maart 1737 zijn in zee gelopen, onder bevel van kapitein De Wys
Voois: O Holland schoon! gij leeft in vreê aant.
Al op de ree bij Hellevoet
Daar leit een schip prijswaardig,
Dat naar Oost-Inje zeilen moet,
Het is genaamd zeer aardig
Al met een juffrouws naam heel dra,
't Heet Maria Adriana,
Waarmee dat ik zal varen
Over de woeste baren.
Doch ik wil nu voor mijn afscheid,
Gelijk meer andere snaken,
Een liedje met veel vrolijkheid
Eer ik weg vaar nog maken;
Waarin dat ik hier altemaal
De officieren principaal
Zal noemen zeer bekwame,
Elk met zijn rechte name.
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Voor eerst is 't nodig dat ik prijs
Onze schipper, hoog verheven,
Zijn naam die is Willem de Wys,
Ik hoop God zal hem geven
Gezondheid en lang leven mee
En veel voorspoed al op de zee
Om 't Indisch Land te vinden,
Tot vreugde van zijn vrinden.
De Seur een man zeer excellent,
Zeer wijs en vroom, wilt weten,
Maar zijn naam die is me onbekend,
Dat heeft mij wel gespeten;
Doch ik wens uit mijns harten grond
Dat hij zal blijven zeer gezond
Op reis, tot wij betreden
Batavia in vrede.
De opperstuurman, wel befaamd,
Dat is een held der helden,
Goose de Vos wordt hij genaamd,
Zijn weerga vindt men zelden,
Om zo een schip te sturen voort,
Want hij weet alles hoe 't behoort.
Ik hoop de Heer voorware,
Zal zijn leven lang sparen.
Christiaan Duif en Dirk van Schild
Zijn onderstuurmans beiden,
Ik hoop dat God zijn zegen mild
Aan hen geeft, om te leiden
Ons schip zeer sterk en wel bemand.
De derde wake vigilant
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Is Teun van Ees, zeer trouwe,
En Wytkamp, wilt onthouwen.
Hardy die zal preekheer zijn
En de zieken aanspreken,
Van der Krap die is chirurgijn
En zal des volks gebreken
Genezen moeten met plezier.
Maar ziet, de onderbarbier
Zijn naam die is verzwegen,
Ik wist hem niet terdege.
Jasper Jansze Stok, kloek van aard,
Zal onze bootsman wezen;
Hij is bekend en zeer vermaard,
Ja, wordt ook veel geprezen
Door het zeevarend volk, verstaat.
Jan van Zeyl zal zijn maat
Ook wezen, zonder schrome,
Zoals ik heb vernomen.
Pieter van Leeuwen, hups en fris,
Een zeeheld, waard te noemen,
Die weet ik dat onze schieman is
Daar de zeelui op roemen
En zeggen dat hij is zeer goed
Al voor zijn dingen die hij moet
Doen, met zijn maat te zamen,
Louwerens is zijn name.
Willem Matysze, wel bekend,
Is konstabel kloekmoedig,
Hij weet zijn dingen pertinent
Te doen, en dat ook spoedig.
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Ja, het is een recht oorlogsheld
Die dikwijls op Neptunus' veld
Geweest is naar betame;
Ze zijn twee maats bekwame,
Gerrit ende Abraham,
Heel fluks, jong en zeer sterke;
En ik, Jacob, ben mee niet lam,
Maar was wat traag in 't werken.
Ik had in varen meerder zin,
Daarom moet ik het zeegat in
Al voor konstabelsjongen,
Van vreugd heb ik gezongen.
Daniël Stol, met naam en van,
Die staat hier mee ten tone,
Want die is oppertimmerman,
Hij kent zijn ambacht schone.
En Van der Paltz de tweede is;
De derde timmerman, zo ik gis,
Dat is een held met ere
Om 't schip te repareren.
De zeilmaker, een hupse kwant,
Is Pieter Koekebakker,
De kwartiermeesters abondant,
Vier kerels kloek en wakker,
Waarvan de ene Jan Roos hiet,
d'Andere drie en ken ik niet,
Hun naam die laat ik blijven,
Doch wil daarom niet kijven.
Antoni Lissenigt is kok,
Die moet het eten koken;
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Zijn maat Roelof zal menig blok
Voor brandhout ook verstoken
Om zo te maken een goed vier.
Van der Kaag die is bottelier,
Die moet met zijn maat koene
Uitdelen onze rantsoenen.
Boey die is commandeur vernoegd;
De korporaals naar mate,
Zijn Frans Soshen en Mathys Voegt,
Maar de twee lanspassaten
En de provoost met de tamboer,
Hun namen wist ik overschoer
Toen kon ik ze niet zetten.
Cornelis zal trompetten.
Al onze matrozen, hups en koen,
Zijn rechte Batavieren,
Zij doen hun werk met fatsoen
En hebben goede manieren.
Schoon dat het schip vliegt op en neer,
Of dat het slingert heen en weer,
Zij zijn gelijk als schimmen
Om in het want te klimmen.
Want de soldaten hebben meest
Van scheepswerk geen verstande;
Zij staan op schildwacht onbevreesd,
Ja, halen ook, 't is schande,
Achter de hand een touwtje slap
En krijgen somtijds wel een klap
Al van de bootsgezellen,
Zoals ik hoor vertellen.
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Nu heb ik dan het scheepsvolk al
Hier aangeroerd metenen,
Waarmee dat ik weg varen zal,
Heel naar Oost-Inje henen.
Mijn tijd is weg en ik moet vort
En daarom zal ik in het kort
Mijzelve gaan bereiden
Om met fatsoen te scheiden.
Adieu, mijn vader, hoog van waard',
En ook mijn lieve moeder,
Ik hoop gij zult nog bei op aard'
Lang leven bij mijn broeder,
Met veel gezondheid alle drie
Totdat ik u eens weder zie,
En dat ik korte jaren,
Zonder enig bezwaren.
Adieu, mijn ooms en meutjes dan,
Adieu, nichten en neven
En andere vrienden die ik kan,
Ik hoop de Heer zal geven
Aan u veel vreugde hier ter stee
En ook aan mij als ik op zee
Zal varen met veel vreze:
God zal onze leidsman wezen.
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Op het varen van de Oost-Indiëvaarders
Stem: Als 't begint aant.
Allons matroosjes, pak je maar voort,
Breng uw kist en kooi naar boord.
Zodra als de wind zal waaien,
Uit het noordoosten, wel oplet,
Dan zullen we ons ankertje draaien,
Hebben ons marszeil bijgezet.
We varen uit voor Hellevoetsluis,
We leggen ons ankertje voor de kluis.
We komen weer thuis voor Amsterdam,
En leggen ons ankertje voor de kram.
Wat passeerden ons onderwijlen
Ja, zo menig klip of bank;
Ja, wel honderdendertig mijlen
Eer wij komen in 't Apenland.
En voor eerst passeren wij
Doeveren en Rosant voorbij,
Engeland en Schotland daarbeneven,
En daartoe de Spaanse kust;
En wie zou daar niet voor vrezen,
Het eiland van Ambrosius.
Als wij Ambrosius zijn gepasseerd,
Wordt ons dankbaarheid vereerd
En daartoe wordt ons geschonken
Elke man een pintje wijn,
Dat heeft ons jong hart doorklonken,
Wij wisten van geen druk of pijn.

A.N. Paasman, Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd

30
Sint Helena en de Kaap,
Daar wij slachten zo menig schaap
Tot verversing voor ons allen,
Schapevlees en buffels mee
En daartoe voor ons welgevallen
Brengt de boot vers water mee.
Komen wij dan ook weerom,
Wat ontvangen we weer een som.
Vijf jaar zijn daar ras verschenen,
Ach, wat bennen we rijke lui,
Ja, ook heren van zes weken,
Zo moeten we weer het zeegat uit.
Aju, vader en moeder al,
Zusters en broeders in 't getal,
Aju, vrienden en welbekenden,
Wees nu allen van ons gegroet,
Ik zal nu weer gaan avonturen
Nog een reisje met frisse moed.

Reis naar Oost-Indiën aant.
O Schoon Europia,
Nu wil ik reizen gaan
Naar dat rijk Azia:
Om te bezien,
Ik heb zo lang gedacht,
Mijn vrolijk hart dat lacht,
Dat ik word verwacht
Te Batavia.
Ik ga bezoeken de Indiaan,
Want zijn waren,
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Doe mijnder verklaren,
Staan mij wel aan.
Haar specerijen eêl,
En ook haar zijde geel
Doen mij verblijden veel;
Zo nu als dan.
Ik zal niet zijn gerust
Voordat ik zie mijn lust
Aan die vermaarde kust
Van Cormandeel.
Veel wonderheden, het is een vreugd
Om te aanschouwen
Haar edel landouwen
Voor de jonge jeugd.
Of het geluk zo kwam
Dat ik de reis aannam
Naar dat goudrijk land,
Om te bezien
Daar de edele robijn,
Veel diamanten fijn,
De steen van kristallijn,
Alzo ik hoor,
Die hoop ik zelve te aanschouwen dra.
Geen land ter wereld
Zo schoon bepereld
Als India.
En reize dan zo voort,
Lustig en ongestoord,
Ik zeg het u, aanhoort,
Het gaat zo wel.
Voor zeven jaren tijd
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Ik zo mijn tijd verslijt.
Hiermee zo gaat de fluit
Naar Batavia,
Banda, Sumater en Ceylon;
En in Ternate
Zijn brave soldaten,
Ook in Ambon.
Daar de noot met zijn bast
En zwarte nagel wast,
Peper met menig last,
Lak en ivoor.
Tot Banda, hoor, vermaard,
Zullen wij, wil verstaan,
Lustig de trommel slaan,
Al naar 't gehoor
En houden ons braaf,
Zonder gevaar,
Spelen zeer aardig,
Lustig en vaardig,
Met zwartinnetjes klaar.
Dan drinken wij brulee
Met een zwartinnetje mee,
Als wij komen op de ree,
Hoor naar 't verstaan,
Voor Batavia die stee,
Daar deed men lustig mee,
Als wij daar met goe vree
Komen aan 't strand,
Dansen en springen zeer abondant,
Zingen uit minne
Met de zwartinnen
Al van dat land.
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Van Batavia wel ter keur,
Trekken naar onze fleur
Het land zeer lustig deur,
Op Java voort,
Daar wij zonder getreur
Met groot geneuchten deur
Als menig groot sinjeur,
Alzo 't behoort,
Wakkere soldaten moeten mee voort,
Lustig plezieren,
Met goede manieren,
Zingen akkoord.
En drinken met gemak,
Het Hollands bier wordt brak,
Lustig masak niet zwak;
Met goed verstand
Al met een pijp tabak,
Het is ons groot gemak,
Met houten pijpen strak,
Zeer wel bekand,
Die wij daar maken al in dat land;
En horen tiereliere,
Met goede manieren,
De vogelenzang.
Adieu, matrozen al,
Die blijven aan de wal,
Volg haastig na,
En kom, hoor naar verhaal,
Te zamen in 't generaal,
Uit het Hollandse dal,
Te Batavia.
Daar is het plezierig
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Ende zeer raar,
Gij zult daar geprezen,
Ook wellekom wezen,
Kom allegaar.
Uit oost Eolus raast
En Tritons hoorn die blaast;
Ik zegge voor het laatst
Het is nu gang.
Adieu, mijn waarde vrouw,
Wees mij als ik getrouw,
Als man ter wereld zou.
Mijn leven lang
Ik wil niet vergeten
Dat Hollandse dal,
Vader en moeder,
Zuster en broeder
En vrienden al.
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Heenreis
Dus dan, Nederlandse jeugd,
Vaar naar India met vreugd

Een nieuw lied, op de zeven Oostindische kermisschepen liggende
binnen Texel
Op de wijs van: Lonladerette aant.
De westenwind waait van 't jaar
Nu heel droevig, dat is waar,
De Oostindischvaars 't wel weten,
Lonladerette, hou je dan maar dom,
Want wij heel verdrietig zijn,
Zo groot als klein.
De oostenwind hier dikmaals kwam,
Maar 't schijnt dat hij is bang,
Hij ging weer naar 't westen keren.
Lonladerette, hou je dan maar dom,
Wij liggen hier al met getreur,
Voor de Helse Deur.
Maar die hier nu getrouwd zijn,
Die hebben hier wat minder pijn,
Want zij hun vrouwtjes laten halen,
Lonladerette, hou je dan maar dom,
Want als zij zijn bij elkaar,
Wat scheelt het haar.
Maar de vrijers die er zijn,
Leven in veel groter pijn,
Want zij hier hun jonge leven,
Lonladerette, hou je dan maar dom,
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Verslijten al met elkaar,
Alsof zij monniken waren.
Wanneer zij komen aan de wal,
Bij de boerinnen in 't Boerse dal,
Daar menen zij nog wat te vinden,
Lonladerette, hou je dan maar dom,
Dan brengen zij hun een oud wijf,
Tot tijdverdrijf.
Het is immers grote pijn
Die hier ongetrouwd nu zijn,
Wil het maar bij jezelve denken,
Lonladerette, hou je dan maar dom,
Meisjes die gemoedelijk zijn,
Genees hun pijn.
Die dit liedje heeft gedicht,
Achtte het maar van zijn plicht,
Want zij me in veel pijn leven!
Lonladerette, hou je dan maar dom,
Daarom meisjes, kom toch voort,
Die hun klachten hoort.
Nu wil ik verhalen gaan
Van de schepen die er gaan,
Die moeten varen naar Oost-Indië,
Lonladerette, hou je dan maar dom,
Want zij liggen bij elkaar
Van het Oude Jaar.
Casperdam, onze commandeur,
Die zal zeilen zonder getreur
Als de oostenwind begint te waaien.
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Lonladerette, hou je dan maar dom,
Allegaar op goed gewin,
Het zeegat in.
Steeffkerk komt hier 't eerste aan,
Omdat wij ermee moeten gaan
Over Neptunus' woeste baren,
Lonladerette, hou je dan maar dom,
Nagelnieuw gaat hij in zee
En wij moeten mee.
Gunterstein, mij wel verstaat,
Diemermeer en de Paleast ook gaat,
Goyschalks Oort wij niet vergeten;
Lonladerette, hou je dan maar dom,
Hartenlust komt achteran,
Hou je daar dom van.
Hoor, nu moeten wij hiervandaan
Naar de Kaap in Godes naam
En voorts naar Batavia zeilen;
Lonladerette, hou je dan maar dom,
Ieder zijn voornemen doet,
Ten spoedigsten moet.

Op een meisje van twintig jaren, dat zich voor de Kamer Amsterdam
heeft laten verhuren, en hoe zij in Texel zijnde, is ontdekt en
ontslagen
Op de wijs: Van de Savoyaarse meisjes aant.
Wel, Amsterdamse meisjes,
Wilt gij mee aan de trant
Om met ons ook een reisje
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Te doen naar 't warme land,
Gelijk een aardig diertje
Dat bij ons is aan boord,
Die wou voor een pleziertje
Al met ons varen voort.
Een maagd van twintig jaren
Wou mede aan de trant,
Om met ons mee te varen
Al naar dat Apenland.
Haar naam houdt men secreten,
Toen zij nog vrijer was
Werd heel anders geheten;
Wat dunkt u van die tas.
Zij was een zoete engel,
Is dat geen rare klucht,
Wat dunkt u van die bengel,
Verheugd op het gerucht
Van ons scheepsvolk aardig,
Die rare snaken zijn,
Want die wouden wel vaardig
Dat de helft zo mocht zijn.
Het schip wil ik niet noemen
Waar dit is op geschied,
Daar valt genoeg te roemen
Op de inhoud van dit lied
En van dit meisje aardig,
In Texel waar gebeurd,
Een stuk zijn aandacht waardig,
Wie is 't die daarom treurt?
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Het is een meisje aardig
Geboren in Holland,
Daarom is zij wel waardig
Te gaan mee aan de trant.
Maar zij mag nu niet mede,
Nu het is openbaar,
Met ons van de rede,
Al in ons scheepje klaar.
Dit doet ons veel verdriete
Wijl wij liefhebbers zijn
Om vogeltjes te schieten
Bij zulke meisjes fijn.
Ja, wij wouden nog veel liever
Dat er vijftig van die soort
Tot ieder zijn gerieve
Waren bij ons aan boord.
Hij die dit liedje dichtte,
Dat was een rare snaak,
Hij was ook van de lichte
En hield wel van 't vermaak
En zulke kluchtjes mede
Die waren naar zijn zin.
Hij is altijd tevreden
Te spelen het spel der min.
Dat alle meisjes voeren,
Wij zouden tevreden zijn
En ons niet eens en roeren
Voor dit mooi meisje fijn.
Ja, wij mochten het wel lijden,
Want wij liefhebbers zijn
Te slapen met ons beiden
Totdat Aurora schijnt.
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Journaal gehouden naar India
Stemme: t' Amsterdam al op de ree aant.
Recht voor Texel op de ree
Liggen wij gereed te varen
Door de woeste wilde zee,
Over zoute stoute baren,
Naar Oost-Indiënrijk vermaard,
Met De Vreede, die God bewaart,
Als Hij ons 't leven spaart.
't Windje waait al oostnoordoost,
Wind op ankers, zet bij zeilen,
Loodsman, wees nu wel getroost,
Wil naar diepte en droogte peilen,
Zie naar ton en bakens mee,
Dat wij op een droge stee
Niet raken, maar in zee.
't Land van Dover ligt aan lij,
Singels wij met lust passeren,
Bevesier en Wight voorbij;
Poortlands Hoek kan ons niet deren,
Goustaert, Lesert, Sorles lest,
Daarmee zeilen wij zuidwest,
En zuiden, dat is best.
'k Zie de hemelhoge top
Aan de Kanarische Eilanden:
De noord-passaat waait lustig op,
Strijk de marszeilen aan de randen;
Stuurman, schiet de hoogtekant,
Voor de steven doemt het land,
Dan dreigt ons klip of strand.
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Jago voor ons aan stuurboord,
Om de Linie te passeren,
Zeilden zuidzuidoost al voort,
Moesten nog in 't eind laveren,
't Oostenwindje koelde dicht,
Trinidad kwam in 't gezicht,
In 't opgaan van het licht.
Man te roer, houd zuidoost aan,
'k Zie Testandi Thun al blikken,
Laat de koers nu oost aan gaan,
Deze wind die wil ons schikken,
Ende brengen op de ree
Aan de Bon Sperance uit zee,
Daar wij verversen mee.
Zeilden zuid ten oost van hier,
Om de west-passaat te treffen,
Daarna oost met groot pleizier,
Zagen toen San Paulo effen;
Zakten weder om de noord,
Kregen de west-moesson aan boord,
Dus ging het naar Java voort.
Mannen, zie vooruit naar land,
Om de Straat Soenda te ramen,
Neem het dieplood in de hand:
Dan zo komen wij te zamen
Aan de stad Batavia,
In het rijk van Jakatra,
Waar wij verlangen naar.
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Het waarachtig en droevig verhaal, van het ellendig verongelukken
van het uitgaande Oostindisch schip het Huys Ternisse, hetwelk voor
Callantsoog met al het volk is gebleven, alsmede het aanspoelen van
vele dode lijken en goederen, hetwelk ons de Haagse en Amsterdamse
Couranten van de 8 en 9 januari 1720 vermelden
Stem: Het schip de Zwarte Haan aant.
Wat beuren er nu en dan
Veel ongelukken zwaar,
Ach mensen, hoort toch an
Naar 't geen ik u verklaar.
Die zaak is waarlijk
Toch droevig aan te merken:
Hoe God van hemelrijk
Ons toont zijn wondere werken.
De krant heeft ons gemeld
Een droevig ongeluk!
Dat menig ziel ontstelt
En treurt in zware druk,
Wijl 't schip Ternisse dat
Naar Inje toe zou varen,
Gans is geruïneerd
Op god Neptunus' baren.
Nadat het enige tijd
Had voor het land gekruist
Door zware tegenwind,
Is 't eindelijk vergruisd.
Geborsten op een klip,
De mensen al verdronken
De goederen en het schip
Zijn meestendeels gezonken.
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Het kermen was heel groot,
Vol droeve hartewee!
Zij deden menig schoot
Op de ongestuime zee,
Maar niemand was in staat
Deze zielen daar te helpen,
Wijl 't water desolaat
Hen al kwam overstelpen.
Men riep aan God de Heer
In deze grote nood!
Daar hielp geen tegenweer
Men streed er met de dood.
Helaas, een stalen hart
Moet zulk geval beschreien,
Wat derelijke smart
Daar zo een mens moet scheien.
Veel lijken spoelden aan
Het naast gelegen strand,
God, wil hun ziel ontvaên
In 't hemels vaderland.
Ach, welk een ongeluk
Die 't leven zo moet derven
En zo erbarmelijk
In 't water komt te sterven.
De vrouw schreit om haar man,
De moeder om haar zoon.
Het kermen gaat nu an
Om deze verdronken doôn.
Men trekt de haren uit,
Men roept tot God hierboven,
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Die alle rampen stuit
En 't leven uit kan doven.
Het kermen en geschrei
Dringt door de hemel heen:
O God, dat men U bidt,
Heeft honderdduizend reên;
Daar zoveel mensen in
Het water moeten smoren,
Smelt menig door geschrei
En schijnt geheel verloren.
Genadig God van al
Wat hier op aarde leeft,
'k Hoop gij bewaren zal
Wat op het water zweeft.
Dat bidden wij gelijk,
Wil toch Uw volk behoeden,
Te water en te land
Voor alle tegenspoeden.

Een nieuw lied op een vrouwe matroos
Stem: Santippe aant.
Vrinden, kom luister naar dit lied,
Wat er in kort weer is geschied,
Van een meisje van twintig jaren,
Die gezind was om te gaan paren.
Omdat haar liefje was kapitein,
Zo wou zij een matroosje zijn.
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Het was in de stad van Amsterdam
Daar zij bij een zielverkoper kwam,
Daar nam zij dienst voor zeven jaren
En zij vreesde geen gevaren,
Om te gaan klimmen al in de mast,
Te maken de zeilen met de touwtjes vast.
Zij ging met haar kist naar boord,
Zoals een goed matroos behoort,
En zij waren in zee gaan varen,
Enige mijlen op de baren,
Toen heeft haar het weer verrast,
Dat zij moest klimmen al in de mast.
Maar toen 't matroosje was aan boord,
Wie heeft raarder klucht gehoord?
Dit lied moet ik te kennen geven
Wat dit meisje heeft bedreven.
Zij piste door een hoorn ras
Net of het een jonkman was.
Maar door het stormen en kwaad weer,
Zo gingen de zeilen al heen ende weer.
En toen was zij in gevaren,
Want zij kan het niet meer klaren,
En zij trapt op het kardeel
Dat zij viel van boven neer.
Aanstonds sprak de kapitein,
Als dat zij moest gepriegeld zijn.
Zij werd gebonden al aan de mast,
Zij maakten haar handen en voeten vast
En toen moest zij blijven staan,
Totdat de kwartiermeester haar zou slaan.
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Aanstonds riep zij: heer kapitein,
Mocht ik u spreken een woord allein.
Zij zei: manheer en sla mij niet,
Want ik ben uw liefje, gelijk gij ziet.
Aanstonds werd zij losgedaan
En met een kusje heeft hij haar ontvaên.
Ik zeg u, dochters van de trant,
Heb je geen zin hier te land,
Maar wilt naar Oost-Indië varen
Voor matroos al door de baren,
Of heb je gediend bij moeder mijn,
Dan krijg je nog wel een kapitein.
Oorlof meisjes, wie gij zijt,
Die van een jonkman wordt gevrijd,
Word een matroosje of een soldaat,
Dat gij uw liefje toch nooit en verlaat,
Want eer het scheepje kwam aan de wal,
Zo was er een jong matroosje al.
Ik zing u meisjes, tot besluit,
Nu schei ik met het dichten uit.
Kunt gij hier geen vrijer krijgen,
Voor de rest zal ik 't zwijgen.
Ik kreeg van de kapitein op 't schip,
Lekker wat in mijn vogelknip.
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Merkwaardig verhaal van een dienstmaagd, genaamd Anna Katryn,
die het fortuin wat is tegengelopen in 't dienen en dienvolgens bij
een zielverkoper in de Vinkenstraat te Amsterdam de resolutie nam
voor matroos naar Oost-Indië te varen; wat dezelve op het schip
Sloten, uitgevaren voor de Kamer Amsterdam naar China, haar en
haar beminde, de commandeur, is overkomen. Zeer droevig om te
zingen
Stem: Indien ooit maagd haar droeve klachten aant.
Wat hoort men niet al vreemde dingen:
Een dienstmaagd hier uit Amsterdam,
Het disfortuin haar tegengingen,
Zo straks een resolutie nam.
Tot een zielverkoper treden,
Alhier juist in de Vinkenstraat,
Nam dienst voor een matroos op heden,
En weer op 't schip voor een soldaat.
Zij op het schip dan heengetreden,
Wordt voor een vrouwspersoon bekend,
Aan borsten en aan vrouweleden.
De kapitein deed daaromtrent
Haar kleden als een amazone,
En opgeschikt in 't openbaar;
De commandeur, verliefd op 't schone,
Die wou haar hebben tot een paar.
Op Nieuwjaar ging men hun trakteren,
Men at en dronk braaf in 't rond.
Maar ziet, de dagvreugd kan verkeren
In een bedroefde avondstond.

A.N. Paasman, Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd

48
Zij, midden in het vreugdgeklater,
Is op het dek gekomen ree,
Om zich te wassen met zeewater,
Zo struikelt zij, verdronk in zee.
De commandeur nu had vernomen
Dat zij verdronken was in zee,
Is dadelijk op het dek gekomen
En nam des resolutie mee
Van zich op 't deftigst aan te kleden,
Lei goudbeurs, uurwerk in zijn hoed,
En volgde zijn liefste mede
Met zich te werpen in de vloed.
Onthoud dit lied, gij klein en groten,
Van 't geen zo droevig is geschied
Op 't schip naar China, genaamd Sloten,
En vrees Gods hoogheid en gebied.
Zij door de dood vaneen gescheiden
En neergedompeld in de vloed,
Die kunnen weer verenen beiden
In 't Hemelhof, ons hoogste goed.
De liefde heeft de sterkste banden,
Geloof en hope volgt zij mee,
Als koningin van alle landen
Heerst zij alom op 't land en zee.
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Journaal van de fluit Delfshaven, van Holland uitgevaren naar
Oost-Indiën
Stem: Schaamt u, gij Brabantse heren aant.
Wanneer men heeft geschreven
Duizend zeshonderd even
En achtenzestig jaar,
In december tien dagen
Kwam ons de wind behagen,
Liepen in zee voorwaar.
Wij zeilden zeer blijhartig
Uit Holland, 't is waarachtig,
Tot in de Spaanse Zee
De Turk ons aanrandde,
Met zijn bebloede handen,
Maar God ons bijstand dee.
Hij lokte ons zeer schone,
Liet prinsenvlagge tonen
Recht of het was onz' vriend.
Maar men zag haast zijn vane,
Met Turkse halve mane,
Hetwelk ons niet en dient.
Hij liet de bloedvlag waaien,
Zijn sabel liet hij zwaaien
En schoot vast schoot op schoot.
Wij mee als kloeke bazen,
Sloegen wel twaalf glazen,
In 't lest het God verdroot.
Ons schipper hoog en waardig
Die bleef daar dood zeer vaardig,
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Afb. 3 Pagina uit De Oost-Indische thee-boom, circa 1750 (KB Den Haag)
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En ook ons commandant.
Maar evenwel als helden
Wij ons daartegen stelden,
Zonder druk of getreur.
d'Admiraal van Algiere
Riep: wilt gij goed kwartiere,
Strijk vlagge naar mijn zin.
Toen riep ons opperstuurman:
Daar heb ik geen manier van,
Liever de brand daarin.
Eer wij ons christenzielen
Zouden laten vernielen
Door uw Turkse gebroed,
Liever daarvoor te vechten,
Voor 't vaderland als knechten,
De leste droppel bloed.
Zes stukken wij maar konden
Gebruiken toen terstonden,
Toch kreeg de Turk zijn deel,
Want wij ook altegare
Speelden met onze snaren
Zeer lustig op zijn veêl.
d'Adelboom van Turkijen
Die ons zo kwam bestrijen,
Ruim dertig stukken groot.
Omtrent veertig minnaren
Schoot hij tot ons bezwaren,
Zeer gekwetst ofte dood.
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Onze bootsman kloekmoedig
Die liet zijn leven bloedig
Mee voor de Turkse hond.
En nog negen personen
Ging de Dood niet verschonen,
Storven aldaar terstond.
Och mensen altegader!
Komt nu tot God al nader,
Wij hebben werk naar loon.
Verlaat uw nevels duister,
Komt zet uw hart vol luister
Naar 's Hemels hoge troon.
Prinse, wil het verlichten,
Toen ik dit lied ging dichten
'k Lag zwaar gekwetst ter kooi
Op de fluit Delfshaven,
Zing het met stemme brave,
Al gaat het niet zeer mooi.

Een nieuw lied, wegens het aflopen van 't Oostindisch schip
Nyenburg. Uitgevaren in den jare 1763 voor de Kamer van Hoorn
Stem: Daar was een maagdje vol benauwen aant.
Wat hoort men niet al droeve mare!
Behalve in ons Amsterdam,
Van mensen die de zee bevaren,
Wat ongeluk dat hun overkwam!
Niet door het razen van de golven
Of ook het stoten op een klip,
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Maar hoe een partij avond-wolven
Een onraad brachten op het schip.
Het schip dat voer hier uit van Hoorn,
Was Nyenburg genaamd terecht;
De kapitein daarop verkoren,
Was Ketel zo de courant ons zegt,
En voor die Kamer uitgevaren,
De achtste mei van dezen jaar,
En na gezworven op de baren,
Werd men de muiterij gewaar.
Met zij aan de Kaap de Hoop belandden,
Van Duitsers, Mof en Poep bemand,
Zag men het ijvervuur ontbranden,
Van menig snode dwingeland:
Zij saamgerot met grote hopen,
Hebben met ijselijk geweld
Het schip zo dadelijk afgelopen,
Zoals ons de courant vermeldt.
Deze vervloekte rotgenoten
Hebben de schipper in de kajuit,
En opperstuurman opgesloten,
En naar hun boos en hels besluit
De onderstuurman aangegrepen
En officieren omgebracht,
Terwijl zij met hun helse knepen
Het schip dus kregen in hun macht.
Zij naar Cajenne zich begaven,
En 't anker lieten vallen voort,
Bij de Cap du Nord of Oranjehaven
En aan de zuidzij van dees boord,
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Gekomen van dit eiland even,
Zijn enig volk met zilver en goud!
Uit 't schip in de sloep en boot gedreven,
En zijn gevlucht zo jong als oud.
Doch zestig man van deze boeven
Zijn in Cajenne gearresteerd,
En vastgezet met ijzeren schroeven
Omdat men had uit hen geleerd
Dat zij bij zich hadden gouden platen,
Waarvoor zij goederen velerlei
Zich in lieten, om te kopen laten;
Waardoor dat hunne dieverij
Nu is ontdekt, en hun wandaden!
Geworden dadelijk openbaar;
Hoe 't gaan zal is niet wel te raden,
Men wacht het nader van dit jaar.
En mogelijk schielijk God doet lukken
Dat men hen straft voor al hun kwaad
En hun bedreven boze stukken!
Die zij uitvoerden obstinaat.

Een nieuw lied, gemaakt op een matroos van het Oostindisch
Compagnieschip, het Wapen van Hoorn genaamd, dewelke enige
dagen alleen op dat schip masteloos heeft gezworven, tot hij eindelijk
aan land is gebracht en behouden te Amsterdam kwam
Op een welbekende wijs: Van het schip aant.
Hoor toe, omstanders alle,
En luister naar dit lied,
Wat hier is voorgevallen,
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Zo warelijk geschied.
Een jonkman hier woonachtig,
Een burgers kind, hoor aan,
Wat hem wedervaren klachtig,
In zijn reis is vergaan.
Johannes Veldtman, vrinden,
Was eenentwintig jaar
Toen hij het schip ging vinden:
't Wapen van Hoorn klaar,
Om naar Oost-Injen te varen
Met stuurman en kapitein,
Voor de Kamer Zeeland klare
In zee gestoken zijn.
Zo als zij zijn gekomen
Dicht tot aan Braziel,
Hebben zij de masten verloren,
't Geen voor hen treurig viel.
Waarop kapitein en stuurman
Hem lieten in de nood,
Want hij ook heeft gegeven
Zo menig droeve schoot.
Zij hebben hem verlaten,
Hij met vijf zieken daar,
Nam God tot zijn bate,
Stortte gebeden klaar
Aan zijn Hemelse Koning
En bad om onderstand,
Die hem ook heeft geholpen,
Genadig door Zijn hand.
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Eerst kwam te overlijden
De bootsman van dat schip;
Toen hij nog had vier zieken,
En vreesde bank-klip.
Maar in korte stonde
Zo kwam de God van al
En nam de vier gewonden
Tot in Zijn Hemels Zaal.
Toen lag hij daar te drijven
Wel twaalf dagen lang;
't Is niet om te beschrijven,
O! Heer, wat viel het bang.
Hij zag de dood voor ogen
En dacht zo menig reis:
O! grote God van boven,
Gun mij Uw paradijs.
Hij lag met losse zeilen
Te drijven ginds en weer
En moest daar zo lang blijven
Totdat de Opperheer
Een vaartuig heeft gegeven
Die op noodschoten aan,
Tot behoud van zijn leven,
Hem hulp heeft gedaan.
Hij schreef aan d'Edele Heren
Bewindhebbers voorwaar,
Van al zijn droevigheden
Die hij met groot bezwaar.
Maar deze Edele Heren
Deze brief niet hebben ontvaên,
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Waarom hij ook zes maanden
Nog bleef in droef getraan.
God geve, jonkman verheven,
U zo veel zegen klaar
Als die u hebt geleden
In angst en groot gevaar.
Opdat gij nog mag dragen
De naam al van kapitein,
En namaals mag vergaren
Boven in 't Hemels Plein.

Een droevig, jammerlijk liedeken, van de deerlijke moorderij die
bedreven is in Oost-Indiën
Voois: Hoort toe naar dit verstand aant.
Aanhoor dit droevig lied
Wat men u zal gewagen:
Groot jammer is geschied,
't Is wel om te beklagen.
Wie heeft met onversagen
Van zulk 'n strijd gehoord;
Wie las ooit van zijn dagen
Van zulk 'n grote moord,
Gelijk met ongena
Zeer schrikkelijk is bedreven
Op het schip Batavia,
Zo u hier wordt beschreven.
Veel matrozen zijn om 't leven,
Vermoord of omgebracht,
Vrouwen, kinderkens beneven,
Och, hoor eens naar deze klacht.
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Door grote jaloezij
Is deze moord gerezen,
En met verraderij
Zochten daar veel mitsdezen
Het schip meester te wezen.
Maar door Gods sterke hand
Is Batavia met vrezen,
De vierde juni gestrand.
Als zij waren gestrand
En jammerlijk gebleven,
Elk poogde naar 't land
Om te bergen zijn leven.
Achtenveertig zielen even
Hebben zich door Gods gena,
Met sloep en boot begeven
Naar de ree Batavia.
Nog tweehonderd bekand,
Die van het schip ook kwamen
En dat op een eiland
Als vrienden altezamen,
En zwoeren daar bij namen
Elkander bij te staan
En middelen te ramen
Om te komen daarvandaan.
Wij maakten daar zeer blij
Een schuitje tezaam mitsdezen,
Maar door verraderij
Is daar weer haat gerezen
Door onze koopman misprezen.
Die heeft er veel omgekocht
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Tot deze moord met vrezen,
Hoor, hoe het is volbrocht.
Als 't schuitje was gemaakt,
De koopman metter ijlen,
Heeft bloeddorstig gehaakt
Met zijn gekochte fielen,
Liet boven vijftig zielen
Aan 't Robbeneiland verstoord,
Die heeft men gaan vernielen
En zeer tirannig vermoord.
Doch vijf matrozen goed
Hebben de vlucht genomen,
En zijn met aller spoed
Op 't Hoge eiland gekomen;
Daar vonden zij met schromen
Nog veertig maats beducht,
Dat waren van de vromen
Die mee waren gevlucht.
Zij klaagden daar elkaar
Hoe zij waren bedrogen
En vielen ook tegaêr
Op hare knieën gebogen
Tot de Hemel hun ogen,
Baden gelijkerhand
Dat God door Zijn vermogen
Hun wilde doen bijstand.
De moordenaars goddeloos
Om hun moedwil te wreken,
Kleine kinderkens, zeer broos,
Hebben zij ook doorsteken;
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Zwangere vrouwen, 't is gebleken,
De borsten afgesneden,
't Is kwalijk om te spreken
Wat gruwel zij al deden.
Zij waren nog veertig man
Die kwamen ons bestrijden
En vielen dapper an,
Maar wij, om te bevrijden,
Weerden ons zonder mijden
Zo op 't Hoge eiland,
De moorders tot geen tijden
Konden komen aan strand.
Terwijl wij dus bezwaard
Te zamen vochten bloedig,
Pieter Lambersz vermaard,
Toonde zijn vroomheid goedig,
Kwam overvaren spoedig
Al met de schuit verblijd
En die hielp ons wel moedig,
Dat was voor hen een spijt.
Hoewel de derde maal
Zij ons bestrijden kwamen
En zwoeren zonder faal
Te vermoorden altezamen,
Wij hebben tot hun blame
Vijf moorders zelf verrast;
De koopman ook met name
En bonden hem zeer vast.
De laatste aanval snood
Die zij op ons bedreven
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Bleef er van ons één dood,
Drie gekwetsten daar beneven.
Toen zagen wij komen streven
De zeilen triomfant
Van de commandeur verheven,
Die kwam om 't Hoge land.
De moorders zijn zeer zwaar
Geboeid ende gevangen;
De koopman is daarnaar
Met nog zes opgehangen.
De reste met verstrangen
Zitten zwaarlijk gevaên;
Hoe 't daarmee is vergangen
Zal men wel haast verstaan.
Oorlof, gij vrome liên,
Dit lied doet u verklaren
Van 't geen men zag geschiên
In Oost-Indiën met bezwaren.
Die met Batavia zijn gevaren,
Hoe 't met hen is vergaan;
Men zag nooit vreemder maren
In de kronieken staan.

Het lof van Oost-Indiën
Stem: Van de Engelse nachtegaal aant.
Het begon uit het oosten te dagen
Een vergulde morgenstond,
Ik zag Aurora met haar wagen
Openen haar rozemond.
Febus stak zijn wieken aan
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Bij de zwarte Indiaan.
Heel des werelds puik en vruchtbaar land,
Daar alle kostelijkheid
Door Febus' klarigheid
De natuur zelf heeft geplant,
Dies mijn hart werd verlicht
Door dat heldere gezicht
Om te uiten, uiten, uiten het verhaal
Waartoe ik menigstond
Mijn hart genegen vond
Tot die kust oriëntaal:
Nu wil gaan loven
Haar dalen en hoven
Daar Febus' stralen
Gestadig op dalen,
Want India gaat alle landen te boven.
Edel India, rijk bepereld,
Gij zijt 't allerschoonste deel
Onder Azia, de wereld
Overtreft in het geheel;
Uit wiens schoot de zonne rijst
Die de ganse wereld spijst
Door sieraad en kostelijkheid
Van vruchten velerlei
En dierbare specerij,
Tot haar baat en groot profijt.
Alle volken en geslacht
Hebt gij tot uw oog gebracht,
Door uw wonders, wonders, wonders zeer vermaard,
Zodat uw grote faam
Gebracht heeft enen naam
Aan alle natiën op de aard':
Dus wij bezeilen
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Veel duizenden mijlen,
Veel felle baren
Onz' schepen doorvaren
Om te genieten uw kostelijke waren.
Rijke schatten en dierbare trezoren
Stelt gij hier op uw toneel,
Amethisten, smaragden, ivoren
Hyacint, een schoon juweel.
Gij geeft kostelijk gewaad
En veel loffelijk sieraad,
Diamanten en paarlen schoon,
Agaatstenen, koraal,
Robijnen en kristal,
Daar de zeilsteen van spant de kroon.
In uw zilveren rivier
Zwemt de edele saffier
En de jaspis, jaspis, jaspis groot van kracht,
Zodat gij dus verrijkt,
't Beloofde Land gelijkt
Waar de Gouden Eeuw is voortgebracht;
Dierbare stenen
En parels metenen,
Veel goudmijnen
En zilveren pisijnen
Der zonne stralen hier stadig beschijnen.
Kostelijk zijn uw specerijen,
Gij zijt rijkelijk beplant,
Driemaal 's jaars op diverse tijden
Draagt gij vruchten abondant.
De Nederlandse apothekerij
Krijgt door u haar heerschappij
Der geneeskunst: want de medicijn
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Die wordt van alle kant
Gevoerd naar 't vaderland,
Met veel schepen, groot en klein.
Daar het rode barber groeit
En veel schone balsem bloeit,
Die de ziekte, de ziekte, de ziekte van de mens,
Ook als hij is gewond,
Maakt wederom gezond
Tot zijn volle wens.
Al uw landouwen
Zijn waard te aanschouwen,
Nooit uws gelijken,
Zo kostelijken
In al des werelds koninkrijken.
Veel lusthoven en schone waranden
Die besluit gij in 't geheel,
Wel voorzien met dierbare panden
Als een vorstelijk toneel.
Een wellustig Paradijs
Daar vloeit honing, melk en rijst,
Zoete nectar ende godendrank
Die vloeit daar even ras
Uit jeugdig boomgewas,
Dag en nacht en jaren lang,
Daar de dauw 't riet verguldt
Dat met suiker is vervuld;
Daar de peper, peper, peper en muskaat,
Kruidnagel zeer bekwaam,
De foelie aangenaam,
In haar jeugd en volle bloeisel staat;
Pijpen kanelen
De bomen voorttelen,
Noten muskaten
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En honingraten
Alle zoetigheid t'onzer baten.
Lust u voorts het hart te vermaken
En verheugen uwe geest
In Gods schepselen en wondere zaken,
Hier is menig zeldzaam beest.
Onder 't pluimgedierte heeft prijs
De vogel paradijs,
Daar de vogel struis zijn nesten bouwt,
De griffioen, de draak,
Veel apen tot vermaak,
Leeuwen, tijgers menigvoud;
Daar de vogel lori fraai,
Kaketoe en papegaai,
En meer monsters, monsters, monsters abondant
Te zamen komen op de dril
De loze krokodil
Met de schromelijke olifant.
Land en rivieren
Vol vissen en dieren;
Hier zijn te merken
Gods wonderwerken,
Waard te bekijken voor leken en klerken.
En de inwoners van desgelijken
Eertijds kloek en zeer vermaard,
Die trots andere koninkrijken
Leefden heerlijk op de aard',
Waarmee nu door koopmanschap
Hebben daar de hoogste trap;
De Nederlanders, door hun hoge moed,
Die hebben met geweld
Daar hun een wet gesteld,
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Om 't kostelijke goed
Dat men over India,
In de stad Batavia,
Nu ziet bloeien, bloeien, bloeien al gelijk,
Waar nu zeer triomfant
De stapel is geplant
Van haar staat en Republijk.
Meeste Indianen
Zijn onderdanen;
Veel van haar staten
En potentaten
Zich door de Nederlanders regeren laten.
Sloten, havens, kusten en steden
Staan meest onder ons gebied,
Zo met oorlog als door vrede,
Zo men dagelijks hoort en ziet:
Mits de Nederlandse Raad
Van de Indiaanse staat
Doort het opperhoofd, de Generaal,
Die door zijn maatschappij
De Roomse monarchij
En Grieken treft altemaal.
Dus Bataviën nu verrijkt
Schier voor Perzië niet en wijkt,
Ja, zelfs China, China, China staat en raast,
Wiens staat en grote pracht
Heeft dikmaal haar gebracht
In verwondering en verbaasd:
Al de Chinezen
En Portugezen,
De Indische steden
Die komen nog heden
Te zamen deemoedig haar bidden om vrede.
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't Aards Paradijs vol vrede
Was alhier door Godes hand,
't Lustprieel en de Hof Eden
Binnen India geplant.
Daar de Boom des Levens groeit,
Met rivieren klaar besproeid,
Eerst van Adam en Eva, onz' ouders bewoond,
Daar 't goud zeer kostelijk drijft,
Gelijk ons Mozes schrijft,
't Welk de Ganges Eufraat betoont.
Zonder dat ik u vertel
Van de kust Koromandel,
Pegu, Banda, Banda, Banda en Taywan,
Malakka schoon en rijk,
Bengalen desgelijk,
Met nog Perzië en Japan;
Voorts met schone kusten
Vol vreugde en lusten,
Met veel speelhoven,
Zeer waardig te loven,
Waar de Nederlanders zich steeds gaan verlusten.
Indianen, vernederde slaven,
Onder Compagniesverband,
Eer hen die hun eer in de haven
Hebben van 't Oosten geplant.
Nederland, nieuwsgierig bloed,
Stel u dapper op de voet,
Die de aardkloot met lusten doorreist,
Doorsnuffel welgetroost
De wonderen van de Oost;
Daar de zon u met haar stralen wijst.
Dus dan, Nederlandse jeugd,
Vaar naar India met vreugd,
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Wil niet schromen, schromen, schromen voor de dood,
Wees nimmermeer vervaard,
Zo u maar God bewaart
Gij en hebt geen gebrek noch nood,
Maar zeven jaren
Wil God u bewaren;
Laat uw beminde,
Met alle uw vrinden,
Gij zult ze te zamen in vrede nog vinden.
't Zij perikels van klippen of baren,
Van zeerovers, moord of brand,
Daar u God voor wil bewaren
Door zijn goedertieren hand.
De Hollander, Zeeuw en Fries
Vrezen Turk noch Portugies!
Mits hij door praktijk en kloek beleid
Elk maakt zijn zeilen klaar,
En neemt zijn steken waar
Daar 't kompas hem leidt.
Dus, matrozen welgezind
Zeilen met allerlei wind.
Die zijn schepen, schepen, schepen wel bestiert,
Die waakt en gestadig let
Waar hij zijn koers op zet,
Op de haven daar zijn baken viert,
Dus om te zeilen
Veel duizenden mijlen,
Dat hij de winden,
In fokken en blinden,
Tot hij kan de Indische haven vinden.
Tsa dan, nobele Batavieren
Van 't jacht Hercules vermaard,
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Lustig te zamen, scheepsofficieren,
Vaar met vreugden onbezwaard.
Schipper, stuurman, chirurgijn,
Assistenten groot en klein,
Bootsman, schieman, oppertimmerman,
Konstabel, korporaal,
Busschieters altemaal,
Kwartiermeesters voeg u aan de dans,
Kuiper, kok en bottelier,
De zeilmaker en barbier,
Voorts de soljers, soljers, soljers altegaar,
De commandeurs van staat,
Met iedere lanspassaat,
Vaar naar India met vreugd eenpaar:
Te zamen soldaten,
Matrozen en maten,
Wil vreugd vermeren
Tot Gods lof en ere,
Tot wij uit India wederom keren.
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Verblijf in Oost-Indië
Batavia, Kasteel ten tone,
Hoofdstad van heel India
Matrozenwellekomst op de rede van Batavia
Wijze: Vrolijke geesten, etc. aant.
Daar wordt geschoten
Al op de ree,
Daar komt aanstoten
Een schip uit zee.
Naar deze baren
Wil kijken uit,
Daar komt aanvaren
Zijn kleine schuit.
Hij komt alhier
Al naar de rivier,
Sta vast nu Sinezen
Met arak en bier!
Naar nieuwe tijding
Met alle man
Tot een verblijding
Zo vraagt men dan.
d'Een naar zijn broertjen,
Of naar zijn zus,
d'Ander naar moertjen,
Zo vraagt men dus.
Of ook naar zijn lief,
Bescheid of een brief,
Zo krijgt een ieder vrager
Zijn gerief.
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Afb. 4 De rede van Batavia geschilderd door A. Willaerts in 1649 (Rijksmuseum Nederlands
Scheepvaart Museum Amsterdam)
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Mostert en Klaasjen
Die leggen aan,
Elk als een baasje
Met zijn snaphaan.
Men ziet ze laden
Menig soldaat,
Elk maakt bravade,
De trommel slaat,
En schieten dan of
Tot eer en tot lof,
Ter ere van 't schoon
Batavische Hof.
O bloed, de potjes
Die gaan van gat,
Drinken als zotjes
Zich vol en zat.
Ziet deze groentjes
Hebben 't zo drok
Van deze loentjes,
Zestig een schok.
Zij drinken arak
Masak ook niet zwak,
Ternaatse bonkes
Of Javaanse tabak.
De zwarte schaars
Die komen voort,
Oprechte prachaars
Aan boord, aan boord.
En vent jou fruiten
En padiebier,
Want jouw kornuiten
Die komen hier,
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Die liplap pisang
Die gaat er zijn gang,
Matroos ten lesten
Zeit: mannade wang.
De boom gaat open,
Sineesje komt mee
Om goed te kopen
Al op de ree.
Men peurt aan 't berappen,
Zo krijgt men geld.
Men laat weer tappen
Tot 't buikje zwelt.
De doding die springt,
Matroosje die zingt
En laat zich horen
Dat zijn keeltje klinkt.

Een nieuw lied van een timmerman en een mestiesje buiten Batavia
Op een aangename voois aant.
Kom vrinden, luister al,
Wat ik u zal verhalen
Hoe dat er een timmerman
Op Batavia is gevaren
Door een mestiesje jent,
Zeer sierlijk bovenmate,
Stond in zijn hart geprent;
Hij zou haar nooit verlaten,
Door haar bevallig oog
Dat zij stadig op hem sloeg.
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Dees tas die kwam daar aan
Met haar vergloesde leden,
Haar aanzicht aangedaan,
Haar neusje wel besneden.
Haar borstjes waren rond,
Haar zacht fluwelen handen
En haar zwart blinkend haar
En haar sneeuwwitte tanden,
Haar asem uit haar mond,
Daar hij op verslagen stond.
Hij als een trouw minnaar
Allenig te behagen,
Kwam menigmaal bij haar,
Meestentijds alle dagen.
Waarop dat zij d'r sprak
En zei: jonkman geprezen,
'k Heb door uw zoete min
Bevalligheid gekregen.
En zij, door minnebrand,
Ging met hem op 't ledikant.
Als hij uit Venus' schoot
Een bloempje zoude plukken,
Cupidootje die schoot
En wou 't haar niet ontrukken.
't Mestiesje, die haar man
Zo dikwijls had vernomen,
Die sloeg de kamer op
En hij is bij haar gekomen
Met nog een man of vijf,
Vielen hen daar op 't lijf.
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Men brachte hen tezaam
In 't gevangenhuis, wilt weten,
Zaten daar lange tijd
En kregen weinig eten.
En hij, tot zijne spijt,
Gestraft tot zijne schande,
Moet varen op een schip
En gebannen uit den lande.
En zij, tot harer kruis
Werd gebracht in het Spinhuis.
Zij hielden daar de raad
En het werd voorgelezen,
Haar man die was zo kwaad,
Wou nog eens bij haar wezen,
Ging naar 't gevangenhuis
Om haar eens te bezoeken,
Maar de cipier, hoort aan,
Kwam hem zo dapper groeten,
Joeg hem de deuren uit
Met een rotting op zijn huid.
Oorlof mestiesjes hoog,
Die daar getrouwd zijn allen,
En laat uw dartel oog
Op geen Hollanders vallen,
Want door de dartelheid
Raakt menig mens in 't mallen,
Gelijk dees lieve twee,
In zware straf vervallen.
Daarom wel voor u ziet,
Raakt gij in geen verdriet.
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Vrijsters en jonkmans mee,
Ik raad u van gelijken,
Raak geen getrouwden aan,
Wil op een ander kijken.
Buiten dezelfde poort
Daar heb je flink van gasten,
Die voor een kwartje staan
En tot uw dienst wel pasten,
Maar als je hebt gedaan,
Is 't werk haar aangenaam.
Die dit lied heeft gedicht
En dat van deze dingen,
Zijn naam en weet ik niet,
Het was er een vreemdelinge.
Het was er een kwantje koen,
Hij hield van Venus-jagen,
In Bacchus' edel nat
Schept hij een groot behagen.
Het hangbord voor zijn huis
Staat geschreven in 't Duits.

Een nieuw lied van een Oostindische juffrouw en een Amsterdamse
bootsgezel
Op een aangename voois aant.
Ik ben lestmaal de Nieuwpoort uitgegaan,
Buiten Batavia, wilt verstaan,
Om mijn jong hart wat te vermaken;
Terstond nam ik mijn keer,
Want op die dag was mijn begeer
Om lustig aan de drank te raken.
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Ik ging terstond naar 't Hogerhuis,
Daar ging ik zitten drinken kwansuis
Een kom fury al van de bomen;
Terwijl dat ik daar zat,
Een bonkes rookte en een pinang at,
Zag ik daar een mestiesje komen.
'k Heb haar zo minnelijk gegroet,
Gelijk een minnaar vleien moet,
Als hij uit liefde zoekt te minnen:
Ik zei: schoon kind, kom hier,
Want in de zonneschijn is geen plezier,
Daarom treed hier een weinig binnen.
Zij trad in en was zeer verblijd;
Zij zei: jonkman, ik en heb geen tijd,
De zon is al zo hoog gerezen,
Daarom zo moet ik gaan
En ik neem u voor mijn gezelschap aan,
Op Jakatra zo moet ik wezen.
Ik zond terstond naar de stad ras,
Of daar geen kipersol en was,
Die voor 't schoon kind zou zijn gedragen;
Terstond zo kwam er een,
Daar ben ik met 't schoon kind onder getreên;
Niemand hoorde ons beiden klagen.
Wij gingen door een groene laan,
Daar klavergras en bloemen staan,
Daar gingen wij wat zitten rusten;
Ik heb haar zo minnelijk gezeid,
Gelijk een minnaar tot zijn meid:
Schoon kind, dat ik u nu eens kuste.
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En ik en dorst het haar niet doen,
Daarop gaf zij mij de eerste zoen,
Toen smaakte ik haar rode lipjes;
Mijn hoofdje lag in haar schoot
En bei' mijn handjes op haar borstjes bloot
Toen voelde ik haar rode tipjes.
't Is nu al lang genoeg gekust,
Onze hete brand moet zijn geblust,
Daarnaar schikte zij zich terdege;
Haar blote borstjes los gedaan,
Zodra ik die toen voor zag open gaan,
Heb ik een nieuwe lust gekregen.
Wij lagen in Vrouw Venus' spel,
Ja zeker, het ging daar zo wel,
Zij wist er aardig naar te voegen:
Toen brandde dat schoon Venuskind,
Zodra als ik het daarin schoot verblind,
Toen kreeg ik dadelijk mijn genoegen.
Wij zijn toen dadelijk opgestaan,
Haar kleedje heeft zij aangedaan.
Zij zei: jonkman, wilt u wat spoeden;
Haar neusdoek die zij had,
Die heb ik dadelijk uit haar hand gevat,
Droogde mijn zweet af, ik was moede.
Wij gingen te zamen zoetjes voort,
Tot aan haar deurtje, zoals 't behoort,
Zij zei: jonkman, wees wellekomme;
Daar stond een boerenpons,
Zij zei: jonkman, dat is voor ons,
Kom, laat ons lustig drinken omme.
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De kop stond mij zo kroes,
Het was daar al: avous, avous,
Dat zal ik weer aan u besteden:
Zodra als ik daar lust in kreeg,
Stak ik mijn handje op haar boezem leeg,
Ging haar tot 't onderste ontkleden.
Wij sprongen lustig in de bocht;
Zij zei: dat geeft weer nieuwe vocht;
Toen schonk zij mij nog drie realen
En zei: dat is voor het gelag,
Dat gij deze dag nog eens drinken mag
En om de kipersol te betalen.

Een aardig voorval van een jonkman buiten de Rotterdamse Poort
op Batavia
Stem: Luistert toe, gij venusdieren aant.
Komt luister vrienden met malkander,
Hoe dat ik laatst ging om een wandel
Buiten de Rotterdamse Poort,
Al naar Hans-jol was mijn begeren
Om mijn gezelschap te vermeren
En mij wat te vermaken voort.
Ik ben pas halfweg gekomen,
Een orembaai heb ik vernomen,
Pagaaide mij van achteren in;
Een mooi mestiesje bovenmate,
Die zich lichtelijk liet bepraten
Al door een jonkman naar haar zin.
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Zodra zij mij voorbij passeerde
Ik haar straks reverentie deed,
En rookte juist een pijp tabak.
Zij zei: sinjoor zende mij bonkes,
Daarop zo schoot zij minnelonkes
Haar bonkes aan mijn pijp ontstak.
En zei: frisse jonge held, waarheen?
Gaat gij doch wandelen dus alleen?
'k Antwoordde: nonje, naar Hans-jol,
Waar mijn gezelschap mij verwachten,
Nonje, ik zou mij gelukkig achten,
Als mijn gezelschap u dienen zol.
Jonkman, gij doet mij presentatie,
Uw fier gelaat staat in mijn gratie,
Kom treed wat in mijn orembaai;
Zij reikte haar sneeuwwitte handen:
Die ik toen met een kus ontvangde
En plaatste mij aan haar zij fraai.
Schoof haar gordijnen toe terdege,
En toen de pont Hans-jol passeerde,
Pagaaide zo naar Slingerland;
Maar onderwijl vol minnedronken
Gaven malkander minnevonken
Totdat wij kwamen aldaar aan land.
Een keldertje met Perziaanse wijnen
Daartoe wat mangelen en rozijnen,
Die liet zij komen aldaar toen aan,
Wat oestertjes zij commandeerde,
Een glaasje wijn zij presenteerde
't Was op de gezondheid van haar man.
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Ik zei: schoon kind, ik zal 't verwachten,
Maar hier schiet iets in mijn gedachten,
Is uwe man nog ver hiervan?
Zij zei: hij is naar Perzië gaan varen,
Voor opperstuurman door de baren,
Wij schromen niet die nobele kwant.
Zij bracht mij daar in haar salette,
Daar ging zij mij een stoeltje zetten,
Zij deed ontkleden haar kabaai,
Haar borstjes fijn zag men daar schijnen
Twee tepeltjes rood als robijnen,
't Scheen of het zelf Diana waar.
Twee volle borstjes appelronder
Zag ik vermarmerd, met verwonder,
Met adertjes als hemelsblauw;
Dus zag ik voor mij henenzwieren
Haar oogjes brandden vol minnevuren,
Zij vielen op mij als hemels dauw.
Zij deed haar slaven gaan naar buiten
En haar vertrek vast toesluiten,
Ze omhelsde mij, met een zoen;
Haar beentjes om de mijne gestrengeld
Zo vocht ik met die zoete engel
Mijn broekpistooltje dat brandde toen.
Ik schoot op haar zo menig malen
Maar zij mij rijkelijk betaalde,
Ik had volbracht dees vrouwtjes wil;
De dag kwam aan en wij moesten scheiden,
Op Roea Malakka zij mij geleidde.
Ik nam mijn afscheid en ging op de tril.
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Oorlof cassaters, die zij trouwen,
En thuis laten een jonge vrouwe,
Al op het schoon Batavia:
Een ander blust er zijn minnelustjes
Want het zijn zulke warme zusjes,
Vergulde horens moet je dragen na.

Een samenspraak, gehouden tussen een jonkman en een meisje buiten
Batavia
Op een nieutve voois aant.
Ik ging mij laatst vermeiden
Buiten Batavia,
Langs de groene heiden
Op de weg van Jakatra.
Van verre zag ik komen
Een hondje naar mij toe,
In het lommer van de bomen,
Het scheen zij was wat moe.
Ik zei: schoon kind, wat doe je hier
Zo te zitten hier allein?
Zij zei: jonkman al van plezier,
Kom, rust er toch wat bij mijn.
Zij trok mij en ik was niet loom,
In het dartele groene gras,
Onder een tedere klapperboom
De schaduw mijn lust was.
Ik zag haar borstjes heen en weer
Spelen als eb en vloed.
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Mijn hart en ziel verheugden zeer
Met een heel blij gemoed.
Maar Cupido, die loze guit,
Die spande zijn pijl en boog;
Hij heeft zo menig brand gestuit,
Maar vlucht nu uit mijn oog.
Ik vroeg of zij een gouden ring
Wou hebben voor haar eer,
Zij zei: jonkman, wat mij beving
Is uw lichaam jong en teer.
Ik stond op ende vroeg aan haar
Of zij wandelen wou met mijn,
Zij zei: jonkman, ik ben voort klaar,
Waarom zitte ik hier allein.
Wat gaf zij mij toen tot lone?
Drie koepans in mijn hand.
Ik dronk haar gezondheid ten tone
Als een jonkman abondant.
Toen ben ik van haar af gegaan,
Weder naar 't Sineesje toe,
Ik dronk op haar gezondheid aan,
Het scheen ik was niet moe.
Ik heb haar nu zo lang bemind,
Gezworen mijnen trouw,
Maar nu heb ik dat zoete kind
Gelaten weer in de rouw.
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Dat gebeurt daar dagelijks wel meer,
Daarom, gij meisjes, ziet,
Strijd altijd zo lang voor uw eer
Tot het trouwen is geschied.
Oorlof jonkmans, wie dat gij zijt,
Neem dit lied wel in acht:
Houd 't liever met een zwarte meid,
Want ze geven je vrij gelag.

Een nieuw Oostindisch lied
Stem: Lestmaal in 't rijzen van een koele morgen aant.
Lestmaal was ik belust om te gaan wandelen
Buiten Batavia, wil mij verstaan,
Waarop ik sprak mijn liefje aan
Om te zamen van de min wat te verhandelen.
Daarop heeft zij haar mooitjes aangedaan.
En haar condé die heeft zij mooi gaan stellen
En vastgestoken met een gouden naald.
Haar halssieraad ook niet en faalt
Van roder goud een ketting, met paarlen
Doorvlochten, met een diamant bepraald.
Haar parelsnoeren om haar tere handen,
Daartoe een ringetje van diamant
Rondom haar gele pink geplant
En door haar oren mee aan beide kanten
Diamant krabbetjes zeer triomfant.
Haar zijden rokjes ging men sierlijk vouwen,
't Was gekeperde sits, geborduurd aan alle zij,

A.N. Paasman, Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd

86
En daar geborduurde muiltjes bij,
Rood-zijden kousen moest men aanschouwen.
Dus gepalleerd gingen wij zij aan zij
Onder een zonnegareel of kipersolle,
Die haar slaaf droeg boven ons hoofd,
Opdat de zon zou zijn verdoofd.
Zo 't zeggen is, zijn 't allemaal patjolle
Om staat te houden, is vast mijn geloof.
Alzo zijn wij de Nieuwpoort uitgetreden,
Naar Jakatra zo gingen wij terstond,
'k Ontving een kusje van haar mond
En vraagde haar met minnelijke rede
Of zij in mijn persoon behagen vond.
Zij zei tot mij: mijn lief, mijn uitverkoren,
Wanneer tot u niet strekken zou mijn zin
Dan waar ik niet vol hete min.
Toen heb ik haar van stonde aan gezworen
Getrouw te zijn en daar te sterven in.
Al pratende zijn wij zo voor haar tuin gekomen,
Daar niemand in was op het zelfde pas.
Zij droeg iets in haar beugeltas
Onder haar sieraden, wel, wie wou het dromen,
Waaruit zij kreeg de sleutel alzo ras.
Haar slaaf die stuurde zij toen wederom
Met die belasting dat hij 's avonds zou
Weer komen halen zijn juffrouw,
Of anders zou hij proeven de sanbokke.
Toen die weg was waren wij buiten rouw.
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Zij deed de deur op en wij traden binnen,
Toen heeft zij die weer zachtjes toegedaan.
Daar kon ik wel uit verstaan
Als dat zij zocht het zoete spel van minnen,
In 't klavergras zijn wij toen zitten gaan.
Een engels wezen zoet, lonkende ogen,
Hebben betoverd mijn brandende ziel,
Waardoor ik in bekoring viel,
Haar wenkbrauwen stonden vol minnebogen
En uit haar mond een hemels nectar viel.
Toen drukte ik mijn lief haar rode lippen
Tegen de mijne, ach! wat zoete vreugd,
Wat grote wellust met geneucht.
Mijn handen sloeg ik op vrouw Venus' klippen,
Haar tere borstjes vol van geile jeugd.
Maar toen ik raakte haar blanke b.....,
Al voelende liet zij een zucht.
Ik zei: schoon kind, maak geen gerucht,
Met spreidde zij haar blanke beentjes
En liet mij plukken 't roosje met genucht.
Toen zijn wij beiden zoetjes opgerezen,
Wandelden vol liefde daar al zij aan zij,
Toen sprak dat schoon kind tegen mij:
Ach liefste lief! wil toch mijn pijn genezen,
Wil met uw trouwtje mij vast maken blij.
Toen trok ik van mijn pink een klein goudprijsje
En zei: schoon kind, ontvang dat van mijn hand,
Dat geef ik u op trouw te pand.
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Toen bad zij mij dat ik voor haar een reisje
Zou geven van die lieve triumfant.
Deze bede kon ik haar gans niet ontzeggen,
Dus lei ik haar weer neder in het groen
Om het venusdiertje te voldoen.
Mijn b...... ging ik weer op haar leggen
En troetelde haar met zoen op zoen.
Zij zei tot mij: mijn lief, mijn suikerdoosje,
Ei, ei, gij doet mij zulke zoete deugd,
Mijn hart dat kittelt mij van vreugd
Als gij dat steeltje zo steekt in mijn roosje,
Tot aan mijn hart zo springt mijn geile jeugd.
Ik zei: mijn lief, mijn uitverkoren vleisje,
Cupido's olie, hoe behaagt u die?
Zo ik aan uw bruin' ogen zie,
Zo moet gij nog een reisje, zoete meisje,
Zuigen de honing van mijn zoete bij.
Toen gaf ik haar nog eens de benedietie
Dat haar de ogen draaiden rommentom,
Zij wrong mij schier mijn lenden krom
En zei: wel troetelaar, gaat uit mijn vleisje,
Of gij blijft hangen in mijn bosje groen.
Toen zijn wij beiden weer opgerezen
Uit 't groene veld en uit het klavergras,
Voorzien van wellust op het pas.
Toen ging ik met mijn schoonste uitgelezen
Weder naar huis gelijk behoorlijk was.
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Haar slaaf droeg wederom de kipersolle
Die hij had meegebracht tot reserv'
Of 't regenen wou, maar menigwerf
Ging ik weer met mijn schone nog knollen
En bracht haar thuis en op haar erf.

Oostindische deun
Stem: Liereboela aant.
'k Waar buiten Batavia,
Niet heel ver van Jakatra,
Daar kwam mij een nonje tegen
Die mij om een pisang vroeg;
'k Liet mij van de maagd bewegen,
Die ik noodde in een kroeg.
'k Eiste een fles suikerbier
Om te nemen ons plezier,
En ik riep al: banje kassie,
Hierop sprak het zoete kind:
Weet, ik ben geen wissewassie,
Toon hoe dat gij mij bemint.
'k Maakte zoete tijdverdrijf,
Krek als Teeuwis en zijn wijf,
Want haar kleertjes, zonder gekken,
Heeft zij voor mij uitgedaan,
Dat kwam mijn lust verwekken
Om met haar iets aan te gaan.
Daarmee speelden wij heel gauw
Klaver Boer op Harten Vrouw.
O! dat zoete lieve meisje,
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Al waar zij wat bruin van vel,
Zij waar wonderzacht van vleisje
En verstond het kunstje wel.
Ik was heel verheugd en blij,
'k Gaf het meisje een roepij,
Bonnes nootjes, sprak de nonje
En is van mij heengegaan,
Maar de Droes moet die karonje
Op haar zwarte billen slaan.
Want zij had mij mooi bedot,
Ik moest als een dwaze zot
Naar het schip en mij vertonen
Aan de meester chirurgijn;
Ik was mooitjes in de bonen,
O! de Nikker haal dat zwijn.
Dus al wie in Injen is,
Loop de nonjes altijd mis.
Wil uw zaken zo niet klaren,
Want het is droevig kruis
Als je gelijk ik zou varen,
Met veel plagen weer naar huis.
't Zij hier of in het Apenland,
Houd de hoeren van uw kant.
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Een nieuw Oostindisch lied
Op de stem: Als 't begint aant.
Luister toe, gij venusdieren,
Die bij dag en nachten zwieren,
In vrouw Venus' boomgaard gaat,
Luister toe naar mijn verklaren
Hoe ik lestmaal ben gevaren
Op het schoon Batavia.
Lestmaal ging ik mij vermeien
Buiten de stad de schoon contreien
Daar ik mijn vermake vond,
Klappernoten zag ik wassen
Schone spruiten en ananassen
In de tuinen wel beplant.
'k Ging nog verderop mij plezieren
Tot ik kwam bij een riviere,
Ik zag neder in een dal;
Een Hollands vrouwtje daarbeneden
Ging zich moedernaakt ontkleden,
Haar naam ik niet noemen zal.
Om haar lijf wat te verversen
Zag ik haar zeer aardig wassen,
Maar toen ik wat lager zag,
Ik zag maar ik durf het niet noemen,
Maar om bij 't vrouwtje te komen
Sprong ik op met blij gelach.
Ik zei: jonkvrouw, wil niet bezwijken,
'k Heb hier lang genoeg staan kijken
En uw wezen aangezien.
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Waarop zij zei: jonkman geprezen,
Wil mij maar standvastig wezen
U zal gunst door mij geschiên.
Zij draaide haar hoofd ginds en weder
En is naar de stad gereden;
Ik volgde zoetjes achteraan,
De Nieuwpoort in ging zij zich wenden,
Zo de Tijgersgracht ten ende,
In haar deurtje bleef ze staan.
'k Ging voorbij al zonder spreken,
'k Heb het huis ter dege bekeken
En daarop genomen acht.
Maar 's avonds laat zonder schromen,
Ben ik bij 't vrouwtje gekomen
En ik heb bij haar vernacht.
Hoort eens wat zij daar bereidde,
Een banketje voor ons beiden
En wij dronken lustig wijn
En al wat mijn jong hart lustte.
In haar armpjes ging ik rusten
Was dat niet een vreugd voor mijn?
's Morgens vroeg, 't begon te dagen
En men hoorde het gewagen,
Ik moest passen op mijn tijd.
Maar vooreerst, al zonder schromen,
Een arakje opgenomen,
Toen vond ik mij heel verblijd.
Hoort eens wat ik hoorde klinken,
't Was drie realen om te drinken,
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Meer dan ik tevoren placht.
'k Dacht: komt die van vrouwtjes minne
'k Zal het spel wel meer beginnen,
Al duurde het de hele nacht.
Oorlof, gij venusgeesten,
Die daar gaan op zulke feesten,
Weer u lustig als een man;
Zo zult gij lof en prijs behalen
En men zal u wel betalen,
Als gij maar lustig zoenen kan.

Een nieuw vermakelijk matrozenlied
Op een aangename voois aant.
De blauwe vlag die waait,
Ons scheepje dat ligt gezwaaid,
De wind waait in onze blinden
En onze ankers voor de boeg,
Het marszeiltje wij los binden,
Is 't niet een vreugd voor ons?
Luister toe, matroosjes al,
Wat ik u verhalen zal,
Hoe dat ik ben gevaren
Met het jachtje excellent
Door de wilde, woeste baren,
Naar Bengalen, wel bekend.
En wie zou er niet zijn belust
Om te zien de Bengaalse kust,
De hoeren, schone vrouwen,
Altijd in de Spaanse wijn,
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't Is een lust om te aanschouwen
Als wij bij de hoertjes zijn.
De edele prinsenvlag
Van 't land men waaien zag
En wij gaven een vier, vijf schoten.
De loods kwam aan ons boord,
Wij zeilden onverdroten
De rivier af, zo 't behoort.
Op het midden van de ree
Smeten wij ons ankertje neer.
Als ons anker was gevallen
Riep de schipper overluid:
Tsa, matroosjes altemalen,
Stijg nu eens naar opwaarts uit.
Toen zijn wij naar boven gegaan
Om het zeiltje te beslaan
En terstond zullen wij kwartieren
En varen met de boot aan land
Om ons zelf wat te plezieren
Met de hoertjes abondant.
Toen wij aan 't landje kwamen,
Hoor, wat wij daar vernamen,
De hoeren kwamen ons tegen
Maakten daar zo groot rumoer:
Ik zal uw dienaresse wezen,
Want ik ben d'r zo fraaie hoer.
Hij kwam bij een juffrouw
Die hij eens zoenen wou
En vatte haar bij haar pramm'tje
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En ging er braaf op los
En wat dunkt je van dat kwantje,
Is het niet een loze vos?

Een nieuw lied, van Malakka in Oost-Indiën
Voois: Als 't begint aant.
Gij wispelturige matroos,
Dan goed, dan kwaad, dan weder boos,
Dan rijk, dan weer een kaliskind,
Dan zweeft hij gelijk de wind
En hij weet op alle boegen
Zich te voegen.
Krijgt hij dan onstuimig weer,
Geslingerd wordt hij heen en weer;
Dan ziet hij als een martelaar,
Of hij de droefheid zelve waar.
En hij weet op alle winden
Koers te vinden.
Zodra de roe is weer van 't lijf,
Zo roepen zij weer even stijf:
Hoe zal ik mijn hart halen op,
Kom ik weer eens aan de top;
Al zouden mijn schijven
Daar ook blijven.
Laatst kwam ik met schip Hoorn zoet,
Daar ik u van verhalen moet,
Al voor Malakka op de ree
Smeten wij ons anker neer
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En zijn naar land gevaren,
Zonder falen.
In de stadsherberg schoon
Daar riepen zij: avoes, amoy,
Tsa waard, hier moet wat anders zijn,
Schaf ons hier de Spaanse wijn,
Onze schijven zullen klinken,
Laat ons drinken.
Een ieder roept naar zijn verstand:
Weg, weg, arak moet aan een kant,
Tsa waard, tap ons een pons zeer ras;
Zolang daar geld is in de tas,
En willen nog niet scheiden,
Maar nog beiden.
Dan tijgt een ieder op de loop
En dat om een zwartin te koop,
In een bos of ander kluis,
Of anders een kochelhuis;
Daar menig hart van binnen
Brandt door minne.
's Nachts omtrent, 't was middernacht,
Dan zag men komen onverwacht
Geweld met al zijn engelen zoet
En al dat negersgebroed.
En hij roept tot onze schanden:
Plaag Hollanden.
En hij geeft ons een zoete lonk
En doet ons zetten in de kronk
En zegt: gedenk uw zonden wat
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In dat aartsdonkere gat.
Daar zitten wij en treuren
Vol douleuren.
Drie realen is het geld,
Daarvoor wordt gij weer vrij gesteld.
En hoe roekeloos staat ons de kop
Als dat geldeken is op.
En ons hoofd is heel gereten,
Gans gespleten.
Oorlof, gij matroosjes al,
Komt gij weer in 't Malakse dal,
Wil niet meer zijn in schand en pronk,
Zo wacht u voor Jan Claesz Tronck;
Zo hoef je geen realen
Te betalen.

Oostindischvaarders gezang
Op een aangename voois aant.
Roemrijk Haagje, pronk der wereld,
Fleur van 't gantse Nederland,
Hoe staat uwe kroon bepereld,
Blinkende als een diamant;
Hier heb je 't hof van onze vorsten,
Fraai en sierlijk ten toon
Die ons Mars ten oorlog torsten,
Daar woont Venus met haar zoon.
Men vindt ter wereld geen plezieren,
Die ons Holland niet en geeft,
Daar vindt men die zoete dieren,
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Heel plezant en zeer beleefd;
Daar weet men van geen vos noch keren
Noch van al dat Chamsgebroed,
Noch van geen mesties te eren,
Als men hier in India doet.
Ofschoon het geval van deze wereld,
Mij naar Indië heeft gevoerd,
Nochtans blijft uw kroon bepereld
Schoon gij op uw vrijheid loert,
Nooit zullen de Indische dieren,
Nimmermeer ons Hollands hart,
Nooit ontsteken met minnevuren,
Schoon gij aangebeden wordt.
Denk niet, Hollands pronkgodinnen,
Dat ik u verlaten zal
En gaan de mestiezen minnen,
Die ons brengen tot een val:
Kom, vlieg van mij gij Chamsgebroedsel,
Met uw lonken en gezwier,
'k Zoek van u geen minnevoedsel,
Want ik scheid nu haast van hier.
Kom met mij, gij Europeanen,
Naar het zoete Hollands dal,
Daar zult gij door liefde-banen,
Bijna heel versmelten al,
Want daar vindt men blanke beelden,
Zo schoon als de zon vertoont,
Die ons nooit geen ontrouw speelden,
Maar liefde met liefde toont.
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Batavia's trant
Stem: Roemrijk Haagje aant.
Wil mij volgen, eerbaren,
Ik vertrek wel haast van hier,
Ik wil nu de weg gaan banen
Naar dat Hollandse gezwier
En verlaten de zwartinnen
Die u brengen tot de val,
Want ik heb voortaan mijn zinnen
Gesteld op het Hollandse dal.
Daarom wil ik eens verhalen
Hoe het hier al veel toegaat,
Van die overgrote kwale
Die men lijdt in deze staat,
Want het zijn vervloekte woorden,
Die men dagelijks horen moet,
Och! waren zij nooit geboren,
Dat vervloekte Chamsgebroed.
't Is tukje maay al wat zij zeggen,
Maay ponje ponje en nog meer,
Foei, ik schrik om uit te leggen,
't Is een schande voor God de Heer
Dat men zulke woorden hoorde
In ons lieve vaderland,
Men zou haar terstond vermoorden,
Of zij werden wel verbrand.
Die haar dochters zag spanseren
Als zij gaan al over straat,
Men zou zeggen aan haar kleren
En haar wonderhups gelaat,
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Dat die dochters staan verheven
Boven het Hollandse geslacht,
Maar zij worden daarbeneven
Door de duivel voortgebracht.
Komt gij bij haar eens verkeren,
O, zij zijn zo wonderfijn,
Raakt gij maar eens aan haar kleren,
't Is alsof gij waart venijn,
Dan beginnen zij te kappen:
Sange beekke begietoe,
Woste kiere, kiere appe,
Aje jange katte tadie.
Wil niet denken, vrome lieden,
Dat ik u daarmee beklad;
Neen, ik wil u maar bedieden
Van dat vuil kanaljepak
Die daar bij de nacht gaan sluipen,
's Morgens vroeg of 's avonds laat,
En van slaven laten gebruiken
Eer de dageraad opgaat.
Vlied van mij dan, gij zwartinnen,
Met uw lonken en gezicht,
'k Placht u eertijds te beminnen,
Als ik u het eerst aanzag,
Maar als ik begon te merken
Uw vervloekt en vuil beleid
En al uw duivelse werken
Heb ik mij van u gemijd.
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Afscheidslied van Batavia
Stem: Ach! schone nimf aant.
Ik ga nu thans Batavia begeven,
'k Trek naar mijn vaderland;
Daar woont mijn ziel, mijn lust, mijn hart en leven,
Aan Neerlands lieve strand,
India, wil vrij met uw hoeren pronken,
Nooit zal dat zwarte geile vee
Mij leiden van de deugd haar stee,
Hoe geil zij lonken.
Mijn vrije ziel heeft schoonder schoon verkoren,
Een evenbeeld als ik,
Daar ben ik, beesten, niet voor u geboren,
Gij strekt mijn eer een schrik,
Wanneer ik u maar eens kom te beogen;
Hoe menig hebt gij beesten niet
Gebracht in ramp en zwaar verdriet,
En snood bedrogen.
Uw krokodilsgezicht kan nooit belezen
Mijn vaderlandse ziel;
Ik haat uw vleien als uw malle wezen,
Tot u ik nooit verviel;
Vervloekt gebroed, voor duivelen geboren,
Gij zult doch schoon gij doet uw best,
Gehaat gebroed of snode pest,
Mij nooit bekoren.
'k Ga met de vloot mijn vaderland opzoeken,
'k Verlaat u, vuil gespuis,
Wie moet u dan, o beesten, niet vervloeken,
Wie strekt gij niet tot kruis?
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Want gij ging menig braaf jonkman bederven,
Schoon gij hem liefkoost, vleit en streelt,
Ik haat uw doen, o duivels beeld,
Veel doet gij sterven.
Vaarwel, gij Europeanen die nog blijven,
'k Trek naar mijn vaderland,
Neem nooit zo'n beest tot wijf of voor bijwijven,
Denk om het Neerlands strand,
Denk om God de Heer en die engelenstralen,
Waarbij de heldere middagzon,
Hoe schoon zij blonk nooit op en kon,
Op Neerlands dalen.
Vaarwel, ik zie onz' ronde zeilen zwellen,
Ons anker is gelicht,
Wij gaan ons naar 't vaderland heen stellen;
Bedriegt mij mijn gezicht,
Ik kan Batavia niet meer aanschouwen;
Vaarwel, gij lieve Neerlands bloed;
Vertrouw op God; houd altoos moed,
Wil dit onthouwen.

Batavies lied
Op een aangename voois aant.
Batavia, Kasteel ten tone,
Hoofdstad van heel India,
Daar zoveel Hollanders wonen,
Vanouds genaamd Jakatra,
In u heb ik verkeerd
En veel dingen geleerd
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Van goed en kwaad, mij wel verstaat,
Wat daar niet aan mankeert.
't Is nu ruim vijf jaar geleden,
Dat ik kwam in 't Injes land
En met mijn voeten kwam getreden,
Binnen de poort al van 't Vierkant;
De galg het eerste was
Dat ik aanschouwde ras,
Ter rechter hand, trad ik valjant,
Rechtuit op 't zelfde pas.
De Sinese Kerk voorbij gegangen,
Zo recht naar de Lepelstraat,
De Zandzee was mijn verlangen,
Roea Malakka, mij wel verstaat,
Zo naar de Utrechtse Poort,
De Grote Rivier, aanhoort,
De Heerestraat, men voorbij gaat,
Het is wel meer gehoord.
De Tijgersgracht zeer fraai ten tone,
Dat is het pronkje van de stad,
Daar men vindt zo menig schone,
En daar somtijds schuilt wel wat
Van het Hollandse kruit,
Mestiesjes zoet van geluid;
Zij gaan zeer rein, met baaitjes fijn,
Of zij waren de bruid.
's Nachts zij in een prauwtje varen
Met haar aangename spel
En de jonkmans ziet men garen
Op de Sinese Wajang wel;
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Afb. 6 Het wapen van Batavia in 1651 geschilderd door J. Becx de Jonge (Rijksmuseum Amsterdam)
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Het woord is al: monsieur,
Aanzie uw serviteur;
Een theetje fijn; van Spaanse wijn
Kom matre is de fleur.
Pinang dient daar niet vergeten,
Met een bonkes naar haar wil;
Wat geschiedt daar in 't secrete?
Dat zal ik wel zwijgen stil;
Een meisje fris van gestalt',
Die gaarne stoeit en malt,
Zo 't spreekwoord zeit: kortswijligheid
Licht achterover valt.
De vromen wil ik niet gelijken,
Met het volkje licht van aard,
Die zo gaarne het vosje strijken
En spelen ruiter op 't paard;
Want zij zijn excellent,
Tot mallen zo gewend
Vrolijk te zijn, in bier en wijn,
Al met de jonkmans jent.
Vaarwel, gij horenbeesten verheven,
Hoerenwaardinnen al van 't Vierkant,
Mijn schip dat ligt nu afgedreven
En 't is vaardig ende kant;
Het scheidsmaal, heb ik verstaan,
Dat is in het Fort gedaan;
Nu moet ik voort, al naar scheepsboord,
Als de landwind waait aan.
Tsa vrijers, wilt uw ankers winden,
De landwind koelt mooitjes op;
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Wilt uw marszeil maar losbinden,
Loopt ze vaardig in de top;
't Eiland Onrust voorbij,
Bantam passeren wij,
Te Sint Niklaas Baai, kregen wij fraai,
Nog vijf koebeesten blij.
Vandaar ging men ons anker lichten
En scheiden zo van Beurs en Zwaan,
En zijn zo tot onderrichten
De Straat Soenda uitgegaan;
Voorzien al voor de reis,
Van spek, arak en vleis.
Een schone vloot, elf schepen groot,
God geve ze behouden reis.
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Terugreis
De Oostindische retour,
Die nuar de Kaap toe voer
Een nieuw lied, gemaakt op het vergaan van de twee Oostindische
retourschepen, het ene genaamd Amsterveen en het andere genaamd
de Samson, 1722
Stem: Van de Spaanse ruiter aant.
Aanhoor toch, zeelui al,
Naar 't droevig ongeval
't Geen ik u zal verhalen.
Helaas, wat zware druk,
'k Kan mijn veder nauw bepalen
In 't melden van dit stuk.
De Oostindische retour,
Die naar de Kaap toe voer,
Kwam van Batavia brallen,
Is op Neptunus' vloed
Door veel stormen overvallen,
Wat menig treuren doet.
Door 't weer heel fel en zwaar
Raakten wij van elkaar
Op de ongestuime baren.
Men bad aan God de Heer,
Die ons allen moet bewaren
In dit benauwde weer.
Doch men had haast verstaan
Als dat in deze orkaan
Twee schepen zijn gebleven,
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O, derelijke nood,
Daar men zo geraakt om 't leven
En worstelt met de dood.
En daar bijna geen man
Die staat ontvluchten kan,
Maar moet in 't water sneven.
Wat baat al ons verstand?
God kan andere dingen geven,
Brengen ons nooit te land.
Het ene schip, o smart,
Zoals geschreven wordt,
Is Amsterveen geheten,
De winden en de zee
Hebben het vaneen gereten.
Ach, wie en hoort niet wee.
't Andere schip, genaamd
De Samson en befaamd
In 't zeilen, is gezonken;
Het volk, o wat verdriet,
Is eindelijk verdronken,
Zo men geschreven ziet.
Van Amsterveen daar zijn
Twee man in deze pijn
Door Godes gunst behouwen.
En van de Samson maar
Ene man, ach wat benauwen
En droevelijk gevaar.
Ach, waar is groter smart
Dan daar men allen wordt
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Gedreigd met die ellende
En dat wij één voor één,
Waar dat wij de ogen wenden,
De dood in 't aanzicht treên.
God spare in zulke nood
Toch de overige vloot,
Opdat die aan mag landen,
Behoed haar, goede God,
Voor orkanen, klippen, stranden
En zulk een droevig lot.
In die benauwde staat
De mensen nooit verlaat,
Maar wil hen al ontfermen,
O God! door uwe macht.
Gij moet hen alleen beschermen,
't Wordt al van U verwacht.

Een nieuw lied, op het Oostindische Compagnieschip genaamd de
Mentor, dewelke gebleven is vijftien mijlen van de Kaap de Goede
Hoop
Op een aangename voois
Ach, wat is het mensenleven,
't Is gelijk een bloem op 't veld;
Zou een stenen hart niet beven
Over 't geen men ons vermeldt.
't Schip de Mentor, ach, wilt horen,
Brengt ons nieuwe stof ter ore,
't Welk men met een droef geklag
Wel met recht betreuren mag.
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Door Neptunus' woeste baren
Kwam dit schip uit Indischland,
Door kapitein De Kort bevaren,
Uitgestuurd naar 't vaderland.
Maar helaas, wat kwam gebeuren
Toen zij omtrent land bespeurden
Van de Afrikaanse wal?
Luister naar dit droef geval.
Door zwaar onweer, storm en winden,
Moest dit schip met honderd man
In de woeste zee verslinden,
Daar geen helpen was meer an.
Zij, om 't leven te behouden,
Kapten zij haar mast en touwen,
Maar te laat in dit gevaar.
Het schip sloeg midden van elkaar,
Dat het volk daarop metenen
In een nare toestand kwam,
Stortte door elkander henen,
Die de zee voort tot zich nam.
Welke nu in deze ellenden
Haast hun leven moesten enden,
Drijven zo lang om elkaar
Tot de dood hun helper waar.
Zelfs een gouverneur, niet minder,
Kon dit noodlot niet ontgaan,
Die er met zijn vrouw en kinder
Moesten met het schip vergaan,
Welk zo jammerlijk gestorven,
Daar nog één van is gezworven
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Afb. 7 Schipbreuk van een Oostindiëvaarder (KB Den Haag)
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Van deze dochters op een plank,
Vierentwintig uren lank.
Twee matrozen die dit zagen,
Die ook zwommen heen en weer,
Hoorden nog dit meisje klagen,
Roepen, schreeuwen, kermen zeer.
Maar daar was geen hulp te vinden,
Want de zee kwam haar verslinden;
Zij moest in deze grote nood,
Zich bereiden tot de dood.
Doch de twee matrozen wierden
Nog gered uit dit gevaar,
Wijl 't God nu zo bestierde
Dat een Frans schip kwam aldaar,
Die zodra zij hen vernamen
Met een schuit of boot aankwamen,
Toen zij reeds drie dagen lank
Dreven zonder kost of drank.
Deze gingen toen verkonden
Aan de Franse kapitein
Dat hun schip met volk verslonden
En in zee verdronken zijn.
Daarop heeft men hun geboden
Kost en drank die zij van node,
En daarop genomen mee
Tot al op de Kaapse ree.
Dit gedicht dat is nog heden
Op de Kaap de Goede Hoop,
Maar het zal in korte tijden
Zijn in Amsterdam te koop.
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Wilt gij ook de dichter weten,
Hij heeft zelf op de Kaap gezeten,
't Is geen Kaapse burgerzoon,
Maar een soldaat van 't Bataljoon.

Matrozenlied
Stem: Van de Mosselkreekse paap aant.
Hoort toe, matrozen altezaam
Die varen bij de zee,
Zijt gij met storm of nood bevaên,
God helpt u op een ree.
Want menig bootsgezel
Hun leven moeten wagen
Al op de zee rebel,
Bij nachten en bij dagen.
De zee door Gods gehengenis
Verteert zo menig man,
Die altezamen door de vis
Verslonden worden dan.
Maar laas! wat leit daaran
Waar onze lichaams varen,
Als God de ziele dan
Eenvolglijk wil bewaren.
Wat lijdt de zeeman al verdriet
Bij nachten en bij dag,
Als hij de dood voor ogen ziet
En niet ontvluchten mag;
Door storm en groot onweer
En geweld van de baren,
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Dat brengt ons dies te meer
In angst en grote bezwaren.
Ook groot geweld en tegenspoed
Lijdt de zeeman valjant,
Door Turken, rovers zeer verwoed,
Worden zij aangerand;
En veel vijanden meer
Die hen zoeken te krenken.
Die varen bij de zee
Mogen hier wel om denken.
Als zij ook op een lager wal
Door stormen drijven voort,
Zeer haastig zij de masten al
Dan kerven overboord.
Dan zien zij weer de dood
Voor ogen met versagen,
Somma, de zorg is groot
Die de zeeman moet dragen.
God helpt hen dan wel uit de nood
Die Hem aanroepen zeer,
Hij wil niet de zondaar z'n dood,
Maar dat hij zich bekeer;
Want door Zijn sterke hand
Gaat Hij de mens weer laven
En brengt hem weer aan land
In een gewenste haven.
Als zij komen te lande fijn,
Zo is hun eerste werk
Dadelijk in de brandewijn,
Maar weinig naar de kerk.
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't Is hun vergeten dra
Dat hen de Heer geprezen
Trouw hielp door Zijn gena,
Uit angst en grote vreze.
Als zij krijgen hun geld in hand'
Zo is het haast verteerd;
Zij kopen daarom land noch zand,
't Is voor weerdin en weerd.
't Is of hij 't ergens vindt,
Zo gaat hij domineren;
Dat men zo zuurlijk wint,
Ziet men zo licht verteren.
Met vrouwtjes van de lichte aard
Raken zij op het wild,
Zij moeten weder op de vaart
Als 't geld is verspild.
't Is hun geen grote eer,
Nog minder voor de vrouwen,
Want zij naar Godes leer
Zich zedig moeten houden.
Maar waar mag ik toch praten van,
Wat ziet men veel gepronk
Dagelijks langs de straten gaan
Van dochters oud en jonk.
In Holland overal
Ziet men haar gaan braveren,
Het komt door ongeval,
Het zijn geen dochters met eren.
De Zeeuwse meisjes, wat een praat,
Die weten ook zeer wel
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Bij nacht te dansen langs de straat
Al met een bootsgezel,
En maken groot geraas
Met de jonkmans, wilt weten,
't Zijn dochters van deux aas,
Of het is mij vergeten.
Maar is het niet een mal gelaat
Van deze dochters, hoor?
Bij nacht te dansen over straat,
De speelman die gaat voor.
't Is haar een grote eer,
Zij kunnen 't lichtelijk dragen,
Want in Oost-Indiën veer
Hoort men daarvan gewagen.
De jonkmans achten 't voor geen kwaad,
Zij zeggen: 't is plezier
Te dansen somtijds langs de straat
Al met een venusdier.
Maar zo de Schrift vermeldt,
Zo is het hun geen ere
Dat zij hun schone geld
Zo roekeloos verteren.
Deze jonkmans en dochters fraai
Die zijn wel zeer bekend,
Zij wonen bij de Turfkaai,
Of ergens daaromtrent.
Omdat ze eerlijk zijn
Zo wil ik ze hier niet laken,
Want is de draad niet fijn,
Men zou ze grover maken.
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Gij jonkmans, hoor met goed bescheid,
Houd toch in 't drinken maat,
Want dronkenschap is (zo men zeit)
De moeder van het kwaad.
Leef vrij naar Godes leer,
Wil kwaad gezelschap haten,
Zo zal u God de Heer
In vrede varen laten.
Oorlof matroos, hoor mijn vermaan,
Als gij zijt in de nood,
Roep God de Heer van harte aan,
Beken uw zonden groot;
Want die van harte zeer
Berouw heeft van zijn zonden,
Die wordt door God de Heer
Genezen van zijn wonden.
Toen men dit nieuw lied eerstmaal vand,
Voeren wij over zee
Van Oost-Indiën naar 't vaderland,
Naar Middelburg de stee,
Met het schip Prins Hendrik ree;
In 't jaar van dertig negen
En zestienhonderd mee,
De tiende maart geschreven.
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Een aardig Oostindisch lied
Op een aangename voois aant.
Het is nu ruim vijf jaar geleden
Toen ik naar Oost-Indië voer;
Door mijn Silvia geprezen,
Want zij woude niet zijn een hoer.
Kiesde toen de woeste zee,
Eer ik zag 't gewolde vee.
Ik heb Japan ook wel bekeken
En Ambon ook van gelijk,
Langs die klare waterbeken,
Vol van water en vogelrijk.
Daar dat zwarte geile goed
Staag haar grage lusten boet.
Van Japan al naar Malakken
Heetten zij ons wellekom.
Op Suratte liet ik 't plakken,
Daar de matroosjes hebben de roem.
Drinken wijn van het overschot,
Lustig uit de terri-pot.
Het is er mij nog niet vergeten
Toen ik met de akkerman,
Op zijn akkerkar gezeten.
Dronken toen zeer lustig an,
Van Malakken naar Goeree,
Lammetjes en duifjes mee.
Nu ben ik veranderd van zinnen:
Ik wil trekken naar mijn lief
En verlaten de zwartinnen,
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Want ik heb een minnebrief
Van mijn zoete Silvia,
Waar ik grondig uit versta
Als dat haar oom is overleden
En de inboedel is zo groot;
Zij is in het bezit gebleven
Van huis, hof en boomgaard groot;
En van allerhande fruit,
Ook van pieterselie-kruid.
Ik wil dat land weer gaan bezaaien
Als ik van tevoren dee,
Om daar de vruchten van te maaien;
Laat de scheepjes varen in zee,
Ik kies voor de baren straf
Een groene herdersstaf.
Hoe zal mijn Silvia staan kijken
Als zij Coridon aanziet,
Komen uit Oost-Indiën rijken
En zij hem dan welkom hiet,
Met een kleed op 't nieuw fatsoen,
Als al de Oostindischvaarders doen.
Ik zal mijn liefste met een wagen
Zoetjes rijden aan het strand,
En mijn paarden laten draven
Dat zij stuiven door het zand.
Drinken wij maar eens rondom,
Want ik ben de bruidegom.
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Zang aan Cupido, gezongen door een verliefde Oostindischvaarder
op zee
Stem: Zoel zacht windje aant.
Cupidootje,
Cupidootje,
Dartel wicht,
Trefmijn Filis met uw schicht.
Aardig diefje, minnegoodje,
Cupidootje,
Cupidootje,
Span uw boog, ei, los een schicht.
Pijlendrager,
Pijlendrager,
Cupido,
Speel de rol van minnebô.
Blaas in 't oor van mijn vriendinne
Dat haar Kloris,
Dat haar Kloris,
Haast met vreugd zal komen binnen.
Cupidootje,
Cupidootje,
O, verdriet!
Ach, ik zie mijn Filis niet!
Is zij uit het woud gestolen?
Dan moet Kloris,
Dan moet Kloris,
Dan moet Kloris eeuwig dolen!
China, China,
China, China,
En Ceylon,
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Goud Bataviase bron,
Al uw nimfjes kan ik derven,
Mag ik Filis,
Mag ik Filis,
Mag ik Filis maar verwerven.
Blaas de zeilen,
Blaas de zeilen
Vol met wind,
Dat ik Filis mag gezwind
In mijn vaderland aanschouwen!
Dan zal Kloris,
Dan zal Kloris,
Dan zal Kloris bruiloft houwen.
Cupidootje,
Cupidootje,
Dat zal gaan
Naar Plantie en Maliebaan.
Vlecht in voorraad lauwerkransen,
Zoete meisjes,
Zoete meisjes,
Om op 't bruiloftsfeest te kansen.
Cupidootje,
Cupidootje,
Hoor mijn beê:
Voer mij door de woeste zee
Als op vleugels van de winden,
Bij mijn Filis,
Bij mijn Filis,
Bij mijn waarde zielsbeminde.
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Een nieuw lied, op het Oost-Indiënschip de Herstelder, 't welk tussen
Hitland en Vero is gedicht
Stem: Zonder liefde, zonder wijn aant.
Kom matroosjes, op de baan,
Denk nu aan uw liefjes,
Want onze reis is haast gedaan,
Schrijf maar minnebriefjes.
Schep maar moed en denk met vlijt
't Zijn maar honderd mijlen,
Die wij in korte tijd
Kunnen spoedig zeilen.
Want de meisjes trekken al
Daar de glaasjes klinken,
Daar zodra wij aan de wal,
Mee gaan zitten drinken.
Meisjes van de lichte trant,
In een hoerenkelder,
Die nemen wij voor 't eerst ter hand;
Zeil maar op! Herstelder.
Vrinden, schep maar goede moed,
Denk aan uw beminden;
Hebt gij nu wel tegenspoed
Van contrariewinden,
Dat wij moeten stadig an
Heen en weer laveren
En daarop met alle man
Onze zeilen keren.
't Best is dat onze botteliers maat
Nog aan ons doet denken;
Zie, hoe trouw hij bij ons staat,
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Zoopjes in te schenken.
Schenk dan in de bekers maar
Uit de volle kruiken,
Want 't is hoog tijd, voorwaar,
Dat wij iets gebruiken.
Nu welaan dan tot besluit,
Laat ons niet verzuimen;
Zie de wind van 't westen uit,
Die begint te ruimen.
Hiermee wens ik u het best,
Zing dit lied maar helder
En roep nog te goeder lest:
Viva! de Herstelder.
Die dit liedje ondernam
Om het uit te schrijven,
Die zal wel te Amsterdam
Mogelijk niet lang blijven.
In de Vinkenstraat aldaar
Vindt gij hem voor vaste,
't Zijn er zeven bij elkaar
Van de Herstelders gasten.

Een nieuw Oostindisch lied
Stem: Juffrouw, wil je geen moesjes kopen aant.
Oorlof gij jonggezellen
Die gaan zwieren door de stad;
Hoor, ik moet u wat vertellen,
Hoe dat ik het al heb gehad:
Ik ben gaan varen
Al door de baren
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Naar 't Indisch land,
Daar de nootmuskaten wassen
En zo menigeen wordt verbrand.
Als men aan de wal wil gaane
Dient het achterop gevraagd;
Dan staat men nog in bezwaren
Of het de kapitein wel behaagt.
En kan men 't verkrijgen,
Dan mag men wel zwijgen
En henen gaan,
Want de stuurlui niet lang dreigen,
Of zij zoeken erop te slaan.
Ik kwam laatst bij een mestiesje,
't Was een meisje als een vlag,
O, het was zo'n aardig meisje
Toen ik haar zoet wezen zag.
Ik speelde een reisje
Met dat zoet meisje
Het spel van de min,
Dat haar oogjes schier verdraaiden
En dat ging er wel naar mijn zin.
Als wij wederom aan boord komen
Maakt het achterop bekend
Dat het niet is naar behoren
Om te tonen dat gij daar bent!
Dan weer aan 't werk
Ja, vrij wat sterk,
Met alle man.
Dag noch nacht kan men niet rusten
Van de Oostindische nachtegaal.
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Krijgen wij dan somstijds wat lusten,
Dan een handje vol droge rijst,
Voor degenen die niet veel lusten
Die zijn daar dan mee gespijsd.
Maar gij moet weten,
Ik lust er wel eten,
Ja, vrij wat veel;
Drie dubbeltjes in tien dagen,
Krijgen wij kostgeld tot ons deel.
's Morgens ten negen uren
Dan komt de biermaat aan,
Dan kan men het niet langer duren,
Of men dient er eens bij te gaan.
Dan gaat men lopen
Al om te kopen
Van vis en brood;
Want wij zijn zo uitgehongerd,
Ja, van honger haast half dood.
Als ons scheepje dan is geladen,
En de monstering is gedaan,
Zo moeten vlag en geus weer waaien
Als het op een tocht zal gaan.
Dan komen de tijden
Ons weer verblijden,
Want in de zee
Zijn wij allemaal nog veel liever
Als te Batavia op de ree.
Waar dat wij dan weer belanden,
Naar Suratte of Ceylon,
Daar krijgt men meer geld op handen,
Tsa, couragie, is dat niet bon?
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Daar heb je de sitse,
Men kan ze wel missen,
En menig lijnwaad,
Daar zo menig Hollands meisje
Mooitjes van in de klederen gaat.
Als wij dan wederom komen
In ons lieve vaderland,
Dan zo zullen wij zonder schromen
Nu en dan gaan aan de trant.
Schier alle dagen,
Met sjees en wagen,
Al aan de zwier,
En ons paardje laten draven
Met zo'n nobel venusdier.
Oorlof, gij jonggezellen,
Bent gij 't Hollands dal weer moe,
Laat het u toch niet vervelen,
Ga weer naar Oost-Indiën toe.
Het is geen schande
Om vreemde landen
Eens in te zien;
Als men toch niet op wil passen,
Moet men evenwel daar nog heen.
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Terug in Nederland
't Zijn heren van zes weken!
Een nieuw lied, op het arriveren van de Oostindische schepen en van
het zwieren der matrozen
Stem: Vrienden, ik moet u wat nieuws verhalen aant.
Wat grote vreugd komt ons tevoren,
Als men ziet aan alle kant,
Gelijk als ieder komt te horen
Al door het schrijven van de courant:
Dat daar weer geld is te winnen
Door de meisjes hier ter stee,
Nu de scheepjes komen binnen,
Brengen veel matroosjes mee.
Nu gaan ze zich weer opschikken
Met een hoepelrokje aan
En haar borstjes fraai met strikken
Om te komen al aan de man.
Zij gaan zwieren om een trantje,
Zij houden veel van plezier,
Jan verfoeide het zwarte landje:
Blanke meisjes vindt men hier.
Ik wou wel naar Oost-Indiën varen,
Maar Holland dat is zo schoon,
Als daar geen zwartinnen waren,
De blanke meisjes die spannen de kroon;
Die kunnen wij nog eens vermaken
Met een sitsje of porselein,
Matroosjes zijn al rare snaken,
Zij krijgen de meisjes bij 't dozijn.
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Nu heeft een boer weer niets te zeggen
Nu de scheepjes komen aan,
't Schijnt de matroosjes nu voorleggen,
Een ander moet nu achter staan.
Gerrit werd schier dol van zinnen:
Ik placht wel bij mijn meisje te gaan,
Maar nu kan ik haar niet verwinnen,
Ik zie er nu geen vreugd meer aan.
Ik dacht zij zou mij nooit ontlopen,
Zij nam mij voor haar eigen man,
Ik wou ze wel bij 't pond verkopen,
Maar mij dunkt, daar wil niemand an.
Ik heb laatst in een kroeg gezeten,
Ik presenteerde ze aan iedereen,
Ik vond mij met de zaak bescheten,
Zij was bekend, voor 't algemeen.
Nu de scheepjes komen binnen,
Wel voorzien al met de buit,
Mag ieder wel zijn lief beminnen,
Anders lachen ze jou wat uit;
Dan gaan ze met matroosjes zwieren,
Die nu komen al aan de wal,
Die verlaten haar zwarte dieren,
Blanke meisjes hier vind je overal.
Wie zou nu geen glorie maken,
Nu de scheepjes komen thuis;
Men praat veel verloren zaken,
Want de stad komt vol gedruis,
Nu er van die bootsgezellen
Komen uit het zwarte land,
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Men hoort graag wat nieuws vertellen.
't Is: wellekom vriend, aan alle kant.
Men ziet de hospes nu floreren,
Schep daarin nog goede moed,
Matroosjes leven gelijk als heren:
Heb je geen geld, verteer jouw goed.
Wil maar lustig vrolijk wezen,
Als het geld nu is verteerd,
Doen wij gelijk voor dezen,
't Keelgat dat moet zijn gesmeerd.
Spiegelt u hier, matroosjes alle,
Nu gij weer komt aan de wal:
Zwier zo veel niet overalle,
Denk eens om uw storm en val,
Als gij uw geldje gaat verzwieren
Helpen zij u weer aan kant,
Zo verlaat gij de venusdieren
En raakt weer naar 't zwarte land.
Ik zal het liedje wel onthouwen,
Want ik had het nooit gedacht
Toen ik het zwarte land kwam aanschouwen,
Wat ik daar heb doorgebracht.
Ik dacht om de blanke meisjes:
Was ik weer in 't vaderland,
Ik deed nooit geen Oostindisch reisje,
Ik voer nog liever langs het strand.
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De verbeterde meisjesnering, binnen de stad Amsterdam, door het
gelukkig arriveren van de Oostindische retourschepen, die in het
jaar 1756 zijn thuisgekomen
Stem: Van het Drukkers-Deuntje aant.
Verheug u nu met hart en zinnen,
d'Oostindiëvaarders die zijn binnen,
Zoete meisjes waag een kans,
Zij zijn zeer rijkelijk geladen,
Gij kunt uw lustjes nu verzaden:
Kom lustig toe, allons, avance.
Zij brengen mee veel kostelijkheden,
Van parels, goud en zijden kleden,
Sits, porselein in overvloed,
Theetje, theeboei, platen gezeten,
Daar zij zo droevig voor gezweten
Hebben; meisjes, zo is hij goed.
Hoe menig zoete sjappetouwtje,
Vindt nu zijn lieve mooie vrouwtje
Bevrucht, of met een kind drie vier,
Of in een schermschool, wilt weten,
Daar zij voor mooie meid gezeten
Is en laat spelen met de lier.
Het is nu alledag compriesje,
Bij Kaatje, Klaartje, Kee en Niesje,
Bikken en buizen dat wat deugt,
't Heeft haar in lang niet mogen beuren
Daarom moeten zij om te scheuren
Nu joelen, woelen met veel vreugd.
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De dochters van 't eerlijke Zeedijkje,
Die komen mee al om een kijkje
En zien er engelachtig uit,
En komen voor de dag zo netjes,
Zeer lief en bolletjes en vetjes
En vlassen mee al op de kluit.
Zij nijgen dat het hemd komt slepen
En door zulke rare knepen,
Versukkelen zij de arme knecht;
Als zij hem dan met groot verlangen
In haar strikken hebben gevangen,
Dan is 't: hou aan, zet deur, hou recht.
In 't Slijkstraatje bakt men wafels,
Daar zit men als prinsen aan tafels,
In 't Varkenstuintje tapt men wijn;
Vandaar naar dat lieve Fonteintje,
Daar tapt men lekker bier en wijntje,
Wel hei, wie zou er dood voor zijn?
De lekkere waardjes en waardinnen,
Die roepen nu al: vriend kom binnen,
Ik heb hier schoner vrijigheid,
Ik heb een allerliefst zoet meisje,
Zeer poezel, blank en glad van vleisje,
En 't beddetje is hier gespreid.
Zo wordt de lieve tijd versleten
En ondertussen, moet je weten,
Verloopt de tijd en 't geld raakt hor;
De waard met twee voor een te schrijven,
En zo raakt hij in kort gans dor.
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Dan moet dat gekkelijke mann'tje,
Weer naar dat lieve Apenlandje,
Want daar en is geen hoer of waard,
Die met zijn aars hem wil aankijken,
Hij mag wel zoetjes heen gaan strijken,
Want ziet, zijn poeder is verhaard.
Zolang als sjappetouw zijn schijven
Duurden, wou zij wel bij hem blijven,
Maar dat is 't slimst van al de brui,
Zo haast de kans komt te verkeren,
Dat daar niet meer valt te verteren,
Is er voor hem geen duit tot hui.
Op een transport- en een schuldbriefje,
Adieu Pierrot, adieu mijn liefje,
Vaart hij weer heen, hij is 't gewend,
Zo vaart het arme sukkel-broertje,
Voor waard, waardinnen en voor 't hoertje,
Zo lang als hij leeft tot zijn end.

Een nieuw lied, gemaakt op de thuiskomende Oostindischvaarders
Stem: Waarom verlaat je mij, zeg alderzoetste, etc. aant.
Wat is er nu een vreugd,
Ach, allerzoetste meisjes,
Wie dat gij wezen meugt,
Toont u nu zeer verheugd
Omdat er zijn gekomen,
Alhier op onze kust,
Veel schepen, zonder schromen,
Kostelijk toegerust.
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Zij zijn zeer vol van goed,
Heel rijkelijk geladen
En komen welgemoed
Over Neptunus' vloed
Met velerhande waren
Van kaneel en nootmuskaat,
Foelie en peper klare,
Ook thee zeer delicaat.
Met porselein en zij,
Saffraan en koffiebonen
En nog meer goed daarbij,
Dit maakt de vrouwtjes blij:
Jan brengt, o zelderweken!
Zo levendig uit zee
Zijn wijf een sitsen deken
Met nog twee kanasters thee.
Hein Lammertse bevindt
Dat zijn vrouwtje moet kramen
Al van haar derde kind;
Nu gaat hij aan de wind:
Zal men een man zo lonen?
Roept hij, o vuile beest!
En zo met horens kronen,
Ik heb het wel gevreesd.
En Klaas die vindt zijn vrouw
Och lacy! en och arme!
Getrouwd met schele Louw,
Nu zit hij in de rouw.
Bram Veen en Van der Weijde
Vinden (o droevig kruis!)
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Hun vrouwtjes allebeide
Zitten in een hoerhuis.
Wel, waarom zouden wij
Ons hartje niet ophalen,
Sprak Keet tegen Marij,
Het staat ons alzo vrij
Als onze lieve mann'tjes
Die met dat vuile goed
Nemen zo menig trantjes,
Al met dat zwart gebroed.
Het is maar leer om leer,
Laten wij 't ons eens doen,
Onz' mannen doen het weer
Een ander, menig keer:
't Is zo menig haven
Ook zo menige vrouw
Daar zij hun hart mee laven;
Zij weten van geen rouw.
Wij zijn geen kalk of steen,
Wat leit er aan gelegen,
Onze mannen gaan maar heen
En wij blijven alleen;
Zij hebben ons dat kunstje
Eerst zelve wijs gemaakt,
Te spelen met het flunsje
Zo zijn wij eraan geraakt.
De zoete meisjes van
Onze landen hier verheven,
Vallen opnieuw weer an,
Zij zoeken ook een man:
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De lange winternachten
Die zij zo droef en bang
Doorbrengen in gedachten,
Vallen haar veel te lang.
De meisjes van die trant
En dochters van pleziertjes,
Ziet men aan alle kant
Zwieren met een galant;
Zij strelen en zij kussen,
Geven hem zoen op zoen
En 't is haar ondertussen
Maar om zijn geld te doen.
Zo worden zij gezult,
Die zoete sjappetouwen,
Maar 't is hun eigen schuld
Dat zij worden gekruld.
Loer hem, hij komt van buiten,
Roepen de hoeren snel,
Hij brengt mee schone kluiten,
Dat komt ons zeker wel.
't Is niet als: hartje, kind,
O bloed! wat bent gij murw,
Ik heb jou zo bemind,
Kom, gaan wij aan de wind;
Ons ganse lieve lijfje
Dat is tot uw vermaak
En tot uw tijdverdrijfje,
Is 't niet een schone zaak?
Men zingt, men springt en drinkt
Daar lustig om te scheuren,
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't Is goud al wat er blinkt
Van deze narre bink;
Hij weet toch van geen zorgen
Voor 't geldje is verhaard,
Hij moet bij avond of morgen
Toch weder op de vaart.
Dan is het: allons, allez!
Voor het zielverkopers Jantje
Moeten zij weer in zee.
Al naar de Kaapse ree;
Want al hun schone geldje
Is roekeloos verteerd
Al tot het laatste speldje
Bij hoertjes en de weerd.
Dat is een stalen wet
Daar zij meest aan geloven,
Dit wordt hun voorgezet,
Daarom hier wel op let:
Is 't mogelijk, wil toch leren,
Eer dat het u berouwt,
Van hoertjes u te weren,
Eer gij wordt arm en oud.
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De Oostindische nachtmerrie, gereden door verscheidene schippers-,
stuurmans-, bootsmans- en meer officieren- en matrozenvrouwtjes,
hier in het vaderland, wier mannen dit jaar zijn thuisgekomen uit
Oost-Indiën
Op de voois: Van ei, ei aant.
Luister, wat ik heb gehoord,
Die het raakt wees niet verstoord,
Hoe veel vrouwtjes in ons land
Als haar mannen zijn van kant,
O jee, o jee, o jee,
Slapen zoet en zacht en warm
In een ander zoeteliefs arm.
Daar is een schippersvrouw gewis
Die haar man gekomen is
Uit Oost-Indiën weerom
En zij heet hem wellekom,
Ut, re, mi, fa, sol, la,
Maar zij draagt een mars voorwaar,
Omtrent van een half jaar.
Hij sprak: lief, wat of je schort,
Dat je rok van voor is kort?
Och, zei zij, het is jouw geest
En die is bij mij geweest,
Bij nacht, bij nacht, bij nacht,
Want ik droomde in mijn rust
Dat ik werd door jou gekust.
Daar is stuurman Piet z'n wijf,
Hoor, wat schandelijk bedrijf;
Het is maar twee jaar geleên
Dat hij voer naar Indiën heen,
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Let wel, let wel, let wel,
En zij heeft al één kind dood
En een ander op haar schoot.
Toen de stuurman vroeg aan haar
Wie z'n kindje dat het waar
En zij zei: mijn lieve man,
Neem het voor jouw eigen an.
Zoet zoet, zoet zoet, zoet zoet,
Als gij 't maar terdeeg bekijkt,
Het is puur jouzelf gelijk.
Wel, hij sprak, hoe kan dat zijn,
Daar ik ben geweest allein?
Maar zij zei: ik ben gestaag
Door de nachtmerrie geplaagd.
Ei ei, ei ei, ei ei,
En daardoor werd ik bemind
Zo lang tot ik kreeg een kind.
Ook zo kwam een bootsman thuis,
Vond zijn vrouw zo rein en kuis,
Want zij was op 't uiterst zwaar
Van een kindje zonder vaêr.
Sus sus, sus sus, sus sus,
Maar zij zei dat zij gewis
Alzo dik van 't water is.
Maar een kok zijn wijf, heel raar,
Die zei dat zij raakte zwaar
Toen haar man naar Inje voer,
Meen je dat ik ben een hoer?
Foei foei, foei foei, foei foei,
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Want mijn kindje, dit onthoud,
Dat is al tien weken oud.
Veel matrozenwijven dan
Die nu kregen thuis haar man,
Die ook wel betreden zijn
Van de nachtmerrie, certein,
Ut, re, mi, fa, sol, la,
En zij zeggen: liefste maat,
Gij zijt toch het kind zijn taat.
Gij Oostindischvaarders, hoort
Wees daarom toch niet verstoord,
Neem het toch niet kwalijk op
Al vindt gij een kleine pop,
Na na, na na, na na,
Zo denk dat uw vrouw bij nacht
Door de merrie is verkracht.

Een nieuw lied, op het gelukkig arriveren van 21 Oostindische
retourschepen
Voois: Jonge meisjes, luister toe aant.
Verheug u in 't generaal,
Vrouwtjes, weeuwtjes allemaal,
Vrijsters die veel van het trantje
Houden, nu kunt gij weer lang
Met een Oostindisch kwantje
Braaf gaan jouw wereldse gang.
Zij brengen in overvloed
Voor jou mee veel kostelijk goed,
Daar gij mee u kunt vermaken;
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Afb. 8 Teruggekeerde Oostindiëvaarder met exotische kostbaarheden. Prent door Abraham Allard,
begin achttiende eeuw (Atlas van Stolk Rotterdam)
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Ook apen en papegaai,
Ei, wat zijn dat schone zaken,
Ook menig bonte kraai.
Porseleinen en theeboe,
Meerkatten en kaketoe,
Ja, goud, zilver en geperelt',
Wat gij hebt gedroomd, gedacht,
Al de schatten van de wereld
Worden u nu thuis gebracht.
Waar dat men keert of wendt,
Vindt men niet als vreugd omtrent;
Joel dan zonder vrezen
Op de rekening van het land.
Hei, wie zou er dood voor wezen,
Voor zo'n vigilante trant.
Menig schone, jonge maagd
Wordt haar maagdom nu ontjaagd,
Dic dan nog een lapper, snijder,
Of een ander ambachtsman,
Krijgt op 't laatst voor deze strijder,
Neemt haar voor reine maagd an.
't Beurt ook alle dagen niet
Dat men zo een vlootje ziet
Voor de wal, 't is een avansie,
Bik en buis nu dat het kraakt,
Denk, het is een buitenkansie,
Pas nu op dat gij wat raakt.
De venusgodinnen schoon
Stellen zich nu fraai ten toon.
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Zie, hoe zij zich nu opschikken,
Puur als een victoriepop,
Met veel strikken en veel kwikken
En met krullen voor haar kop.
't Is al: welkom, welkom hier,
Kom zet je wat bij ons neer.
Hier is lekker wijn en biertje
En een meisje als een vlag,
Zulk 'n zoete venusdiertje
Als gij van jouw leven zag.
Zij springen jou op de schoot
En dat met haar borstjes bloot;
Zie eens hoe zij jou toelonken
Om zo met dat warme lijf,
Als gij braafjes bent beschonken,
Te spelen tot haar tijdverdrijf.
Zo lang als de sjappetouw
Geld heeft, helpen zij hem trouw.
Als zijn poeier is vervlogen,
Dan is er geen duit tot hui
Voor hem, niemand heeft meedogen
Met hem, dat is van de brui.
Ik wens jou tot een besluit
Een Oostindischvaarders bruid,
Roem van Amsterdamse meisjes,
Eer jouw jonge jeugd verdort.
Ieder trouwt al graag een reisje
Eer dat het verboden wordt.
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Een nieuw lied, wegens het gelukkig arriveren van eenentwintig
Oostindische retourschepen, 1718
Stem: Tsa trompen en trompetten aant.
Viva nu, jonge vrouwtjes
En meisjes van plezier,
Die met de sjappetouwtjes
Zo graag gaan aan de zwier:
Nu is de rechte tijd
Dat gij samen vrolijk zijt,
Tsa, aan 't springen en aan 't zingen,
Wees verblijd.
Wijl eenentwintig schepen
Die uit Apenland
Veel waren komen slepen,
Hier zijn met menig kwant,
Waarop gij allen past
En met elkander vlast,
Elk die bikt graag
Op zo 'n gast.
't Is welkom uit Oost-Inje,
Het parelrijke Oost,
Voor weinig geld hier vind je
't Geen sjappetouw vertroost,
Van bier en schone wijn,
Wie zou er dood voor zijn?
Wil maar sollen
Met die bollen,
Groot en klein.
Men weet zo mooi te vleien
Met een sirenenzang
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En menig te verleien
Straks gaat het spul zijn gang.
Nu Keetje, lap maar toe,
En word het spel niet moe;
Wil het doene,
Laat u zoenen
Voor theeboe.
Men ziet ze domineren,
Het mag er wel op staan,
't Is: leven wij als heren,
Met sitsen kleren aan;
Een meisje op de zij,
Vol zoete melodij.
Trant maar, Kaatje,
Want dat maatje
Houdt je vrij.
Ze brengen koopmanschappen
Van Inje over zee;
Ze laten rustig tappen,
De meisjes buizen mee,
't Is: zit een weinig neer,
Zoen, voel en bak nog meer:
Stoeien, dollen, knoeien,
Sollen keer op keer.
De hospes past op 't schrijven
En houdt zijn krijtje klaar,
Hij zal de vriend gerijven,
't Is een Oostinjesvaar,
Wiens beurs geen echo's slaat.
Neen, hij is wel in staat
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Om te klinken en te drinken,
Kameraad.
Dan gaat men aan het zwieren,
Men maakt een schone pret
Met jonge venusdieren,
Men raakt te zaam op bed.
Konfijt noch marsepein
Kan nooit zo lekker zijn,
Als sjappetouwtje met het vrouwtje
Plengt de wijn.
En mag vol minnelusten
Met haar zijn vreugde voên
En in haar armen rusten,
Hij lacht wat om de poen.
Maar op het laatst, de man,
O, die raakt koele Jan.
Wat begin je toch Oost-Inje?
Neem nog an.
Met recht zo mag men spreken
Gelijk hier wordt gehoord:
't Zijn heren van zes weken!
Dan gaat men weder voort.
I Iet geldje op een hond,
Het zieltje moet terstond
Schijven langen, wat voor gangen,
Ruik maar lont.
Het komt jou, maffe zotten,
Dat gij het niet vergeet,
Gij laat u mooi bedotten
Gelijk een ieder weet.
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De meisjes hebben 't geld,
Het staat u slecht gesteld.
Wat ellende, kalisbenden,
U vergezelt.
't Is: pak dan weer uw biezen,
Men haalt je niet meer aan;
Gij moet het zeegat kiezen
En weer naar Inje gaan,
Had je jouw maffe bloed,
Ik wens je alle spoed;
Gij moet varen, door de baren,
Wees maar zoet.

Oostindischvaarders lied
Stem: Ik ging op enen morgen aant.
Kom al die mee wil varen,
Maak kist en bultzak ree,
Hoor wel naar mijn verklaren,
Oost-Inje die wil t'zee;
Men monstert hier het volk goed
En morgen de soldaten,
Naar boord toe, metter spoed.
De trommel heeft geslagen
Om morgen scheep te gaan.
Loop aan, vrinden en magen,
En blijf toch nu niet staan,
Maar breng ons naar de lichter, hoort,
Of aan Monkelmans steiger
Eer dat wij varen voort.
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Daar is 't: wil lustig legen,
Mij dunkt, de boomklok luidt,
Wil kan en glazen vegen
Eer dat de Boom toesluit.
Zuip lustig aan, tap bier en wijn,
Wanneer wij weer thuiskomen,
Wij zullen heren zijn.
Dus ziet men ze dan voeren
Al naar de lichter, hoort,
Dan roept men: adieu, hoeren,
Wij gaan naar Indiën voort,
Om peper, voor vijf jaren, ziet,
Wij zeilen met geneugte,
Weten van geen verdriet.
Als wij komen te stranden
Al tot Batavia,
En varen naar veel landen
Van daar in Azia,
Hoe domineren wij daar dan
Met zuipen, vloeken, zweren,
Om 't zeerst, wie 't beste kan.
Als wij weer arriveren
Al tot Batavia,
De winst gaan wij verteren
Die wij daar winnen dra.
Sineesje komt daar met arak
En bonkesje met bladen
Van schone zuigtabak.
Is dan onz' tijd verstreken
En leit het schip gelaên
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Om over drie vier weken
Naar Holland toe te gaan,
Ons paspoort moet er wezen, vriend,
En afrekening mede,
Van 't geld door ons verdiend.
O Azia, verheven,
Door uw schoonheid vermaard,
Gij doet mijn harte leven,
O parel, rijk en waard!
Vaarwel, adieu mijn tijdverdrijf,
Ik hoop haast weer te komen;
Zo ik in leven blijf.
Zie, dus ziet men weer landen
De schepen wel voorzien
Van de Indiaanse stranden,
In Holland, hoor, goe liên,
Geladen met een schone buit,
Behouden en gezegend,
Gevaren in en uit.
Hoe ziet men hier braveren
Onz' Indischvaarders koen,
Met schone zijden kleren,
Wie 't best zich voor kan doen.
En nu zo zijn zij heren, ziet,
Maar 'k meen: al van zes weken,
Voorwaar ook langer niet.
Zie, hoor naar mijn verklaren,
Hoe dat dit volk nu vaart,
Door stromen en gevaren
Naar Indiën vermaard.
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Komen ze weer in Holland dan,
Zij zijn gans niet verbeterd,
Maar nog al de oude man.
In plaats men God zou danken
Voor een behouden reis,
Zo gaan zij (wat 'n ranken)
Bij hoeren vuil van vleis
Hun schoon en zuur verdiende geld
Verteren en versmeren
Tot de allerlaatste speld.
Met 't hoertje op een wagen
Ziet men ze rijden prat
('t Is niet om te verdragen)
t'Amsterdam door de stad.
Wie hoorde ooit van zulk gedoen!
Daar God hen heeft gezegend
Gaat men 't godd'loos verdoen.
Oorlof, gij zeematrozen
Van de Indiaanse vaart,
Onthoudt u van de boze,
Vooral uw ziel bewaart.
Zo zal de Heer (tot een besluit)
Uw reis gedurig zegenen
Met welvaart, in en uit.
Oostindischvaarders, hoort een woord,
(De vromen zijn hier uitgenomen)
Zo gij dus vaart met hoeren voort,
Zo zult gij haast om 't leven komen.
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Nawoord
‘Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen?’ Deze uitnodiging zal in de zeventiende en
achttiende eeuw vele malen uitgesproken zijn door professionele ronselaars,
zielverkopers, die trachtten bemanning en manschappen te werven voor de vloot van
de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) die driemaal per jaar uitvoer naar de
Oost. Onder Oost-Indië, ook wel India genoemd, verstond men het gehele
handelsgebied van de Compagnie: tussen Mocha en Japan. Anders dan in het titelliedje
van deze bloemlezing, werd de uitnodiging alleen aan mannen gedaan, van wie
slechts een deel uit de Republiek der Verenigde Nederlanden zelf afkomstig was: de
zeelieden vooral uit de kustprovincies en de soldaten uit de landprovincies. Het aantal
buitenlandse werknemers was dikwijls rond de vijftig procent: Scandinaviërs,
Zuidnederlanders, Fransen en Italianen, en vooral Duitsers. Meestal ging het niet om
onverschrokken avonturiers, ‘helden’ zoals ze in enkele liedjes genoemd worden,
maar om ‘kalissen’, mannen die vanwege armoede en werkloosheid, vanwege speel-,
drank- en andere schulden, vaak dus uit louter wanhoop de vloot kwamen ‘versterken’.
Hun fysieke conditie was ook al niet geweldig en aan ervaring en vakmanschap
ontbrak het dikwijls. Alleen een ijzeren tucht kon dit ‘zootje ongeregeld’ in het gareel
houden. De tot ónze verbeelding sprekende Oostindische expeditie was zeker geen
plezierreisje. Onderweg bedreigden slopende ziekten (scheurbuik, hete koortsen,
rode loop) de gezondheid van de mannen, terwijl verraderlijke banken en klippen,
noodweer, windstiltes, oorlogshandelingen, zeeroverij, muiterij en dergelijke ook
hun tol eisten. Eten en drinken waren alleen aan het begin van een reis en tijdens en
na een verversingsstop enigszins royaal en gevarieerd, maar op zee moest men zich
vooral met gedroogde en gezouten waren behelpen. Gebrek aan zuiver drinkwater
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kon niet door het dagelijkse rantsoen aan bier, wijn en brandewijn gecompenseerd
worden. De ‘kajuitsgasten’, officieren en onderofficieren, genoten betere verzorging
dan het gewone werkvolk; alleen zieken werden wel eens verwend met drank en
spijs van de officierstafel. Eenmaal in Oost-Indië stond men bloot aan vijandelijkheden
van ‘inlanders’, aan tropische ziektes en aan de risico's van een ongeregeld
levensgedrag - vooral over dat laatste lichten de liedjes ons met het grootste genoegen
in. Omdat bovendien een aantal mannen in de Oost bleef wonen en werken, daalde
het percentage van VOC-dienaren dat Europa terugzag, soms tot onder de veertig
procent. Geen aanlokkelijk vooruitzicht voor potentiële werknemers van de
Compagnie. Enige reclame kon dan ook beslist geen kwaad. Teruggekeerden, die
een week of zes goede sier konden maken in de verschillende thuishavensteden van
de VOC, waren overtuigende propaganda. Ze vertelden sterke verhalen over de schatten
van het Oosten: goud en edelstenen, sits en zijde, specerijen en medicinale kruiden,
de exotische flora en fauna en... de vrouwen. Populaire reisteksten (journalen en
reisbeschrijvingen) verschaften meestal eveneens stimulerende informatie: spannende
avonturen naverteld door overlevenden, beschrijvingen van vreemde landen en
volkeren. Voor wie de reisliteratuur niet kopen en/of lezen konden, waren er de
liedjes.

Liedjes en liedboekjes
Liedjes waren bijzonder populair bij alle lagen van de bevolking. Ze werden gezongen
op bruiloften en partijen, op markten en kermissen, in gezelschappen van ‘ouden en
jongen’. Uit reisbeschrijvingen blijkt dat ze ook aan boord van de schepen ten gehore
werden gebracht ter ere van een feest of van een heuglijk feit, zoals het passeren van
gevaarlijke plaatsen of van de evenaar. Omdat ze rijmden en een vast metrisch patroon
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hadden en omdat ze op doorgaans bekende melodieën gezongen werden, lagen ze
gemakkelijk in het gehoor en in het geheugen. Voor wie de kunst van het lezen wél
meester was, waren er bovendien losbladige liedjes en eenvoudige liedboekjes te
koop tegen lage prijzen. Hierdoor waren ze dikwijls bekend bij grote groepen.
De liedjes over de reis van en naar en over het verblijf in Oost-Indië hadden
tenminste een informerende en opiniërende functie:
1. Ze verschaften informatie over de werving, de reisroute, het leven aan boord,
de handelsnederzettingen en de voornaamste handelsprodukten.
2. Ze propageerden als het ware indiensttreding bij de VOC door behalve gage een
extra inkomen in natura te ‘beloven’: afhankelijk van de rang mocht een ieder een
bepaalde hoeveelheid privé-goederen mee naar huis nemen (de zogenaamde voering);
door opwindende avonturen met donkere Oostindische godinnen in het vooruitzicht
te stellen, die bovendien voor hun gunsten soms zelfs geld betaalden in plaats van
dat te vragen; door ten slotte na terugkeer de weldadige ontvangst door de blanke
godinnen te evoceren.
Tamelijks haaks op deze lofprijzingen staat een andere categorie, namelijk die van
de moraliserende liedjes:
3. Ze waarschuwden jonge mannen (boeren, burgers en buitenlui) tegen een
lichtzinnig levensgedrag: zuipen, gokken en hoereren brengt mannen zodanig in de
problemen dat ze niet anders kunnen doen dan weinig loffelijk dienst nemen bij de
Loffelijke Compagnie en vervolgens scheep gaan naar het gevaarlijke en ontuchtige
Apenland.
Alle drie categorieën zijn in deze bioemlezing vertegenwoordigd, dikwijls in
mengvormen.
Over de tekstdichters en componisten van de liedjes zijn we slecht geïnformeerd.
In feite gingen volksliedjes van zanger naar zanger en van bundel naar bundel. Soms
zijn samenstel-
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lers van bundels bekend, zoals de Haarlemmer Jan van Asten (ca. 1650), de Enkhuizer
Femme Gerbrantsz. Drieduym (ca. 1665), de Amsterdammer Pieter de Vos, alias
Kleyn Jan (ca.1700), of diens stadgenoot Jacobus Rosseau (ca.1720), maar is het
niet geheel zeker of zij ook de auteurs van de liedjes zijn, of voornamelijk de
bewerkers. Vele liedjes leidden een lang leven, niet zelden langer dan een eeuw, en
komen in allerlei redacties voor, waarbij veranderingen (zeker niet altijd
verbeteringen) optreden. Vroegere situaties worden niet altijd meer begrepen,
eigennamen raken verward of worden aangepast aan eigentijdse figuren, woorden
en uitdrukkingen in het Maleis worden verhaspeld. Reconstructie van Maleise
conversatie in liedjes over Batavia is meestal niet of nauwelijks mogelijk. Soms lijkt
ridiculisering van het Maleis de bedoeling, een andere keer worden er pikanterieën
verhaspeld - alleen herkenbaar voor de ‘ingewijden’.
Het is duidelijk dat in de zeventiende- en achttiende-eeuwse liedjes de vroege
liedtraditie nog zijn sporen achtergelaten heeft. Verschillende liedjes dragen
kenmerken van adieu-liederen, of van dageraadliederen: een afscheid in dialoog op
het moment dat Aurora als godin van de dageraad de nieuwe dag aankondigt (zoals
in het ‘Afscheidslied’). Aansprekingen van het publiek, zoals ‘wilt horen’, ‘wilt
verstaan’ zijn volop aanwezig, maar lijken een stoplap-functie gekregen te hebben.
Een enkele maal wordt zelfs in een achttiende-eeuwse tekst nog op z'n middeleeuws
over ‘leken en klerken’ gesproken. Eindstrofes beginnen soms, als in de rederijkerstijd,
met ‘Prinse’ of ‘Prinsen’, zonder dat daarvan de functie nog duidelijk is.
De melodie (stem, wijs of voois) wordt meestal aangeduid door de eerste regel
van een destijds kennelijk bekend lied; soms is er sprake van een eigen melodie: ‘Als
't begint’, of ‘Een aangename wijs’ of ‘voois’. Zulke eigen melodieën zijn moeilijk
terug te vinden. Het Nederlands Volksliedarchief, gehuisvest in het P.J. Meertens
Instituut (Keizersgracht 569-571 te Am-
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Afb. 9 Het populaire liedboekje De Oost-Indische thee-boom beleefde vele herdrukken in de tweede
helft van de achttiende eeuw en in het begin van de negentiende eeuw (KB Den Haag)
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sterdam), bezit een uitgebreide documentatie van melodieën en wijsaanduidingen.
Bovendien van metrische en rijmschema's (onder andere de zogenaamde voetenbank:
accenten per versregel), met behulp waarvan mogelijke melodieën te achterhalen
zijn. In deze bloemlezing heb ik me beperkt tot de literaire aspecten van de liedjes,
tot de teksten.
De Oostindische liedjes zijn meestal niet in speciale liedboekjes gebundeld.
Gebruikelijk is dat allerlei soorten, liefdesliedjes, levensliedjes, historieliedjes,
rampenliedjes, meiliedjes, zeemans- en andere beroepsgebonden liedjes, kriskras
door elkaar staan. Qua toonzetting uiteenlopend van pikant erotisch tot stichtelijk
moraliserend. Sommige bundels, zoals d' Enchuyser Y bocken, De vermakelijcke
buys-man, Matroosen vreught, zijn vooral in visserij en zeevaart gespecialiseerd en
hierin vindt men dan ook een hogere concentratie van Oostindische liedjes. Een enkel
bundeltje staat nog sterker in het teken van reis naar en van en verblijf in Oost-Indië,
zoals De vrolijke Oostindische wellekomst-drinker en De Oostindische thee-boom.
Vooral deze Thee-boom, die in talrijke meer of minder verschillende edities uitgegeven
werd in de tweede helft van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw,
blijkt een rijke bron. Van dit populaire liedboekje verschenen dus ook nog edities
na de opheffing van de VOC, die zich rond 1800 voltrok. Deze bundel bevat ook
liedjes waarin de stad Batavia, als het ware de hoofdstad van het Nederlandse
handelsimperium in Azië, gedetailleerd en tamelijk natuurgetrouw beschreven wordt.
Met liedjes die bijna als een soort gids voor Batavia en omgeving dienst kunnen doen
(‘Batavies Lied’ en ‘Een aardig voorval buiten de Rotterdamse Poort op Batavia’) wel te verstaan van de oude stad voordat gouverneur-generaal Willem Daendels
omstreeks 1810 met afbraak en sanering begon. Een bundel met veelbelovende titel
De vroolyke Oost-Indiesvaarder, of klinkende en drinkende matroos (ca. 1780) bevat
eigenlijk op een wellekomstliedje na geen Oostindische teksten. Ook andere quasi
Oostindische
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bundels bevatten geen Oostindische liedjes, maar het gebruikelijke, gevarieerde
repertoire dat (óók) door Oostindiëvaarders zo goed gezongen kan worden als zij
weer in het vaderland zijn: een vorm van kopersmisleiding?

De Oostindische cyclus
De liedjes in deze bloemlezing vertegenwoordigen de gehele cyclus: de werving, het
zwaar vallende afscheid, de even avontuurlijke als gevaarlijke heenreis, de tussenstop
aan de Kaap, de aankomst in Batavia, het warme en opwindende verblijf in de Oost,
het verdacht late afzweren van de vrouwen aldaar, de dikwijls rampzalige terugreis,
het uitspatten en potverteren in patria en de vrijwel onvermijdelijke nieuwe
aanmonstering.
Bij de werving gingen trommelslagers rond, soms vergezeld van andere muzikanten,
die speelden op pijpen, schalmeien en trompetten. Men monsterde aan bij de
bewindhebbers die zitting hielden in het Oostindisch Huis van een van de Kamers
van de VOC. Er waren zes Kamers: Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Rotterdam, Delft
en Zeeland (Middelburg). Het handgeld en voorschot op de gage verdwenen meestal
meteen in de zakken van de koppelbazen van toen, de zielverkopers, die een groot
deel van het lagere personeel, matrozen en soldaten, van kost en inwoning en van
een uitrusting voorzien hadden. Wanneer het moment van vertrek aanbrak, gingen
de trommelslagers opnieuw rond en moesten de mannen zich met hun bagage (‘kist
en bultzak’, dat wil zeggen scheepskist en matras) naar de haven begeven. Menigeen
die niet had willen deugen, moest nu ‘naar het kalfsvel [trommel] horen’. Voor hen
die door schulden gedwongen aangemonsterd hadden, was Oost-Indië het Apenland,
voor de uitzondering die vrijwillig zijn fortuin wilde beproeven heette het een
Luilekkerland.
Blijkens de liedjes viel het afscheid van vrienden en vooral van vrouwen heel
zwaar. In het titelliedje worden de meisjes
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dan ook uitgenodigd om in mannenkleding mee te varen, maar in de werkelijkheid
bleef het aantal travestiegevallen beperkt: in geval van ontdekking werd de vrouw
met de eerste de beste gelegenheid naar het vaderland teruggezonden.
Met kleinere schepen, de lichters, werden de mannen vervoerd naar de grote
VOC-schepen die op de rede voor anker lagen. Die van de Kamers Amsterdam, Hoorn
en Enkhuizen meestal bij Texel, die van Rotterdam en Delft bij Goeree, die van
Zeeland bij Vlissingen. Daarna was het wachten op een gunstige wind, wat weken
kon duren en waarbij de verveling hard toesloeg. Het eiland Texel viel als
uitgaanscentrum niet erg in de smaak: volgens een van de liedjes waren daar alleen
oudere boerinnen om zich mee te vermaken.
De zeereis was vol risico's en ontberingen. Wanneer men eenmaal de Engelse
zuidoostkust gepasseerd was, moest men al rekening houden met de Noordafrikaanse
zeerovers, in de liedjes Turken genoemd. Die aasden niet alleen op de lading, maar
ook op de bemanning die in slavernij gebracht kon worden en door vrijkoopacties
vanuit het vaderland veel geld kon opbrengen. Soms kwam de dreiging uit de
bemanning zelf: vooral Duitsers (Poepen of Moffen) hadden de bedenkelijke reputatie
uitschot en potentiële muiters te zijn. Wanneer, zoals in het geval van de ‘Nijenburg’
(1763), de muiterij onderdrukt kon worden, werden als afschrikwekkend voorbeeld
ongemeen strenge straffen uitgedeeld. De ontdekking dat een van de matrozen of
soldaten een verklede vrouw was, bracht veel opwinding teweeg in de mannenwereld
aan boord: soms had ze gemonsterd om haar vriend te kunnen volgen, soms om een
exclusief mannelijk beroep te kunnen uitoefenen. Volgens een van de liedjes zouden
de mannen willen dat er wel ‘vijftig van die soort’ meevoeren.
Na enige tijd varen raakte het verse voedsel uitgeput en ging men steeds meer over
op de typische scheepskost: harde scheepsbeschuit, grutterswaren, gezouten voedsel.
Drinkwater
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werd strenger gerantsoeneerd dan alcoholhoudende dranken, zeker in de hete gebieden.
In verband met de heersende winden voer men van de Kaapverdische eilanden meestal
in de richting van de Braziliaanse kust. Het veilig passeren van de banken en klippen
aldaar, de Abrolhos, werd met opluchting gevierd. Vandaar zette men koers naar
Kaap de Goede Hoop, waar men enkele weken voor anker ging. De schepen werden
gerepareerd, vers voedsel en drinkwater ingenomen en de mannen konden zich aan
de wal vertreden. In het hospitaal konden zieken op krachten komen.
De laatste etappe voerde dikwijls langs het nog weinig in kaart gebrachte Zuidland
(Australië). Om niet op de westkust te lopen met eilandjes en klippen die alweer de
naam van Abrolhos voerden, namelijk de Houtmans Abrolhos, moest men op tijd
zijn koers wijzigen in noordelijke richting om Straat Soenda tussen Sumatra en Java
te bereiken.
Het fameuze schip de ‘Batavia’ ging voor de westkust ten onder - zij het niet
roemloos, zoals de bouw van een replica en talrijke publikaties aantonen. Na de
schipbreuk oefenden een koopman en enkele rotgenoten een gruwelijke terreur uit
die pas na terugkeer van de commandeur uit de stad Batavia, waar hij hulp was gaan
halen, bedwongen kon worden. Dit voorval wordt dan ook in ‘Een droevig, jammerlijk
liedeken’ bezongen.
Bij de aankomst voor de rede van Batavia wisselden schepen en Kasteel
saluutschoten uit, signaal voor menig Chinees handelaar dat er geld te verdienen viel.
Talrijke schepelingen die de zeereis overleefd hadden, kwamen in de ongezonde stad
alsnog om het leven. Gewoonlijk moesten VOC-werknemers vijf jaar in Oost-Indië
dienst doen, scheepsjongens meestal langer, officieren meestal korter. Wanneer men
niet op Java bleef, reisde men door naar een van de talrijke handelsposten: Mocha,
Basra, Suratte, Malabar, Coromandel, Ceylon, Bengalen, Siam, Malakka, de
Molukken, Formosa, Decima (Japan).
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Batavia was het middelpunt van de inter-Aziatische handel en stapelmarkt: goederen
uit het gehele VOC-gebied werden er verhandeld of opgeslagen om met de
retourschepen naar Europa vervoerd te worden. Volgens de liedjes onder andere
nootmuskaat en foelie van de Molukken, hout van Timor, goud van Sumatra, lood
en tin van Siam en Malakka, zijde van Japan, salpeter van Bengalen, gember en
kaneel van Ceylon, amandelen en wijnen van Perzië, fluweel van Suratte en
bloedkoralen van Mocha.
Uit de talrijke liedjes die op Batavia en omgeving betrekking hebben, blijkt een grote
preoccocupatie met het vrouwelijk schoon, vooral met Aziatische en Euraziatische
vrouwen. De laatsten, de zogenaamde mestiezen, zijn bijna zonder uitzondering knap,
meegaand en gul. Menig bootsgezel of ambachtsman beleeft dan ook opwindende
seksuele avonturen met de ‘mestiesjes’ - die vaak nog geld toegeven na een geslaagd
liefdesspel. Dit liefdesspel wordt meestal heel openhartig en plastisch beschreven,
kenmerkend voor het liedgenre overigens. Aandacht voor de boeiende
mestiezencultuur in Oost-Indië is er niet: over de rol die mestiezenvrouwen speelden
in het sociaal-culturele leven, over hun machtsposities in de regenten-families wordt
gezwegen. De mestiezen van de liedjes zijn meestal de professionele of
amateuristische straatmadelieven niet wie men eerder korter dan langer durende
relaties aangaat. Wanneer het contract van de VOC-dienaren afloopt en de thuisreis
aangekondigd is, worden de donkere vrouwen verloochend: in discriminerende termen
als zwart geil vee en chamsgebroed aangeduid en in de steek gelaten. In Nederland
wachten immers de blanke vrouwen, die niet van de door Noach verdoemde zoon
van Cham afstammen, maar van de door hem gezegende Jafet (Genesis 9: 25-27).
Het chamsgeslacht zouden volgens de theologen de donkere volkeren zijn die tot
knechtschap en slavernij verdoemd waren; de Jafeten de
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blanke Europeanen, die met kennis en macht, zelfs met wereldhegemonie gezegend
zouden zijn.
Na het afscheidsmaal in het Kasteel vertrokken de Oostindiëvaarders met
zwaarbeladen schepen vol produkten bestemd voor de veilingen van de VOC. Voor
het doorvaren van Straat Soenda vond nog een visitatie plaats om te zien of iedereen
aan boord was die er mocht/moest zijn, en om de lading te controleren en de privéen smokkelhandel naar vermogen te beteugelen. De tocht door de onberekenbare
Indische Oceaan bleek niet zelden noodlottig; menig rijkbeladen (soms té rijkbeladen)
schip verdween onderweg naar de Kaap in de golven. Niet alleen een financiële ramp
voor de Compagnie, maar vooral een menselijke tragedie. De liedjes beschrijven
voorvallen waarbij mannen, zelfs kinderen, dagen ronddreven... zonder gered te
worden.
Naderde men eenmaal de Europese kust, dan werd het tijd om het thuisfront te
waarschuwen: brieven en couranten berichtten de nadering van de vloot. Volgens
de liedjes wordt een leger van waarden, waardinnen en hoeren op de been gebracht;
zelfs maagden en weduwvrouwen worden gemobiliseerd. Er valt immers in korte
tijd veel geld en goed te verdienen; behalve de gages heeft iedere Oostindiëvaarder
een met sits, porselein, specerijen, thee en andere kostbaarheden gevulde scheepskist.
Dorst en drift moeten gelest en bevredigd worden. Herbergen en bordelen beleven
gouden tijden. De venusdieren kunnen iedere VOC-dienaar een bij diens functie
behorend minnespel bieden door de schipper te laten laveren met de venusschuit, de
stuurman met de roerpen te laten spelen, de kok de gort te laten roeren, de soldaat
te laten tonen of zijn snaphaan nog wel kruit bevat en de matroos op het kompas te
leren varen.
Sommige zeemansvrouwen of -verloofdes zitten met een probleempje: zij hebben
hun domicilie gekozen in een bordeel; andere hebben een tweede man genomen;
sommige hebben in
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de ongeveer zevenjarige afwezigheid van hun man enkele kinderen ter wereld
gebracht, maar kunnen dat niet helpen aldus het liedje ‘De Oostindische nachtmerrie’:
zij zijn tijdens een droom over hun afwezige man zwanger geraakt, of zelfs door een
nachtmerrie verkracht... Bovendien, vraagt een ander liedje, zal zeemanlief niet in
ieder havenstadje een ander schatje gehad hebben? Zal hij zich niet afgegeven hebben
met het zwarte gebroed?
Het grote potverteren duurde niet zo lang. De mannen schransten, dansten en
sjansten; ze kaartten en dobbelden; ze lieten zich per koets rondrijden door de stad.
Familie en vrienden, waarden en hoeren trachtten hun deel van de buit te veroveren,
men pakte en plunderde waar men kon. Na een week of zes was het geld op, daarmee
de goodwill. De ‘sjappetouwtjes’, zoals het lagere VOC-volk genoemd werd, werden
nu met de nek aangekeken en gehoond: het zijn maar heren van zes weken die
opnieuw voor zeven jaren dienst moeten nemen. Adieu Pierrot! De zielverkopers
ontfermden zich ten slotte weer over hen. Opnieuw gingen de trommels rond en de
reis naar het Apenland kon van voren af aan beginnen.

Het beeld van Indië
In vele opzichten zijn de Oostindische liedjes oppervlakkig en eenzijdig. Ze geven
beslist een aardig en interessant beeld van het even ruige als broze matrozenleven,
maar over Oost-Indië zelf hebben ze weinig te bieden. Over Aziatische culturen,
over de Javaanse en Molukse adat en godsdiensten bij voorbeeld, treft men nauwelijks
een woord aan. Het Chinese toneel in Batavia (de ‘Sinese Wajang’) wordt genoemd;
VOC-dienaren brachten daaraan graag een bezoekje, niet het minst omdat er soms
drank en voedsel aangeboden werd, maar over de functie en betekenis van zo'n
voorstelling hoort men niets. Zoals reeds gezegd, is er geen aandacht voor de
mestiezencultuur, alleen
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enkele uiterlijkheden worden vermeld, zoals kleding, sieraden en dergelijke. Het
sirih pruimen wordt genoemd, evenals het spelevaren in een prauw (‘orembaaien’)
en er worden ten slotte enkele woorden Portugees en Maleis gebrabbeld. Ongetwijfeld
couleur locale, maar met weinig schakeringen.
Voor de door ons als indrukwekkend ervaren natuur en landschappen is er evenmin
aandacht. Van flora en fauna worden slechts de eetbare vruchten en de
handelsprodukten genoemd, voornamelijk de specerijen en medicinale kruiden,
sinaasappel, citroen, ananas en mangistan, de kokospalm en furipalm, apen, olifanten
en papegaaien. Zelfs de buffel, de tijger en de slang ontbreken. Het lijkt erop dat
alleen datgene wat consumeerbaar en verhandelbaar is stof tot zingen opleverde.
Uitzondering is de dichter van ‘Het Lof van Oost-Indiën’, die waardering voor het
nuttige van de natuur paart aan de bewondering voor de schoonheid ervan.
Oostindische liedjes zonder palmenstranden, vulkanen, sawahs, desa's, tempels;
zonder de inheemse bevolking, tenzij zij handel drijven, vooral Chinezen, of seks
bedrijven, vooral Moorse zwarten (afkomstig van Malabar, Coromandel en Bengalen)
en mestiezen.
Het beeld van Oost-Indië dat door deze liedjes opgeroepen wordt, is wel heel erg
ongenuanceerd en vooroordelen bevestigend, kennelijk bedoeld voor een publiek
met uitsluitend materiële belangstelling. Het Apenland c.q. Luilekkerland is goed
voor een tijdelijk verblijf waarin veel geld valt te verdienen en vele kortstondige
seksuele avontuurtjes te genieten zijn. Was deze eenzijdigheid functioneel: werden
mannen aldus aangespoord om dienst te nemen bij de Compagnie? En om na afloop
van het dienstverband terug te keren - de retourschepen moesten immers ook bemand
worden? Hoewel, de meesten wilden toch al graag terug; de gages werden in
Nederland uitbetaald, in Indië kon men hooguit een klein voorschot op het reeds
verdiende loon krijgen. Thuis wachtten bovendien op-
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nieuw de vrouwen aan wie geld en goederen heel goed besteed waren! Niettemin
kan men aan deze categorie liedjes, met talrijke aansporingen als ‘Dus dan,
Nederlandse jeugd / Vaart naar India met vreugd’ of ‘Wie wil d'r mee naar Oost-Indië
varen / ... / Daar kunt gij veel geld en goed vergaren’, een duidelijke propagandistische
strekking niet ontzeggen. Tekstdichters en -zangers vertolkten daarmee kennelijk
wat een groot deel van de samenleving van hen verwachtte.
Uit andere bronnen weten we dat er ook talrijke VOC-dienaren waren die Oost-Indië
liefhadden, aan land en volk, cultuur en natuur verknocht waren; dic geen passanten,
maar blijvers waren, zoals de natuurkenner Georg Rumphius of de
gouverneur-generaal Johannes Camphuys - en met hen vele anderen, minder bekenden.
Voor hen waren deze liedjes kennelijk niet bedoeld.
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Verantwoording
De liedjes zijn uit zeventiende-, achttiende- en begin negentiende-eeuwse bronnen
geseleeteerd en zodanig geordend dat de ‘Oostindische cyclus’ op de voet gevolgd
kan worden. Ze komen slechts ten dele voor in de gepubliceerde verzamelingen van
Scheurleer, Werumeus Buning, Wouters en Davids. Ze zijn afkomstig uit de collectie
Scheurleer van liedboeken en losse liedjes (Koninklijke Bibliotheek Den Haag), de
collectie Wouters (Koninklijke Bibliotheek Den Haag en het Nederlands
Volksliedarchief te Amsterdam), de overige collecties van het Nederlands
Volksliedarchief, de collectie ‘Volks- en straatliedjes’ van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde te Leiden en de liedboekjes in de Universiteitsbibliotheek
te Leiden en te Amsterdam (UvA).
In de geest van de Griffioenreeks is de interpunctie aangepast en de spelling
gemoderniseerd, behalve in gevallen waar het om woorden in rijmpositie gaat. De
aanduidingen voor het persoonlijke en bezittelijke voornaamwoord in de derde
persoon meervoud manlijk zijn aan hedendaags gebruik aangepast. Het voorzetsel
van in de lijdende vorm is door het thans gebruikelijke door vervangen. Enkele
evident corrupte passages en enkele evidente zetfouten zijn verbeterd. Het verhaspelde
Maleis is ongecorrigeerd gebleven, ook al omdat reconstructie niet altijd met zekerheid
kon plaatsvinden. In de ‘Aantekeningen’ is voor zover mogelijk een verklaring
gegeven.
Voor hun hulp bij het tot stand komen van deze bundel dank ik de medewerkers
van het Nederlands Volksliedarchief te Amsterdam en die van de afdeling Oude
drukken van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Adviezen kreeg ik voorts van
Sander Adelaar, Eddy Grootes, Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
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Aantekeningen
Een nieuw lied, tot lof van een Oostindiëvaarder 7
voois zangwijs; pikbroek met pek bewerkte broek, door matrozen gedragen; haast
spoedig; abondant overvloedig; konstabel onderofficier die gaat over geschut en
munitie; overluid hardop.
Afscheidslied 9
Aurora (godin van) de dageraad; lichter vaartuig waarmee personen en/of goederen
naar een groter schip gebracht worden; boom drijvende balk die haven of vaargeul
afsluit; Toren Montelbaanstoren, vanwaar de lichters vertrokken; wast groeit;
Neptunus' vloed zee; Neptunus is de god van de zee; Boreas god van de winden;
haast spoedig; bruine donkere; Drommel duivel; spelen kaarten.
Een Kalis-lied 12
kalis armoedzaaier; Oosters uit naar de Oostzee; De Straat... in Straat van Gibraltar,
dus de Middellandse Zee in; Turk Noordafrikaanse (Barbarijse) zeerover; ontbinden
ontvouwen, uitspreken; lekker beet lekkerbek (iemand die ook naar Luilekkerland
wil); rijk van Jakatra Oost-Indië; Jakatra was de naam van de Javaanse havenplaats
waar Jan Pieterszoon Coen in 1619 Batavia stichtte.
Oostindischvaars lied 14
Palen palen ter afsluiting van een haven, waaraan tevens schepen kunnen meren;
kalissen pierewaaien; zich van ... kan houwen zich van ... kan onthouden.
Oostindisch Venus-lied 15
Cupido god van de liefde; converseren verkeren; kan ook erotisch bedoeld zijn;
schermutseren schermutselen.
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Het beklag van de Amsterdamse lichtmis 17
lichtmis losbandig iemand; naar 't kalfsvel horen achter de trommel aan, dus dienst
nemen; als winterkoren winterkoren lijdt namelijk door het winterweer; dartelheid
lichtzinnigheid.
Nieuw bootsgezellenlied 18
pooien zuipen; arak soort brandewijn, gemaakt uit melasse, rijst en sap van de
arekapalm; toebak tabak.
Matroos' afscheid 20
habijt (deftige) kleding; mag kan; test vuurpot om in stoof te plaatsen; Spek-Jan
spotnaam voor Spanjaard en Portugees; oorlof vaarwel.
Afscheidslied 23
principaal voornaamste; Seur waarschijnlijk de (opper)koopman; derde wake
derde stuurman; vigilant waakzaam, flink; preekheer ziekentrooster, belast met de
geestelijke zorg; onderbarbier onderchirurgijn; bootsman onderofficier met toezicht
op de tuigage van de grote mast, tevens toezicht op kwartiermeesters; schieman
onderofficier met toezicht op de tuigage van het voorschip; konstabel onderofficier
belast met geschut en munitie; pertinent stipt; Neptunus' veld de zee; van familienaam;
kwartiermeester onderofficier met dagelijks toezicht op een van de kwartieren
(eenheden waarin de bemanning ingedeeld is); abondant ruim voorhanden; vier vuur;
bottelier onderofficier met toezicht over levering en uitdeling van drank en spijs;
commandeur bevelhebber van de soldaten aan boord; lanspassaat onderkorporaal;
provoost onderofficier belast met orde en tucht; zowel politiefunctie als aanklager;
overschoer verkeerd; Batavieren stoere Nederlanders; achter de hand dat deel van
touw dat bij trekken of vieren achter de hand van de laatste trekkende of vierende
man ligt; soldaten helpen dus niet echt bij trekken of vieren; meu tante.
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Afb, 10 VOC-schip op gedenkpenning
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Op het varen van de Oost-Indiëvaarders 29
kluis kluisgat in de boeg waardoor ankertouw of -ketting gaat; het anker ligt voor
de kluis tijdens het varen; kram hoefijzervormige bout of ring; het anker ligt voor
de kram wanneer het schip in een haven ligt en met trossen vastgemaakt is; Doeveren
Dover; Rosant Roode Zandt, noordelijk deel van Cork Sand; Ambrosius waarschijnlijk
worden de Abrolhos bedoeld (voor de Braziliaanse kust).
Reis naar Oost-Indiën 30
Indiaan bewoner van (Oost-)Indië; eêl edel; Cormandeel Coromandel, oostkust
van het huidige India; India (Oost-)Indië; fluit oorspronkelijk Nederlands
koopvaardijschip, driemaster, voor de vaart naar Oost- en West-Indië; ook voor de
interaziatische handel gebruikt; Sumater Sumatra; brave dappere; brulee brandewijn;
abondant overvloedig; masak warme alcoholische drank, bereid met eieren en
nootmuskaat; haastig spoedig; Hollandse dal Holland; Eolus god van de winden;
Triton een van de zeegoden, die door op een hoorn te blazen de golven kon bedaren.
Een nieuw lied 35
Kermisschepen die ten tijde van de najaarskermis uitvaren; Helse Deur een van
de Texelse zeegaten, Helsdeur; Boerse dal boerse landstreek, hier Texel; commandeur
schip van de vlootvoogd.
Op een meisje van twintig jaren 37
aan de trant op stap; secreten geheim; tas meid; vogeltjes ... schieten liefde
bedrijven; Aurora (godin van) de morgenstond; hier, de ochtendzon.
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Journaal gehouden naar India 40
Singels Dungeness; Bevesier Beachy Mead; Poortland Portland; Goustaert Start
Point; Lesert Lizard; Sorles Sorlings; schiet de hoogtekant bepaal de hoogte, stel de
geografische breedte vast bij het bestek maken; Jago Sâo Tiago, grootste der
Kaapverdische eilanden; Trinidad eiland ten zuidoosten van Brazilië; Testandi Thun
waarschijnlijk Tristan da Cunha, eiland tussen Zuid-Amerika en Kaap de Goede
Hoop; Bon Sperance Cap de Bonne Espérance (Kaap de Goede Hoop); San Paulo
eiland in de Indische Oceaan tussen Kaap de Goede Hoop en Australië.
Het waarachtig en droevig verhaal 42
klip zandbank; schoot schot als noodsignaal; ongestuim onstuimig; desolaat
troosteloos, ontredderd (slaat op de drenkelingen); reên redenen.
Een nieuw lied op een vrouwe matroos 44
zielverkoper ronselaar van matrozen en soldaten; hoorn koehoorn; hiermee kon
de vrouw de schijn ophouden dat ze een man was; kardeel touwwerk voor hijsen en
strijken van zeilen of onderra's; gepriegeld geranseld; vogelknip geslachtsdeel.
Merkwaardig verhaal van een dienstmaagd 47
zielverkoper ronselaar van matrozen en soldaten; disfortuin ongeluk; haar tegen
gingen haar tegenkwam, haar overkwam; straks dadelijk; resolutie beslissing;
commandeur aanvoerder van de vloot, of van de soldaten aan boord van het schip;
hier wordt waarschijnlijk een hoge koopman bedoeld; des daarom; gebied macht.
Journaal van de fluit Delfshaven 49
fluit driemaster koopvaardijschip voor de vaart naar Oost- en West-Indië; Spaanse
Zee Golf van Biskaje; Turk Noordafri-
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kaanse zeerover; prinsenvlag vlag in de kleuren van de Prins van Oranje (oranje,
wit, blauw); halve maan symbool van de islam en wapenteken van het Turkse rijk;
bloedvlag aanvalsvlag van kaper: in geval van verzet geen genade; sloegen wel twaalf
glazen twaalf maal werd op de scheepsklok aangegeven dat de zandloper gekeerd
was; er ging dus twaalf maal een halfuur voorbij; kwartier genade, lijfsbehoud; stuk
kanon, vuurmond; veêl vedel, viool; speelden ... veêl gaven hem een koekje van eigen
deeg; minnaren jongemannen, verg. vrijers; nevels duister zonden; prinse
oorspronkelijk aanspreking in laatste strofe van een gedicht van de ‘prins’ of
beschermheer van een rederijkerskamer; hier mogelijk aanspreking van de Prins van
Oranje als opperbevelhebber van de Nederlandse vloot.
Een nieuw lied 52
aflopen overmeesteren, muiten; mare tijding; Poep Westfaler; knepen listen; zo
jong als oud zowel jong als oud; platen munten; obstinaat kwaadaardig.
Een nieuw lied 54
schoot schot als noodsignaal; Bewindhebbers directeuren (van een Kamer) van de
VOC.
Een droevig, jammerlijk liedeken 57
met vrezen vreselijk; fielen fielten, schurken; vromen deugdzamen, dapperen;
commandeur aanvoerder van de vloot; verstrangen gestrengheid; haast spoedig.
Het lof van Oost-Indiën 61
Aurora (godin van) de morgenstond; haar wagen de zonnewagen; Febus de
zon(negod); Indiaan inwoner van Indië; dies daarom; trezoor schat, schatkamer;
hyacint bruin-rode half-edelsteen; zeilsteen magneetijzersteen; Gouden Eeuw tijdperk
van vrede, geluk en welvaart; pisijnen wateren, baden; abondant
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overvloedig; rode barber rabarber; landouwen landstreken; waranden tuinen, parken;
wellustig heerlijk; griffioen fabeldier, half adelaar, half leeuw; lori loeri,
papegaaiachtige vogel; op de dril aan de wandel; loos sluw; schromelijk
schrikwekkend, gevaarlijk; trots niet onderdoend voor; stapel stapelplaats, opslag
van goederen; mits door middel van; Nederlandse Raad Raad van Indië; generaal
gouverneur-generaal; Roomse monarchij Romeinse rijk; treft overtreft; Gelijk ons
Mozes schrijft aan Mozes werden de eerste vijf bijbelboeken toegeschreven, dus ook
Genesis met het Paradijsverhaal; perikels gevaren; Turk Noordafrikaanse zeerover;
daar zijn baken viert waar het baken waarop hij vaart licht geeft (vier: vuur) fokken
en blinden zeilen van de fokkemast en razeilen; jacht klein snelvarend zeeschip
toegevoegd aan vloot voor het doen van verkenningen, overbrengen van berichten
en dergelijke; schieman onderofficier verantwoordelijk voor de tuigage op het
voorschip; konstabel onderofficier verantwoordelijk voor geschut en munitie;
busschieter matroos die assisteert bij het geschut; kwartiermeester onderofficier
belast met toezicht op eenheid bemanningsleden (kwartier); bottelier onderofficier
die verantwoordelijk is voor levering en verdeling van drank en voedsel; soljer
soldaat; commandeur bevelhebber van de soldaten aan boord; lanspassaat
onderkorporaal.
Matrozenwellekomst op de rede van Batavia 70
aanstoten aankomen met schokkende bewegingen; baren nieuwkomers; arak
rijstbrandewijn; bescheid bericht; bravade snoeverij; de potjes ... gaan van gat de
pullen worden geheven; loentjes praatjes; schok zestigtal; zestig een schok dertien
in een dozijn, niets bijzonders; masak warme alcoholische drank met eieren en
nootmuskaat; Ternaatse bonkes strootje (sigaret of lichte sigaar); prachaars prachers,
bedelaars of vleiers (de verkopers); padiebier, bier bereid uit rijst(planten)?; liplap
pisang denigrerende aanduiding voor iemand van gemengd bloed;
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mannade wang (‘di mana ada wang’, of ‘bagaimana ada wang’) waar is geld, hoe
kom ik aan geld; boom paal waarmee haven afgesloten kan worden; peurt begint;
berappen vragen naar de prijs (‘berapa’: hoeveel?); doding?
Een nieuw lied 73
mestiesje vrouw van gemengd bloed, Euraziatische vrouw; jent bevallig; tas vrouw,
meid; vergloesde leden (lees: verglaasde) lichtgekleurde, glanzende lichaam, als
geglazuurd?; Spinhuis tuchthuis voor vrouwen; rotting stok van rotan; dartelheid
lichtzinnigheid; Duits Nederlands.
Een nieuw lied van een Oostindische juffrouw 76
fury al van de bomen palmwijn; bonkes strootje, soort sigaret; kan ook kort pijpje
zijn; pinang noot van de pinangpalm, die samen met betel en kalk gekauwd wordt;
mestiesje Euraziatische vrouw; kipersol parasol; pons punch; avous proost (à vous);
realen munten (in Batavia 48 stuivers waard).
Een aardig voorval van een jonkman 80
Hans-jol vernederlandsing van Antjol; orembaai een prauw om te spelevaren;
straks dadelijk; reverentie deed buiging maakte, eer bewees; bonkes strootje, soort
sigaret; Nonje mevrouw of juffrouw, vooral gebruikt bij mestiezen; presentatie eervol
voorstel; Slingerland herberg bij monding van Antjol-rivier; schromen vrezen; salette
ontvangkamer, salon; kabaai lang baadje, jakje (‘kebaja’); Diana godin van de jacht
en van... de kuisheid; Roea Malakka Malakka-straat; op de tril aan de wandel;
cassaters bedrogenen (vergelijk cassade: bedrog)?
Een samenspraak 83
hondje lief vrouwtje; koepan koepang of kepeng, munt in Indië; abondant gul.
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Een nieuw Oostindisch lied 85
condé haarwrong; gele pink huidskleur geel werd meestal voor mestiezen gebruikt;
krabbetjes oorsieraden; gepalleerd opgetooid; zonnegareel of kipersolle parasol;
patjolle slaven, huisbedienden (‘patjal’); sanbokke zweep (‘tjambok’); benedictie
zegen (erotisch bedoeld); knollen liefkozen of liefde bedrijven.
Oostindische deun 89
nonje juffrouw, hier een mestiesje; banje kassie geef veel (‘kasih banjak’), of veel
dank (‘terima kasih banjak’); roepij roepiah (in Batavia 30 stuivers waard); Bonnes
nootjes goede nacht; Droes duivel; karonje kreng; Nikker duivel.
Een nieuw Oostindisch lied 91
men hoorde het gewagen: men hoorde de dag aankondigen; arakje rijstbrandewijn;
realen munten (in Batavia 48 stuivers waard).
Een nieuw vermakelijk matrozenlied 93
De blauwe vlag sein om het anker te lichten; blinden zeilen onder aan de boegspriet;
marszeil middelste zeil aan de mast; prinsenvlag vlag in de kleuren van de Prins van
Oranje (oranje, wit, blauw); tegen tegemoet; kwartieren passagieren; abondant
overvloedig; pramm'tje borstje.
Een nieuw lied, van Malakka in Oost-Indiën 95
kaliskind armoedzaaier; Zich te voegen zich aan te passen; schijven geldstukken;
avoes, amoy proost (à vous, à moi); pons punch; tijgt op de loop gaat op stap; kluis
besloten plaats; kochelhuis bordeel; Geweld met zijn engelen de schout met zijn
rakkers, de politie; kronk gevangenis; douleuren verdriet; Malakse dal Malakse land;
realen munten (48 stuivers).
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Oostindischvaarders gezang 97
van geen vos noch keren sluwheid en gedraai (of erotische toespeling?);
Chamsgebroed donkere volkeren, nakomelingen van de door Noach verdoemde zoon
Cham; geval lot; Hollands dal Hollandse land; liefde-banen liefdesstralen.
Batavia's trant 99
Hollands dal Hollandse land; Chamsgebroed donkere volkeren, nakomelingen
van de door Noach verdoemde zoon Cham; tukje maay neuk je moeder (‘tjoeki mai’);
maay ponje ponje (mogelijk: ‘mai poeki poeki’) kut van je moeder, of woorden van
gelijke strekking; kappen schimpen; Sange beekke ... katte tadie waarschijnlijk: doe
dat niet, wat denk je wel, vooruit, niet doen zei ik zojuist (‘djangan bikin begitoe
[...], kira apa, ajo, djangan, kata tadi’).
Afscheidslied van Batavia 101
wezen gelaat.
Batavies lied 102
valjant stoer; baaitjes jakjes (‘kebaja’); Sinese Wajang Chinees toneel; serviteur
dienaar/dienares; Kom matre?; Pinang pinangnoot, die samen met betel en kalk
gekauwd wordt; in 't secrete in het geheim; Kortswijligheid ... valt lol leidt
gemakkelijk tot vrijerij; vromen deugdzamen; het vosje strijken ... ruiter op het paard
de liefde bedrijven; jent hups; afgedreven bijgedraaid naar de richting waarheen men
wil varen; het Fort het Kasteel te Batavia; Sint Niklaas Baai bij de noordwestpunt
van Java.
Een nieuw lied 107
brallen met groot vertoon varen, pronken; ongestuim onstuimig.
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Matrozenlied 113
gehengenis gedogen, toelaten; Eenvolglijk vervolgens; valjant dapper; Tarken
Noordafrikaanse zeerovers; kerven kappen; domineren de heer uithangen; deux aas
laag allooi (de laagste worp bij het dobbelen).
Een aardig Oostindisch lied 118
plakken verkeren in gezelschap van de hoeren; ook: zich bezoedelen door de
omgang met hoeren; terri-pot pot waarin het overschot zit (‘tjerih’: uitschot, mindere
kwaliteit); op 't nieuw fatsoen naar de laatste mode.
Zang aan Cupido 120
Plantie lees: Plantagie, openbare wandelplaats; Maliebaan speelplaats voor een
op kolven gelijkend spel.
Een nieuw lied 122
Hitland de Shetlandse eilanden; Vero ook Fero: Färöer; Vinkenstraat straat nabij
de Haarlemmerdijk (Amsterdam), maar tevens toespeling op ‘vinken’, liefde bedrijven.
Een nieuw Oostindisch lied 123
achterop achter op het schip, op het halfdek waar de officiers verbleven; mestiesje
Euraziatische vrouw; wezen gelaat; Oostindische nachtegaal erotische toespeling;
de nachtegaal laten zingen: de liefde bedrijven; biermaat bootje dat eten en drinken
verkoopt; geus kleine vlag op de boegspriet; sits met bonte figuren bedrukt of gebeitst
katoen; lijnwaad linnen; venusdier hoer.
Een nieuw lied 127
om een trantje om een man op te pikken; sits katoen uit Oost-Indië; hospes waard;
venusdieren hoeren; langs het strand kustvaart.

A.N. Paasman, Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd

178
De verbeterde meisjesnering 130
avance treed toe; sits katoen uit Oost-Indië; theeboei kostbare zwarte thee; platen
gezeten stevige munten; sjappetouwtje bijnaam van de matroos; schermschool bordeel;
spelen met de lier liefde bedrijven; compriesje verbastering van compliee (bondgenoot,
medeplichtige)?; bikken en buizen eten en drinken; om te scheuren uitbundig; kluit
geld; nijgen buigen uit beleefdheid; hor op; poeder is verhaard geld is verdwenen;
al de brui alle gedoe; hui wei, goedkope melkdrank die afgeschept wordt bij het
kaasmaken; transport- en schuldbrief verklaring van schuld (ceel) aan een zielverkoper
(ceelverkoper).
Een nieuw lied 132
zelderweken bastaardvloek; sitsen van katoen; kanasters gevlochten manden; lacy
helaas; trantjes scharreltjes; spelen met het flunsje de liefde bedrijven; gezult
ingemaakt; sjappetouwen matrozen; kluiten geldstukken; murw mals, lekker; Men
zingt ... om te scheuren Men zingt ... zeer uitbundig; verhaard verdwenen; speldje
kleinigheid.
De Oostindische nachtmerrie 137
van kant afwezig; mars korf waarmee marskramer vent; hier: dikke buik; betreden
besprongen, gedekt; certein voorwaar; taat vader.
Een nieuw lied 139
het trantje scharrelen; theeboe zwarte thee; vigilant flink; lapper schoenlapper;
een avansie aanbieding; mogelijk avantagie: voordeel; bik en buis eet en drink;
victoriepop opgesierde pop, de overwinning voorstellende; kwikken linten; sjappetouw
matroos; poeier geld; hui goedkope melkdrank, wei; van de brui bedonderd.
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Een nieuw lied 143
sjappetouwtjes matrozen; bollen kerels; lap eet en drink; theeboe zwarte thee;
domineren de heer uithangen; Trant stap; buizen drinken, zuipen; hospes waard;
Konfijt in suiker ingelegde vruchten; voên voeden; op een hond naar de maan,
verloren; zieltje zielverkoper, ronselaar; Schijven langen geldstukken aanreiken
(lenen); kalisbenden armoedzaaiers.
Oostindischvaarders lied 146
bultzak matras; lichter vaartuig om matrozen naar het grote schip te brengen;
Monkelmans steiger steiger waarvandaan men vertrok bij de Montelbaanstoren
(woordspel met monken: pruilen); boomklok klok die voor het sluiten van de
havenboom geluid werd; boom drijvende paal waarmee men de haven kon afsluiten;
domineren de heer spelen; arak rijstbrandewijn; bonkesje strootje, soort sigaret; ook:
kort pijpje; haast spoedig; de oude man de oude mens, de oude Adam, qua gedrag
niet verbeterd; ranken streken; speld kleinigheid; Indiaanse vaart vaart op Indië;
vromen deugdzamen; haast spoedig.
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Afkortingen: KB: Koninklijke Bibliotheek, UB: Universiteitsbibliotheek, NVA:
Nederlands Volksliedarchief.
1. Het vermakelyke Haagse bos. 3e dr. Amsterdam 1773. (UB A'dam).
2. Thirsis minnewit. 3 dln. Amsterdam 1750-1752. (NVA A'dam).
3. d' Enchuyser Y bocken. Door Femme Gerbrantsz. Drieduym. Enchuysen ca.
1665. (KB Den Haag).
4. Thirsis minnewit. 3 dln. Amsterdam 1750-1752. (NVA A'dam).
5. Het nieuwe Haarlemmer speelschuytje. 4e dr. Haarlem 1753. (KB Den Haag).
6. De nieuwe vermaakelyke gaare-keuken van de gekroonde A. 2e stuk. Amsterdam
1747. (KB Den Haag).
7. Matroosen vreught. 6e dr. Amsterdam 1696. (NVA A'dam).
8. Matroosen vreught. 6e dr. Amsterdam 1696. (NVA A'dam).
9. De vrolyke Oostindische wellekomst-drinker. Amsterdam ca. 1740. (UB Leiden).
10. De opper admiraal van Holland. 5e dr. Amsteldam ca. 1775. (KB Den Haag).
11. Delfschen Helicon. 44e dr. Amsterdam 1720. (KB Den Haag).
12. Collectie Scheurleer, 11B10. (KB Den Haag).
13. De boere-dans, of't gezelscap na de mode. 3e dr. Amsteldam 1789. (UB Leiden).
14. d' Enchuyser Y bocken. Door Femme Gerbrantsz. Drieduym. Enchuysen ca.
1665. (KB Den Haag).
15. Collectie Scheurleer, 11B8. (KB Den Haag).
16. Collectie Scheurleer, 11B6. (KB Den Haag).
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17. De nieuwe Domburgsche speel-wagen. Amsterdam 1767. (KB Den Haag).
18. De Oost-Indische thee-boom. [18e dr. ca. 1750.] (KB Den Haag).
19. De groote nieuwe Hollandsche boots-gezel. Amsterdam ca. 1765. (KB Den
Haag).
20. Collectie Scheurleer, 11B6. (KB Den Haag).
21. D.F. Scheurleer (ed.). Van varen en van vechten. 3 dln. 's-Gravenhage 1914.
22. De vermakelijcke buys-man, ofte koddige boots-geselletje. Amsterdam 1703.
(KB Den Haag).
23. Matroosen vreught. 6e dr. Amsterdam 1696. (NVA A'dam).
24. De Schiedamsche molenaar. Amsterdam 1729. (KB Den Haag).
25. De Oost-Indische thee-boom. [18e dr. ca. 1750.] (KB Den Haag).
26. De Oostindische thee-boom. Amsterdam 1767. (KB Den Haag).
27. De Oostindische thee-boom. Amsterdam 1767. (KB Den Haag).
28. De vrolyke Oostindische wellekomst-drinker. Amsterdam ca. 1740. (UB Leiden).
29. Het vermakelyke minne-spel. Door Jacobus Rosseau. Amsterdam z.j. (NVA
A'dam).
30. Verzameling volks-en straatliedjes, 1497H16. (UB Leiden).
31. Verzameling volks-en straatliedjes, 1497H16. (UB Leiden).
32. Het nieuwe rommelzootje. Amsterdam 1670. (KB Den Haag).
33. De Oost-Indische thee-boom. [18e dr. ca. 1750.] (KB Den Haag).
34. De nieuwe Klein Jan. 4e dr. Amsterdam ca. 1740. (UB A'dam).
35. De nieuwe Klein Jan. 4e dr. Amsterdam ca. 1740 (UB A'dam).
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De Oost-Indische thee-boom. [18E dr. ca. 1750.] (KB Den Haag).
De nieuwe Amsterdamse Mercurius. Amsterdam 1743. (UB Leiden).
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De oprechte Sandtvoorder speel-wagen. Amsterdam ca. 1750. (KB Den Haag).
De Oostindische thee-boom. Amsterdam 1767. (KB Den Haag).
De vermakelyke Cupido. Amsterdam 1767. (KB Den Haag).
De opper admiraal van Holland. 5e dr. Amsteldam ca. 1775. (KB Den Haag).
Het nieuwe Medemblikker scharrezoodje. Medemblik 1766. (KB Den Haag).
De nieuwe Oost-Indische rooseboom. 8e dr. Amsterdam 1784. (KB Den Haag).
Het tweede deel, van De nieuwe Overtoompsze markt-schipper. Amsterdam ca.
1760. (NVA A'dam).
De vrolyke Oostindische wellekomst-drinker. Amsterdam ca. 1740. (UB Leiden).
De nieuwe Amsterdamse Mercurius. Amsterdam 1743. (UB Leiden).
De pleysierige Amsterdamsche Malie-baan. Zwolle ca. 1725. (KB Den Haag).
De pleysierige Amsterdamsche Malie-baan. Zwolle ca. 1725. (KB Den Haag).
De nieuwe Amsterdamse Mercurius. Amsterdam 1743. (UB Leiden).
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Griffioen
Nederlandse literatuur voor 1850
Roman van Lancelot. Ed. J.P. Bruggink e.a.
Hoofsheid is een ernstig spel. Middeleeuwse hoofse teksten. Ed. Theo Meder
Jacob van Maerlant Het boek der natuur. Ed. Peter Burger Voorbeeldig vertellen.
Middelnederlandse exempelen. Ed. F.P. van Oostrom
Ridderboek. Ed. Geert Warnar
Van schelmen en schavuiten. Laatmiddeleeuwse vagebondteksten. Ed. Herman
Pleij
Het ongelukkige leven van Esopus. Ed. Willem Kuiper en Rob Resoort
't Is al vrouwenwerk. Refreinen van Anna Bijns. Ed. Herman Pleij
Weet of rust. Proza van Coornhert. Ed. Henk Bonger en Arie-Jan Gelderblom
Liederen van Bredero. Ed. E.K. Grootes
Constantijn Huygens Mijn jeugd. Ed. C.L. Heesakkers
Jan de Brune de Jonge Wetsteen der vernuften. Ed. Paula Koning
Hieronymus Sweerts De tien vermakelijkheden van het huwelijk. Ed. E.K.
Grootes en Rob Winkelman
Lust tot poëzie. Gedichten van Vondel. Ed. Hans Luijten en Jan Konst
Geeraardt Brandt Het leven van Joost van den Vondel. Ed. Marieke M. van
Oostrom en Maria A. Schenkeveld-van der Dussen
Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd. Ed. Bert
Paasman
Elisabeth Maria Post Het land, in brieven. Ed. Bert Paasman
G. Paape Het leven en sterven van een hedendaags aristocraat. Ed. P.J.
Buijnsters
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Revolutie in woorden. Ed. A.J. Hanou
Belle van Zuylen Mijnheer Sainte Anne. Ed. Johanna Stouten
Willem de Clercq Woelige weken. Ed. W.A. de Clercq
Thorbecke op de romantische tour. Ed. G.J. Hooykaas
John Bake Reisbrieven. Ed. W. van den Berg
Aarnout Drost Hermingard van de Eikenterpen. Ed. Joke van der Wiel
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