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I

Voorberigt.
‘Het lied veropenbaart geheel het leven van een volk. Lief en leed, moed en zwakte,
al de wisselvalligheden die een volk ondergaat, komen er zich in uitdrukken. Een
oogenblikkelijk voortbrengsel zijnde, is het de getrouwste afspiegeling der
gewaarwording. Het lied en liegt niet: het is de eenige letterkundige form, die het
harte eener natie immer op hare tong brengt. Ook is het bij elk volk onderscheiden.
Bij ons was het steeds eenvoudig, teder, zonder opsmuk of beslag. Bedaard bij het
gevaar, bijtend bij de verdrukking, is ons lied ook bij uitnemenheid gezond gebleven
in 't midden der vernederingen, welke de taal des Vlamings, en bij gevolg geheel het
vlaamsche volk, in deze jaren van beproeving onderstaan heeft. Waar ook de
verbastering hebbe ingedrongen, toch behield de natie eene verschansing, waar binnen
zij vrij en veilig ademde: zij bleef meester van het lied.
De aangeboren zin der Vlamingen voor den zang heeft door alle eeuwen een aantal
schoone liederen onder ons doen ontstaan. Menigeen schijnt thans niet te vermoeden
wat al schatten hij in zijne taal bezit; want men heeft ons wijsgemaakt dat wij naar
elders het oog moeten wenden om het schoone te vinden, als of de Vlamingen tot
geen eigen volk behoorden, dat nevens zijne naburen altijd heeft uitgemunt in al wat
den geest veredelt. Eene eenigzins aandachtige beschouwing onzer
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liederen bewijst dat ook in dat vak wij gerustelijk de monstering met anderen kunnen
uitstaan.
Eenige oude en nieuwe kennissen worden hier onder het oog onzer landgenooten
gebragt. Deze weinigen mogen tot proeve strekken wat het vlaamsche lied eigenlijk
is, zoowel ten opzichte van poëtische opvatting als van muzikale vertolking. Men
zal er bij opmerken dat het eenvoudige, het gemoedelijke er de hoofdtrekken van
uitmaken, en dat het geheel overeenkomt met het min oorlogzuchtige, maar moedige
gedrag van den man, de vrome gelatenheid der vrouw, de gulle, ongedwongene
levenslust van allen. Vele dezer liederen waren naar de straat verdrongen, om
onopgelet tusschen hetgeen iedere natie onzuivers bezit te verkwijnen. Tot een' bundel
verzameld en in het bereik van eenieder gesteld, zullen ze, zoo ik hoop, medewerken
om bij de eenen de liefde voor eigen goed te doen hernemen, bij anderen de lust voor
het meer beschaafde vaster te zetten. Zoo moge de band tusschen de verschillende
standen der natie zich nader hertoesnoeren, bij het bewustzijn dat dit alles uit eigen
boezem is gestroomd, en dat wij allen even veel belang bij de bewaring er van
hebben.’
Zoo schreef ik vóór twaalf jaren. Van deze woorden heb ik thans niets af te nemen.
Alleen is in de tegenwoordige uitgave de gezichteinder wat meer uitgebreid, zoowel
op 't gebied der letterkunde als der muziik: Fransch-Vlaanderen en Noord-Nederland
zijn meer bepaaldelijk in den bundel vertegenwoordigd, en aan de noodwendigheid
van begeleiding voor piano is voldaan. Ik dank hier openlijk de heeren de
Coussemaker, Heije en Verhulst, voor de welwillendheid om mij in hunne gewrochten
te laten putten, en den heer L. Hemelsoet voor zijne studiën op ons volksgezang en
voor het ter plaatse opnemen der melodiën van nieuw ontdekte liederen.
Weinigen weten wat moeite het in heeft, hetgene onder de menigte bewaard wordt
uit haren mond op te vangen. Het volk is schroomvallig, ja wantrouwend voor spot
wanneer het de mededeeling geldt van sagen of liederen, inzonderheid van deze
laatsten. Mijnen dank betuig ik deswegen bijzonderlijk aan de jonge jufvrouwen
Loveling, de twee zoo zedige als bevallige dichteressen die, na den text van menig
lied in de omstreken van Nevele, hare geboorteplaats, te hebben opgeschreven, de
goedheid
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hadden ons in de woningen te begeleiden, waar wij uit den mond van een paar oude
vrouwen de benoodigde melodiën opschreven.
Een hoogduitsche muziikgeleerde, die zich ten aanzien van het nederlandsche lied
niet onverdienstelijk maakte, drong zich bij mij op om den geheelen tekst en de
melodie van het lied op de dood van Jakob Van Artevelde (Nr 19) aan den man te
brengen. In een schrijven wees hij de plaats te Gent aan, waar het stuk tusschen
andere oude papieren zou ontdekt zijn geworden. Deze vernufteling, die blijkbaar
eenig bijoogmerk koesterde, vond het niet geraadzaam eenige strofen over te zenden.
Intusschen had die poging van verschalking tot gevolg dat ik op de vermoedelijke
melodie kwam van het Artevelde-lied (Nr 20), welke Willems te vergeefs gepoogd
had op te vangen. Ik ben ze, onder dank, verschuldigd aan de heuschheid van mevrouw
Heremans.
De Roep van de Strate was in 't bezit eener aanzienlijke gentsche familie, thans te
Brussel gevestigd. Uit zuivere vlaamschgezindheid werd dat gezang mij ter uitgave
medegedeeld, waarvoor ik mede mijne hartelijkheid betuig.
De liederen Nr 53 en Nr 54, welke bij Willems maar éen gezang uitmaakten, heb
ik getracht nader tot hunne wederzijdsche oorspronkelijke form terug te brengen. De
melodie van het tweede, de klappende Nachtegael, is getrokken uit Het Paradijs der
geestelijke en kerkelijke Lof-Sangen, door Salomon Theodotum, 6e dr. Het lied van
Heer Daneelken (Nr 61) maakte ik verstaanbaar, door op het slot te brengen wat in
den ouden druk en bij Willems het veertiende couplet uitmaakt.
In de inleiding der Oude vlaemsche Liederen, eene verzameling waar wijlen mijn
vriend Willems aan wrocht toen de dood hem verraste, plaatste ik eene lijst van
liedjesboeken, welke, hoe uitgebreid ook, verre was van volledig te zijn. Ik moest
daarbij veel op catalogussen nagaan. Door het aangroeijen mijner verzameling, en
de hulpvaardige hand van den heer Arnold, boekhandelaar te Brussel, die zijne hoogst
verdienstelijke bibliographische aanteekeningen vriendelijk ter mijne beschikking
stelde, vind ik mij thans in staat eene ruimere en nauwkeurigere lijst te leveren, dit
maal alleen van wereldsche liederen-boeken, dergelijke de inleiding der tegenwoordige
verzameling enkel duldt. Op volledigheid echter kan ook deze lijst niet roemen; want
in het vak van liederen is onze letterkunde overrijk, en bij mijne eerste poging heb
ik den grond nagenoeg onbe-
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bouwd gevonden. Mijn doel met deze lijst is vooral bij anderen den lust op te wekken
tot nadere kennismaking met het nederlandsche volkslied en onze volksmelodiën,
en langs dien weg het veld van de geschiedenis onzer beschaving te helpen uitbreiden.

Naamlijst van gedrukte wereldsche Liederenverzamelingen.
Admiraal van Holland (De Opper-). Amst. B. Koene, z.j. 8o.
Afbeeldingen van Minne. Emblemata amatoria. Emblèmes d'Amour. Amst. bij
Willem Janszoon, 1611. Langw. 4o, koperpl. - Bij denzelfden, 1618.
Almanach anti-révolutionnaire, 1834. Gand, D. Duvivier, 1834. 12o.
De helft van den bundel bestaat uit nederlandsche liedjes.
Anglierhof (Reynburgs) beplant met alle de Wercken en Liedekens, die op
hetzelve Rhetorices beroep verhandeld zijn. Begon. 26 Mey 1641. Leyd. 1641.
4o.
Apollo. Beschaafde Zangen voor het Nederlandsch Volk. Zes stukjes. Rotterdam,
J.-B. Ulrich, 1837-1838. 8o.
[G.A. BREDERO]. Apollo of Ghesangh der Musen, wiens lieflijcke stemmen
merendeels in vrolijcke en eerlijcke gheselschappen werden ghesonghen. Amst.
D. Pietersz. 1615. Met 9 fraaije platen in den tekst. Langw. 4o.
Apollo in den Raad der Zang-Godinnen, zijnde eene Verzameling van nieuwe
en nooit te vooren bekende Airtjes; als Minneklagten, Drink- en andere Liederen.
Amst. Erv. Wed. Jac. Van Egmont.
Vermeld in de Vrolijke Louwen Krelis.
Apoll (Den Lachenden), uytbarstende in Lof- en Puntdichten, aardige
Quinkslagen, nieuwe Voysen, vermakelijke Minnezangen: voor alle
zang-lievende juffers en vrolijke geesten. Amst. 1667. 2 deelen 8o. - Den laatsten
druk. Amst. Baltes Boekholt, 1670. Langw. 16o.
Apollo (De Stoomboot), geladen met Tafel-Zangen voor groenen- en zilveren
Bruiloften. Amst. F.G.L. Holst, z.j. 12o.
Apollo's Kermisgift, 3 deelen 8o. - Apollo's Nieuwe-Jaarsgift, - Praatvaârs
Nieuwjaars-Gift, - Apollo's Vastenavond-Gift, - Apollo's St-Nicolaas-Gift, Kundschap van Parnassus op nieuwe jaars dag, 1742 (get. Bokolini, secretaris).
's Gravenh. Jan Van den Bergh, 1743. - Hoorn, AEgidius Van Ophem, 1745. Amst. Jac. Friesewyck, 1746. - Dordrecht, Hendrik Walpot, z.j. - Amst. Abr.
Cornelis, z.j. - Ibid. we Jac. Van Egmont.
H. VAN HULDEREN. Apollos Lusthof beplant met aerdige en soetvloeyende
gesangen. Amst. 1673. Langw. 12o.
Apolloos Minne-Sangen, bestaande in veelderhande nieuwe Voisen,
Bruiloft-Sangen.... Noit in druck geweest, soo Frans, Duyts, alsmede Latijn.
Amst. 1663. Langw. form.
JAC. ROUSSEAU. Apollo's Prulle-Kraam, gevuld met Herders-Vryagies,
Minne-Zangen, Boere-Deunen en Drink-Liederen. Alle op bekende voisen, 2e
druk. Amst. Jac. Van Egmont. - 3e druk. Amst. Erven we J. Van Egmont. 8o.
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[P. ELZEVIER]. Apolloos Snaaren, op de nieuwste en aerdigste voysen. Amst.
1664. Langw. 12o.
A. VAN INGEN. Baersjen ('t Gespeende Diemer-). Opgeschaft voor des
selfsgemaeckte slaven en slavinnen van de hedendaegsche Min. Bestaende soo
in zedige, boertige als amoreuse Sangh-dichten, nevens eenige Leevertjens,
Kusjes en andere Mengelrijmpjes verseld. Amst. Jan Claessen ten Hoorn, 1675.
Met 4 kop. pl. en gegrav. titel. Langw. 12o.
Bagijn-Hof (Het Vermakelijk) of den Hollandschen Edelman, verciert met de
nieuwste brabantse, hollandse Oorlogs-Liedjes, Vryagie en Minne-Liederen,
Soldaten en Matroose-Gesangen. Amst. Erve we De Groot, 1725. 8o. - Amst.
Jac. van Egmont, 1739. 8o. Houtsneên.
Balladen (Politieke), Refereinen, Liederen en Spotdichten der XVIe eeuw. Gent,
Annoot-Braeckman (Vlaamsche Bibliophilen, 1847). Gr. 8o.
G.G. CASTOLDI. Balletten, lustigh om te zingen en speelen, met drie stemmen,
met de oude en nieuwe stichtelijke Rijmen (omstr. 1650, misschien te Antw.
1641). Muziik.
Batavia (Gekroond), zijnde verciert met de voornaemste Liederen, die
hedendaegs gezongen worden. 4e druk. Amst. Barent Koene, 1767. 8o.
Bazuyn (De Hollandsche), ofte Nederlandsche Faam, 1719. 8o.
D.P. PERS. Bellerophon. of Lust tot Wijsheit.... waer by zijn gevoegt de vrolijcke
stemmen of stichtige en vermaeklijke Liedekens en Dichten.... van nieuws
vermeerdert en met de alderschoonste voysen op musijck-noten gepast. Amst.
Dirck Pietersz, 1638. 12o. - Amst. 1656. - Ibid. 1662. - Ibid. 1669. - Ibid. 1681.
8o. Allen met muziik en pl.
De 1o uitg., Amst. Dirck Pietersz, 1614, 4o, is enkel eene verzameling van
zinnebeelden.
Bleekersmeisje (Het Vrolijke), zingende vele zedelijke, vrolijke en aangename
Liederen. Amst. P.G.Z. Holst, z.j. (omst. 1830) 8o. - 6e druk, bij denzelfden,
1851. - 7e druk, bij denzelfden.
Bloemencrans (Sanerdams), z.j.
Bloemhof (Den) van de nederl. Jeugd, beplant met uytgelesene Liedekens en
Dichten, vergeselschapt met eenen Maywagen, enz. Noyt in den druk gegeven.
Amst. Dirck Pieterss, 1610. Langw. 4o.
Bloemthuyn (De Dordrechtste welbeplante), voortbrengende veele fraye
Liederen, om te leeren quelen, spelen en zingen alderhande nieuwe klugtige
Liedekens. 3e druk. Dordr. Hendr. Walpot, z.j. 8o.
J.C. SCHAEP. Bloem-tuintje. Amst. 1670. - Amst. 1724. 8o, met pl.
Boeren-Bruyloft (De Vermakelijke), zijnde verciert met de Nieuwste en
Aangenaamste Liederen, die hedendaags gezongen worden. Amst. Erve Van
der Putte en Bast. Boekhout, 1776. Kl. 8o. - Amst. Erve Hendr. Van der Putte,
1781. Kl. 8o.
Boere-Dans (De) of 't Gezelschap na de Mode. Vermakende zig onder het
Drinken van een Glaasje Henrikatersze Wijn. En 't zingen der hedendaagse
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nieuwste Liederen. 3e druk. Amst. Erve Van der Putte, z.j. Kl. 8o. - 3e uitg. Amst.
S. en W. Koene, 1789. 8o.
Bootsgezel (De Groote Nieuwe Hollandsen) ofte Bataviers Heldenstuk.... met
de Vermakelijkste Melody- en Mingesangen. Amst. Erve we G. De Groot, 1725.
8o. - Amst. Erve Jac. Van Egmont, z.j. 8o. - Amst. Abr. Van der Putte, z.j. Kl.
8o.
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Bootsgesel (De Rokende).
Bos (Het Vermakelijke Haagse), zijnde verciert met de Nieuwste en
Aangenaamste Liederen, die hedendaags gezongen werden. 3e druk. Amst. Erve
Van der Putte en Bast. Boekhout, 1773. Kl. 8o. - 3e druk. Amst. Erve H. Rynders,
z.j. 8o. - 4e druk. Rotterd. T.C. Hoffers, z.j. Kl. 8o. - 5e druk, bij denzelfden, z.j.
Kl. 8o. - Amst. F.G.L. Holst, z.j. Kl. 8o.
Bot-Schuitje (Hoorns). Hoorn, 1678. 8o.
Bruyloft (De Vermakelyke Boeren-), Amst. Erven Van der Putten en Bast.
Boekhout, 1776. 8o.
Bruyloft (De Herders-).
Bruylofts-Bancket, verciert met 14 Liedekens, van nieus in druck ghebracht
ende ghemaekt door M. V[lak]. Daerby noch andere Liedekens van experte
Componisten ghevoecht zijn. Amst. Dirck Pieterz. Langw. 4o. Met platen. Gouda, z.j. Langw. 4o. Zie op Lusthof.
Bruilofts-Banket (Het Franeker), z.j. Langw. formaat.
Bruyloftsgedichten (Verscheiden) ende Liedekens, gedicht ende gecomponeert
by verscheyde geesten. Leyden, 1611. Langw. 4o.
Bruilofts-Kost, bestaande in verscheyden zedige en boertige Echtsgezangen,
Drinklietjes, Raadselen, Rondeelen, Leverrijmpjens en andere Snakerijtjens,
voor d'Amsteldamsche jeugd opgeschaft. Amst. voor Joan. Jacot, 1645. Langw.
16o.
JACOB COENRAADS MAY-VOGEL. Vermakelijke Bruylofts-Kroon, doorvlochten
met verscheyde leersame Gedichten, vermakelijke Bruylofts ende aendachtigh
Liedekens. - Te vinden achter den Gulden-Spiegel. Hoorn, Arent Jansz. Chalon,
1646. - ‘Afzonderlijk gedrukt (?). Amst. M. De Groot, 1670. 8o. Houtsneên.’ Amst. C. Oterlijk, z.j. Klein 8o. Houtsneên. - Amst. 1709. - Dordr. Hendr.
Walpot, 1759. - Amst. Abr. Cornelis, 1765. - Amst. Erve we Gysb. De Groot,
z.j. 8o. Houtsneên.
Buys-Man (De Vermakelijcke), ofte Koddige Boots-Geselletje, singende veel
vermaeckelijcke Visschers ende Matroose Liedjes, als ook verscheyde nieuwe
Amoureuse Herders- en Vreugde-Gesangen. 9e druk. Amst. We G. De Groot,
1703. Langw. 12o. - 12e druk. Amst. Erve Wede Gijsb. De Groot, 1737. Langw.
12o.
Buitenleven (Het Vermakelyk), of de Zingende en Spelende Boerenvreugd. Met
fraaije Zangkunst verrykt. Amst. Jacobus Van Egmont, 1716. 8o. Houtsneên.
Buitenleven (Het vermaaklyk), of de Zingende en Speelende Boerenvreugd.
Met Zangkunst verrykt en tot gemak der Speelers op de G. sleutel gesteld.
Haarlem, Wed. Hermanus Van Hulkenroy, 1716. Groot 4o. Muziik, en etsen
van Ostade.
Buyten-Singel (De nieuwe Amsteldamsche), waar in te vinden zijn de
aldernieuwste Liederen die hedendaags gezongen worden. 5e druk. Amst. Erve
H. Rijnders, z.j. Klein 8o. - 5e druk. Amst. B. Koene. 8o.
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Caliope, of vermaakelijke Zang-godin, deunende alderhande nieuwe, zoete en
minnelijke Zangen, Bruilofts-Dichjes, Punt-Dichjes, Kusjes en ander
Mengel-Stof. Amst. J. Van Duisberg, 1655. Langw. 12o.
Op den titel van dit werkje staet 1e deel; doch het 2o deel is waarschijnlijk nooit
verschenen.
N. DE GALETEROOS. Calliope. Arnh. 1637. Breed formaat.
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Canarie-Voogeltje (Het), geteeld in een amsterdamze vlugt. Neurende op
verscheide fraaije Voizen eenige nieuwe Liederen. Amst. Erve wo Jacobus Van
Egmont. z.j. Langw. 24o. Houtsneên.
Carnaval (De) van Roomen of de Vastenavondvermaaklykheden. Haarlem,
1718. 12o. Platen.
Catootje (Vrolijk). 1801. 12o.
Chansonnier (Le) des trois Couleurs. Fransch en Vlaamsch, z.j. of pl. Omstr.
1832. 16o.
Chansons (Livre 7me des) vulgaires de divers autheurs, à quatre parties. Anv.
P. Phalese.
Dit 7o deel Volksliederen werd voor de eerste maal gedrukt te Antwerpen, bij
Tileman Susato, 1542. Het 14e en laatste deel verscheen in 1560.
E. DE COUSSEMAKER. Chants historiques (Trois). Dunkerque, Vanderest, 1854.
8o. Muziik.
E. DE COUSSEMAKER. Chants populaires des Flamands de France, recueillis et
publiés avec les mélodies originales, une traduction française et des notes. Gand,
Gyselynck, 1856. 8o. Muziik en platen.
CORNELIS STRIBÉE. Chaos of de verwarde Klomp. Inhoudende verscheyde
nieuwe Minne-Deuntjes. Dordr. 1641. Langw. 8o. - Amst. 1645. - Op 't nieuws
vermeerdert met een derde deel, enz. Amst. Erfgen. O.B. Smient, 1698. 3 deelen.
Langw. 12o.
Clyoos Cyter, slaande aardige Gezangen. Amst. 1669. 8o.
Clio's Maeszangen.
BREUGHEL'S boertige Cluchten. - Het 2e deel, met eenighe amoureuse Refereynen
ende Liedekens. Amst. G.H. Van Breughel, 1612. 12o.
F.A. METAEL. Compas (Maas-Sluysche), Verzien met veele aangename
Liedekens, als mede eenige andere schoone Gedigten. 13e druk. Dordr. H.
Walpot. z.j. Langw. 12o. - 14e druk. Dord. bij denzelfden, z.j. Langw. 16o.
Confraters (De twee Vrolijke), zingende de nieuwste Liederen. 4e druk. Amst.
S. en W. Koene. - (Nogmaals) 4e druk, bij dezelfden, z.j. 12o.
VAN ZEGGELEN. Costerliedjes. 12o.
GUILLELMI VAN DER BORCHT. Cupido (Brusselschen Blom-Hof van), ghedeylt
in dry deelen, waer van het eerste Deel zijn Minne-Klagten: Het tweede
Vreughdighe Herders-Ghesanghen: Het derde Boertighe Lietjens. Te samen
beduydende de Aen-Komste der Liefde, de Weder-Minne, ende de bekomen
Gunste. Met eyndelinghe voor het tweede Boeck de Rancken van Cupido.
Brussel, Guilliam Scheybels, 1641. Langw. 12o. Koperplaten.
Cupido (Het Bevel van), bestaende in dry deelen, Daer-van het eerste is ghenaemt
Minne-Lietjes, het tweede Herders-gedichten, ende het derde Kluchten. Gherijmt
door ALBERTUS IGNATIUS D'HANINS. Brussel, Guilliam Scheybels, 1653. Langw.
16o.
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Cupido (De Vermakelijke), of de Verliefde Minnares. Zingende veele nieuwe,
aengename, klugtige en andere vermakelijke Liederen. Nooyt voor desen gedrukt.
Amst. We Rynders, z.j. - Amst. S. en W. Koene, z.j. 8o. Houtsneên.
Cupidoos Lust-Hoff, ofte de Nieuwe Uytrechtse Nachtegael, singende
d'aldernieuste Franse Voysjens en Amoureuse Gesangen, Herders-, Bruylofts-,
Drinck-Liedekens en andere snakery. Amst. Mich. De Groot, 1679. Langw.
12o. Houtsneên.
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W.J. STAM. Cupido's Lusthof ende der Amoureuse Boogaert, beplant ende
verciert meet (sic) 22 schoone copere flguiren ende vele nieuwe Amoureusé
Liedekes, Baladen ende Sonnetten, enz. Amst. J.E. Clopperburch, 1631 (1613?).
Langw. 4o. Platen.
Cupidoos Mengelsangen. Utrecht, J. Van Poelsum, 1707. 12o.
Cupidos Minne-Toorts. Delft, 1668. 8o.
A. BON. Cupidoos Schighie (Delfs), betreffende veele geestige Minnelietjes.
Delft, 1652. 2 deelen 12o. Platen.
Cupidoos Vreugde-School, in de welcke gheleert werden veel soete ende
aenghename Minne-Deuntjes, op verscheyde nieuwe ende aerdighe Voysjes.
Amst. G. en C. Jansz. 1642. Met 2 koperen platen en gegrav. titel. Langw. 12o.
Cupidinis Labyrinthus. Antw. 1613 (?). 12o.
Waarschijnlijk hetzelfde werk als Den Doothof der Liefde. Zie op Doothof.
JOAN YSERMANS. Triumphus Cupidinis. In-houdende veel schoon stichtighe
eñ seer vermaeckelijcke Liedekens. Antw. We Jac. Mesens, 1628. Langw. 16o.
Muziik.
Dansschool (Vermaakelijke). 5e druk. 1790. 12o.
Dans School (Het nieuw Vermakelijke). Waar in gedanst, gezongen en gespeeld
werd de aangenaamste Menuetten, Contre-Danssen, Herders-, Drinck-, Minneen
Bruylofts-Gezangen. 2e druk. Amst. Hendr. Van der Putte, 1779. Kl. 8o. - 4e
druk. Amst. Erve Hendr. Van der Putte, 1782. Kl. 8o. - 5e druk. Amst. Bar.
Koene, 1780. Kl. 8o. - 6e druk. B. Boene en Comp. z.j. Kl. 8o. - 7e druk. S. en
W. Koene, z.j. Kl. 8o. - Nieuwe druk, vermeerdert met nieuwe Liederen. Amst.
bij dezelfden, z.j. Klein 8o.
Dienstmaagd (De zingende en spelende). Nooit te vooren gedrukt. Amst. S. en
W. Koene. z.j. 8o.
Diligens (De Haagsche). Zijnde bevragt met de Liederen die thans gezongen
worden. Amst. B. Koene, z.j. Kl. 8o.
Disch-genoegen, tafelliedjes, 12o.
JAC. J. STEENDAM. Distelvinck (Den). Amst. 1649-1650. 3 deelen 4o.
K. VAN REGTEN. Doedel-sak (De nieuwe Harleveense), kweelende
Boere-Deunen, Minne-Klagten, Harders-Zangen, Drink-Liederen, en Klugten.
Amst. J. Van Egmont, 1721. 8o. - Bij denzelfden, z.j. 8o.
Doelen-vreugt (Den nieuwen Amsterdamschen). Amst. Langw. 8o.
Druyventros der Amoureusheyt (Een nieu liedtboeck genaemt den), in hem
begrijpende veelderhande amoureuse liedekens, met muziek, te voren in druk
noyt uitgegaen, gecomponeert door Pieter Lenaerts Van der Goes. Ao 1602,
Zonder pl. of naam van drukker. Langw. 12o.
Duyne-Vreucht (Dubbelde nieuwe Haerlemsche). Inhoudende veele May,
Harders ende Vreughde-Gesangen: als mede verscheyden oude en nieuwe
Liedekens. Amst. We Michel De Groot en Gijsb. De Groot, z.j. 2 deelen langw.
12o. - Amst. J. Van der Putte, 1718. 2 deelen 12o.
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Duinvreugd (De Zeeuwsche). Bevattende ........ Gezelschap-Liederen. Zierikz.
Wed. A. De Vos en zn, 1841. Langw. 8o.
Engelsman (De Roemrugtigen) met de verbleuden Tallard, voorzien met Velten Ze-slagen, Matroose-Liederen, en de nieuwste Melodyen en Mingezangen.
Amst. Erven we De Groot, 1725. Kl. 8o. Houtsneên.
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C.P.E. ROBIDÉ VAN DER AA. Euphrosina, driestemmige Kinder-Liederen voor
de Nederl. Jeugd, Amst. 1829-33. Langw. 4o. Muziik.
Faam (Haagsche) of Amsterdamsche Fontein. 4e dr. 1721. 12o.
Faam (De roemrugtige Haagsche). Amst. Jac. Van Emont.
Feest-Vreugde, of uitgezochte verzameling van Gezelschaps-Liederen. Amst.
Koopman en Lotz, z.j. 12o.
Feestvreugde (Nieuwe). Verzameling van gezelschaps-liederen, benevens eenige
toasten. Amst. G.L. Koopman, z.j. 12o.
Feestzanger (De blijgeestige). Verzameling van uitgezochte Liederen voor alle
Gelegenheden, voornamelijk ten dienste van Verlovings- en Huwelijksfeesten.
Monnickendam. P. De Boer, Pzn. 1845-48. 12o.
Fidaments Kusjes, Minne-wijsen en By-rijmen aan Celestyne, van M. JOAN
BLASIUS, Rechts-Geleerde. Amst. Baltes Boekholt, 1663. 16o.
Gaarekeuken (Vermaakelijke) van de gekroonde A, enz. 1747. 12o.
Gaarekeuken van de gekroonde A (De nieuwe vermakelijke). Amst. Joannes
Kannewet, 1746-1747. 6 stukken. 8o.
Gaare-Keuken (De Amsterdamsche) met den blijhertigen Op-Disser. Voorzien
met de nieuwste en aengenaemste Liederen; zoo Herders- als Minnaersgezangen.
Amst. Erve wed. Gysb. De Groot, 1725. - Bij dezelfde, 1732. Kl. 8o. Houtsneên.
- Amst. Is. Van (der Putte). Kl. 8o. Houtsn. - Amst. S. en W. Koene, 1796. Kl.
8o.
Garde-Jager (De koninklijke). Waarin zeer vele Liedjes, die hedendaagsch
gezongen worden, te vinden zijn. 3e druk. Rott. F.C. Hoffers. Kl. 8o.
Gedenck-Clanck (Neder-lantsche). Kostelick openbarende de voornaemste
geschiedenissen van de seventhien neder-landsche provintien, 't sedert den
aenvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den jare 1625. Verciert
met.... stichtelijcke Rimen ende Liedekens, ... beneffens de Tablatuer van de
Luyt ende Cyther. Door ADRIANUM VALERIUM. Haerlem. Gedr. voor
d'Erfgenamen van den Autheur, woonende ter Veer in Zeeland, 1626. Langw.
gr. 4o.
PIETER DE CLOPPER. Ghesanck-Boecxken, van de Blommisten, ende van de
Liefhebbers van Flora. Midtsgaders een twee-snijdende Swaert, ende 't
Visschers-Net. 2en dr. verbetert ende vermeerdert. Leyden, Willem Christiaens,
1637. 12o.
Gezangen (Vaderlandsche). Z. pl. en naam. 1791. Gr. 8o.
F. VAN AKEN. Gezangen (Vaderlandsche) voor de nederlandsche jeugd. Amst.
Johan. Weege, 1786, 8o.
JAN VAN ELSLANDS Gezangen, of het vrolijk Geselschap der negen
Zanggodinnen.... Den tweeden druk, vermeerd. met vers. nieuwe Stukjes en
Plaatjes. Alle op de G sleutel gesteld. Haarlem, We Herm. Van Hulkenroi en
zoon, 1723. - 3en dr. Ibid. 1730. - 4en dr. op nieuws met verscheide aardige
Stukjes vermeerderd. Haarl. Izaak Van Hulkenroy, 1738. 8o. Muziik en Platen.
- 7e dr. Amst. Gysb. De Groot Keur, 1741. Kl. 8o.
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F. DE LAET. Vermakelijcke Gezangen. Amst. 1647. 8o.
Gezangen (zedige en vrolyke) tot gebruyk der Catholyken. Gent, Van
Ryckegem-Hovaere, 1838. 24o. - (2e dr.) Bij denzelfden, 1841. 24o.
Gezangen (Vrijmetselaars). Z. pl. en j. 8o.
J. VERSCHUERE REIJNVAAN. Gezangen der Vrije-Metzelaren. Vlissing. 1799.
12o.
Gezelschaps-Liederen (Verzameling van) voor den beschaafden stand. Dordr.
J. Zender, 1835. Langw. 8o.
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Godin (De kweelende) of de zingende Leyster. Zijnde vervuld met de nieuwste
en aangenaamste Gezangen die hedendaags gezongen worden. 5o druk. Amst.
G. Schellingwouw, 1735. 8o. - 5e druk. Amst. Joann. Kannewet, 1750. Kl. 8o.
Goud-vinkje (Het Hollands klein), zingende, op eene bevallige manier, vijftig
nieuwe zoo Menuëtten, Contre-Danszen, Marschen, als Minne-, Drink-,
Bruiloftsen Herders-Zangen: Benevens eenige zeer fraaije Zang-stukken op
bezondere voorwerpen. 2e dr. Amst. Erv. we Jac. Van Egmont, z.j. 16o. - 3e dr.
Bij dezelfde, z.j. 16o. Pl.
Goud-vinkje (Het Hollands klein). Tweede deel. Fluitende vijftig nieuwe en
nooit bevoorens gedrukte Minne-, Herders- en Bruilofts-Zangen,
t'Zaamenspraaken en andere verschillende Onderwerpen, enz. Amst. Erven we
J. Van Egmont, z.j. 16o (zonder pl.).
[P. LEBROCQUY.] Griete (De Dulle). Vlaemsche Liedekens op den Tyd
(1830-1835). Door eenen waren Volksvriend. Gent, F.C. Backeljau, z.j. (1839).
8o.
Haasje (Het Springende), waarin te vinden zijn de allernieuwste Liederen. Amst.
S. en W. Koene, z.j. Kl. 8o. - Amst. B. Koene, z.j. Kl. 8o. - 3e dr. Amst. B. Koene,
z.j. Kl. 8o.
Hans Michel Goedbloed zingt de Voornaamste en Nieuwste Liederen. Nooit te
vooren gedrukt. Amst. S. en W. Koene, 1805. Kl. 8o.
Haarlemmer-hout en Tuin Gezangen (Verzameling van Zeede-, Stichtelijke).
Bestaande in uitmuntende en verruklyke hout-, lente-, mei-, zomer-, herfst-,
bloem-, morgen-, avond- en eenige andere liederen. 1713. 12o. - Haarl. J.
Nieuwenhuyzen, 1756. Kl. 8o.
Harders-oeffening, Versien met schoone Harders deuntjes, by een vergadert
door een Liefhebber der Sang-goddins, meestendeel noyt voor desen gedruckt.
Amst. P. La Burgh, 1653. 3 koperpl. en gegrav. titel. Langw. 12o.
Harders-stafje (Het), of het Soet Geselschap van Harders en Harderinnen,
zingende allerhande Ernstige en Boertige Harders, Bruylofts en Minne-zangen,
Oorlogs-deunen, Kusjes en Drinkliederen, enz. Amst. Isaak Van der Putte, z.j.
Kl. 8o. Houtsneên. - Amst. Gysbr. De Groot Keur, z.j. Kl. 8o. Houtsneên. Haarlem, M. Van Hulkenroy, 1740. 12o.
ADRIAENSZ. J. Het Harders Stafje ofte soet Vermaen. 3e verm. dr. Haerl. K.
Finneken, 1664. Lang. 12o.
Amst. Harlequin. Amst. 1746. 12o.
Harpje ('t Nieuw groot). Langw. 8o.
J. WESTERBAEN, W.D. HOOFT, STARTER, enz. Hartenjacht (Der minnaers) en
de verhuizinge van Cupido. Rott. 1627. Langw. form.
Hartjesdag (De Haarlemse), of de Vermakelijke Konijnenvangst, zijnde voorzien
met alderhande zoorten van nieuwe Aardige, Grappige en Snaakse Liederen.
Amst. Erve we G. De Groot, 1738. Kl, 8o. Houtsn.
Helikon (Dordrechtse), ofte de groote dubbelde Hollantsche Nachtegael,
zingende veel zoete Minnedeuntjes en Nieuwe Harders Liedekens, uyt
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verscheyde zanglievende Poëten by een vergadert. Amst. Jac. Conynenberg,
1710. 2 deel. Kl. 8o. Houtsneên. - Amst. Jac. Van der Putte, 1719. 12o.
Herderin (de Zingende) of Overijsselsche Veldgodes, zijnde eene Verzameling
van de nieuwste Herders- en Minnezangen. Deventer, J.H. De Lange, 1794. Kl.
8o. - Deventer, bij denzelfden, z.j. Kl. 8o.
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DENIK, C.L. Hoekertje (Het Nieuw Maas-Sluysche), roerende eenige zoete
aangename Liederen. 10e druk. Met een tweede Deel, zijnde een aanhangsel
van de Maas-Sluysche Vredekrans [door JAC. HENDZN. VAN DYK]. (En een
derde deel zijnde een gedeelte van het Scheep-makertje). Amst. Joh. Kannewet,
1755. Houtsneên. Langw. Kl. 8o.
Hond in de Pot (Het nieuwste Lied-boek, van de), waar in te vinden zijn de
Alder-Nieuwste en Aangenaamste Liederen, die nu hedendaags gezongen
worden. Amst. Erve Van der Putte en P. Bockhout, 1776. Kl. 8o. Houtsneên. 4e dr. Amst. Erve Van der Putte, 1783. Kl. 8o. Houtsneên. - Amst. S. en W.
Koene, 1790. Kl. 8o.
Hondje (Marsdragend). 11e dr.
J. VERSCHUIR. Honig-raatje van Gezangen. 2e druk. Gron. 1735. 8o.
Hollanders (De Vrolijke), zingende de Nieuwste.... Liederen. Nooit voor deeze
Gedrukt. Rotterd. Joh. Scheffers, z.j. Kl. 8o.
Hijlickmaeckers (Uyterste), vol Soetigheydt, ofte Amsterdamse Kermiskoeck.
Opgedist voor de Genoode Kermis Gasten en aerdige Sangers en Sangeressen.
Zonder pl., naam of jaar. Langw. 12o. Houtsn.
Jager (De vrolijke), zingende de nieuwste Liederen. 2e dr. Amst. B. Koene, z.j.
Kl. 8o.
Jeneverstoker (De Schiedamse), zijnde verciert met de aldernieuwste en
vermakelijkste Minnezangen, Bruyloft en Harders-Liederen. - 3e druk. Amst.
We J. Van Egmont. - 8e druk. Amst. Gysbert de Groot Keur, 1753. 8o.
Genever-Stoker (De nieuwe Schiedamze). 9e druk. Amst. J. Kannewet, 1770.
8o. (Dezelfde verzameling, op het laatste lied na, als ‘De Schiedamse
Jeneverstoker’. - 8e druk).
Herderin (De Getrouwe). Liedekens almanak, 1830. Brussel. J. Sacré en zusters.
Jeucht-Spieghel (Nieuwen), verciert met veel schoone nieuwe Figuren ende
Liedekens te voren niet in druck geweest. Ter Eeren van de jonge Dochters van
Nederlant (Amst. omstreeks 1620). Langw. 4o. Pl.
Joe, Joe, Joe (Aardige en vermakelyke), waarmede gespeeld en gezongen werd
de Nieuwste Liederen. Amst. S. en W. Koene, 1792. Kl. 8o. - 3e druk. Amst. S.
en W. Koene. 1794. Kl. 8o. - 3e druk, bij dezelfden, z.j.
Joncker (De nieuwe vermeerderde Haagse) of 't Amsterdamse Salet Juffertje,
singende alderhande nieuwe Oorlogs Liedtjes, Herders en Herderins
Minneklagten, Mey Lietjes, Matroose gesangen, en andere Snakerye, enz. Amst.
J. Conynenberg, 1717. Houten. Langw.
Jonkman (De Vrolijke) of de twee verliefde Gezelletjes. 2e druk. Amst. Erven
H. Rynders, z.j. 8o.
Juffer (De Nieuwe Brabantse). Vermeld in het Haerlems oudt Lied-boeck.
Kaagh (De Leydse). Zijnde het 2e deel van: de Overtoomsche Markt-Schipper.
Amst. Erven H. Van der Putten. Zie op Markt-Schipper.
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Kamer-Liederen voor de aloude Kamer der Rederijkers, onder het blasoen: De
Wyngaardranken, onder de spreuk: Liefde boven al te Leyden, z. pl. of j. (Leyden, 1624). 12o.
Kat-soe (De Schreeuwende) op zijn wagen. Pak maar weg, stuk voor stuk, voor
vier stuyvers. Zingende de Aldernieuwste Liederen.... 6e druk, 1790. 12o. - 8e
druk. Amst. Erven H. Van der Putte, 1793. 8o.
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Kees (De Zingende), zig in zyne verdrukking diverteerende. Met diversche
zangstukjes, waer in hy zig het voorledene, het tegenwoordige en het toekomende
voor den geest brengt. Gedrukt...in 't jaer der Verdrukking Ao 1789. Kl. 8o.
Kemphaantjes (De drie). Waar in te vinden zijn de Aldernieuwste Liederen, die
hedendaags gesongen werden, en in geen andere Liedeboeken te vinden zyn.
Amst. Erven van der Putten. 8o. - 2e druk. Amst. J. en W. Koene, 1784. 8o.
Kermis-vreugd (De Amsterdamsche), zijnde vercierd met Aangename
Minne-Liederen. 4e druk. Amst. Erven we J. Van Egmont. - 10e druk. Amst. B.
Koene, z.j. - Nieuwe druk. 1798. 8o.
Kykkas (De Nieuwe vermakelijke). 8o.
Kinderliedekens of Jeugdsboexken. Hoorn, 1630.
J.P. HEIJE. (Al de Kinderliederen van). Met vertalingen van A. Clavereau, prof.
Karl Arenz en F.J. Millard. Amst. P.N. Van Kampen, 1861. 8o. Portr. en staalgr.
J. CATS. Klagende Maadgen (sic) en Raat voor de selve. Amst. Wed. G. De
Groot, 1722. Houtsn. Langw. 12o. - Amst. Jo. Kannewet, 1754. Langw. 12o.
Houtsneên. - Dordr. A. Walput en zoon, 1781. Langw. 12o. Houtsneên.
Klein Jan (De nieuwe) of de vermakelijke Tijdverdrijver. Inhoudende alle de
Pleizierigste en Nieuw uitgekomene Gezangen, Drink-Liederen, enz. 4e druk.
Amst. Erve wed. Jac. Van Egmont, z.j. Houtsneên. Kl. 8o.
Kleyn Jans Konkelpotje, of het pleyzierige en vermakelijke Vossenburgje, door
PIETER DE VOS of de zoogenaemde Kleyn Jan. Amst. Jac. Van Egmont, 1714.
8o.
Kluchtzak (De Dordsche).
Kniewerken (Negentien) ofte Antwoortliedekens ende Refereynen. Haerl. 1617.
8o.
Koddenaar (De Zingende) queelende verscheiden nieuwe Liederen, die
hedendaags gezongen worden. 3e druk. Amst. Erven Van der Putte en Bast.
Boekhout, 1774. 8o. - 4e druk. Vermeerderd, 1777. 12o.
Koopman (De Amerikaansche); zingende de Nieuwste, Fraayste en
Aangenaamste Liederen, die Hedendaags gezongen worden. 2e druk. Amst. B.
Koene en Cie. Kl. 8o. - 3e druk. Amst. J. en W. Koene, z.j. Kl. 8o.
Kooren voor vier mansstemmen, voor volwassenen en maetschappyen. Woorden
van NAP. DESTANBERG, getoonzet door KAREL MIRY. 3 reeks. Gent, Stepman,
1861. Gr. 8o. Muziik.
Koperberg (De) of het Turfschip van Breda. Amst. We Jac. Van Egmont. 8o.
Kordewagen (De Amsterdamsche). Amst. 1662. Langw. 8o.
Kraam (De Dordsche). Dordr., z.j. (omstr. 1645-1648).
Kramer (De Vrolijke), met Klijn Jans Plyzierig, en vermakelijk Marsdragent
Hondtje. Bestaande in de aangenaamste gezangen. 3e druk. Amst. Jac. Brouwer,
1721. Houtsn. Kl. 8o. - 10e druk. Erven Jac. Van Egmont, z.j. Kl. 8o. - 11e druk.
Erven we Jac. Van Egmont, z.j. Houtsn. Kl. 8o.
T. VIEROOT. Krijgs Trompet. Amst. 1746. 8o.
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Kroonprins (De). Amst. Erven Van der Putte.
Kroon-Princes (De Doorluchtige). Zingende de glorie van haar Minnaar:
Mitsgaders de aller-aangenaamste gezangen, die tot nog toe in geen Liedeboeken
te vinden zijn. Amst. Isaak Van der Putte, 1748. Houtsn. Kl. 8o.
Kruyer (De zingende vragtdraagende). Zich vermaakende met een aantal fraaije
Liederen, welke hedendaags gezongen worden. Amst. S. en W. Koene, 1803.
8o. Kl. 8.
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XIII
J. WESTERBAENS Kusjes, Amst. 1641. 4o.
Kwakers Bruyloft en verjaring. - Quakers Na-Bruyloft, enz. Gedrukt voor het
Geselschap, 1752. Z. pl. of n. Kl. 8o.
Landman (Vrolijke). 2e dr. 12o.
Landman (De zingende). Rotterd. Joh. Scheffers. 8o.
JAC. BROUWER. Lammeren-Vreugd, of de Herders-Bruyloft, kweelende
Herders-Zangen, Minne-Klagten, Vryagien, Drink en Afscheyds-Liederen. 9e
dr. Amst. Erven Hendr. Van der Putte, 1778. Kl. 8o.
Lanteern (De). Almanak voor 1850. Gent, L. Hebbelynck. 24o. Karikatuurpl. Voor 1851, bij denzelfden. Karikatuurpl.
Lapmantje ('t Haagsche) met het Amsterdamsche Vodde-Wijfje, verzien met
alderhande Minne-Sangen..... 2 deelen langw. 8o.
Leanders Lust-Prieel, of vreugdige Byeenkomst van Herders en Herderinnen.
Haarlem, wed. H. Van Hulkenroy. Gr. 4o. Muziik.
Leeuw (De ontwaekte) of de Hollandse Tuyn. Kl. 8o.
Amsterdamsche Leeuwerik. 1660. 8o.
Leeuwerick (De Zeister). Amst. Erven we Jac. Van Egmont. 8o.
Leeuwerkje (Haerlems). Haerl. 1672. Langw. 8o.
Lentebloempjes (Haerlems). Haerlem, 1649. Langw. 8o.
Liedekens (Diversche), gecomponeerd by Math. De Casteleyn, priester en
excellent poet. Ghendt (omstr. 1550, 1555 en 1571). - Rotterd. Jan Van
Waesberghe, De Jonghe, 1616. Kl. 8o. Muziik.
Liedekens ende Refereynen, ghemaeckt by HAERLEM SOETENDAL, van zijn
Avontueren ofte Wedervarentheyt, sint sijn vertrec uyt Haerlem, int Jaer Ons
Heeren 1599. Ten achtstenmael gecorrigeert ende verbetert. Haerlem, Vincent
Casteleyn, 1618. 8o. - 13e dr.
Liedekens (Grondelijke ende bescheidelijke Antwoorde, op drie Papisten
vraegh-) aen den Gereformeerden gesonden, die onlanghs uyt het Hooghduytsche
in Nederduytschen Rijm over-geset waren, door Heer FREDERICK REYNAERTS
VAN CRANENBURCH, ende gedruckt tot Antwerpen .... door HIERONYMUS
VOGELLIUS, Predicant, eertijts in Hem, etc., teegenwoordigh in Engkhuysen.
Eerst gedr. tot Engkhuyzen by Jacob. Lenaertsz Meyn, 1614. Ende nu herdrukt
by Floris Jansz. Camerlingh, 1644. 4o.
JOH. LEMMENS. Liedekens (Verzamelde). (omstr. 1600). Kl. form.
Liedekens (Seeckere nieuwe), by een vergadert, die voor desen noyt meer in
druck en zijn gheweest. Antw. H. Woutersz. 1623. 8o.
Liedekens (Nieu Jaar) uyt ghegheven by de Retoryck kamer t' Aemstelredam
in lied' (liefd) bloeijende van den Jare 1581-1608. Amst. Harm. Janszoon, z.j.
8o.
E.J. POTGIETER. Liedekens van Bontekoe. Amst. 1840. 8o. Pl.
G. HENDRIKSSONE [EM. HIEL]. Liedekens. Gent. Is. Van Doosselaere, 1861.
16o.
- Nieuwe Liedekens. Gent. Is. Van Doosselaere, 1862. 16o.
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Liedekens-Boeck (Een schoon) in den welcken ghy in vinden sult. Veelderhande
liedekens. Oude eñ nyeuwe. Om droefheijt eñ melancolie te verdrijven. Item
hier zijn noch toeghedaen meer dan veertichderhande nyeuwe liedekens.... Gheprent Tantwerpen by mi Jan Roulans. Int iaer M. CCCCC. eñ XLiiii.
Naar het eenig bekend exemplaar uitgegeven door Hoffmann von
Fallersleben in zijne Horae belgicae. Pars undecima. Hanover, Carl Rümpler,
1855. 8o.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

XIV
Liedekensboeck (Een schoon). Antw. 1594. 12o.
Lieden (Nieuw-Jaer) Wt-ghegheven by de Nederduydsche Academi. Int jaar,
Ist nIet een Maegt DIe s' VVereLts VerLosser heeft ghebaert? (1618). Amst.
Corn. Lodewychsz Van der Plassen, 1618. 8o.
Liederen (Oudvlaemsche) en andere gedichten der XIVe en XVe eeuwen. Gent.
Annoot-Braeckman. Uitg. door de vl. Bibliophilen. Gr. 8o. Muziikstippen, zonder
aenwijzing van maat.
Liederen (Oude vlaemsche) ten deele met de melodiën uitgegeven door J.F.
Willems (en F.A. Snellaert). Gent, F. en E. Gyselynck, 1848. 8o. Muziik.
Liederen (Verzameling van [8] oude vlaemsche). Begeleiding van piano door
F.A. Gevaert. Gent, Gevaert, z.j. [omst. 1856]. Fol.
J.F.J. WAP. Liederen (Achttien vierstemmige), uitgegeven door de maetschappy:
De Tael is gansch het Volk. Gent, Hemelsoet, 1844. 4o.
FRANS DE CORT. Liederen. Antw. L.J. De Cort, 1859. 2 deelen 16o. Pl.
HENDRIK VAN EYCK. Liederen, Verhalen en Gedichten voor het Volk.
St-Nicolaes, A. Gysdaele-Camerman, 1860-1861. 2 deelen 12o.
Liederen (Keus van), ten gebruike der Werk- en Leerscholen. Gent, Gevaert,
1860. 12o. Muziik.
Liederen (Bataafsche). 12o.
Liederen (Vaderlandsche), uitgegeven op last van het Maerlants-Genootschap,
te Brussel. - Brussel, De Hou, 1857. 12o.
Liederen (Vrijheids-) der Franschen. Duinkerke. R. Blisque, z.j. Kl. 8o.
Liederen (Nederlandsche). Woorden van J.P. HEIJE. Zangwijzen van W. SMITS,
JOH. H. VERHULST, J.J. VIOTTA, enz. 's Grav. Gebr. Belinfante, 1864. Langw.
4o.
Liederen (Uitgezochte Gezelschaps-) uit de oude en nieuwe doos. Vermeerderde
en verbeterde druk. Rotterd. We J.B. Ulrich. Zes stukjes 16o.
Liederen (Verzameling van Gezelschaps-), uit de oude doos. Op bekende wijzen.
Amst. H. Moolenijzer, 1838. 8o.
Liederen (Vaderlandsche) voor het Genootschap van Wapenhandel Voor 't
Vaderland, in 's Hage. 's Gravenh. H.H. Van Drecht, 1787. 5e dr. 8o.
Liederen (Vaderlandsche), voor het Genootschap van Wapenhandel, tot spreuk
voerende: Voor Vrijheid en Vaderland, te Leyden. Met driedubbel vervolg.
Leyden, Corn. Heyligert, 1785. - 2e dr. Leyden, bij denzelfden, 1785. 8o. - Bij
dezelfden, 1786. Met een vierde vervolg, doch geteekend 1785. Kl. 8o.
Liederen voor en door vrienden van Vrijheid, Vaderland en Oranje. Haarl. A.
Loosjes, Pz. 1814. Kl. 8o.
A. DEKEN. Liederen voor den Boerenstand. 8o.
We WOLFF en A. DEKEN. Liedjes (Gedichten en) voor het Vaderland. Den Haag,
1798. 8o.
- - Liedjes (Economische). Den Haag, 1791. 8o.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

HENDR. RIEMSNYDER. Liedjes voor Kinderen. 's Gravenhage, Isaac Van Cleef,
1781. 12o.
J.P. HEIJE. Liedjes (November-), 1813-1863. Amst. C.L. Brinckman. 8o. Muziik.
HENDRIK GROESSER. Liedjes voor het Volk. Antw. 186.. 12o.
C. DUVILLERS, pr. Liedjes (Twintig nieuwe), ten gebruyke der Meyssesschool
van Middelburg in Vlaenderen. Gend, C.J. Van Ryckegem, 1844. 24o.
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C. DUVILLERS, pr. Liedjes (Volks-). Met een geestig Supplement voor den
Buyten en voor Gent. Gend, C.J. Van Ryckegem, 1846. 24o.
DUVILLERS, pr. Liedjes voor de kantwerkscholen, gevolgd door de Spreuken
van baeske Van de Wiele. Brugge, Van de Casteele-Werbroeck, 1846.
Geheel onderscheiden van het volgende.
C. DUVILLERS. Liedjes voor de kantwerkscholen, en spreuken van baeske Van
de Wiele. Gent, we Van der Schelden (1847). 24o.
Liedjes (Vlaemsche), door A. D[E] W[EERDT]. Antw. Kennes en Gerrets. 1857.
8o.
Liedjes en Dichtstukjes (Verzameling van), betrekkelyk op de
Tydsomstandigheden in Belgenland. 1830 en 1831. Door een vriend van het
dierbaer Vaderland te Gend, z.n. of j. 12o.
G.J. DODD. Liedjes en Deuntjes. Brussel, Ferd. Claassen, 1858. 16o.
Liedeboek (Nederlandsch) (verzameld door Van Vloten). 's Gravenh. P.H.
Noordendorp, 1850-1851. 2 deelen 16o. - Tweede dr., in één deeltje. Leyden en
Amst. J.H. Gebhard, 1851. 16o.
Lied-boeck (Nieu Bossche Geusen-), van onsen edelen Prins van Orangien,
Fredrick Hendrick van Nassouw. Op sijn vrome daden, die Hy gedurende sijn
leven bedreven heeft. Amst. Otto Barentsz, 1663. Langw. 12o. Houtsn. - Utr.
Jurr. Van Poolsam, z.j. Langw. 12o. - Den laetsten druk, 's Gravenh. Corn. Van
Zanten, 1742. 8o. Houtsneên.
Lied-boeck (Nieuw vermeedert koninklijk) met lof-en triumph gezangen. Amst.
1703. Langw. 12o. Houtsneên.
J.J. PRUYS-Liedtboecxken. Alkm. 1604.
G.A. BREDERO. Liedt-Boecxken (Geestigh). Amst. C. Lodw. van der Plasse.
1621. Langw. 12o. - Afgedeeld in Geestich Lied-Boecxken, Kleyne Bron der
Minne, Aandachtige Liedekens. Ook te vinden in: Alle de Wercken van Br.
Amst. Joost Hartgers, 1644. 8o.
Liede-boekje (Het Nieuw-Vermeerderde Alkmaars). Bestaande in veelderhande
Bruylofts-liederen, herderszangen en anderen. Alkm. Klaas Mol, 1721. 32o.
Muziik.
Liedtboeck (Het oud Amsterdams). Langw. 12o.
Lied-boeck (Nieu: Amstelredams), vol Amoreuse nieu jaren, Mey Lieden, Tafel
Lieden, eñ veelderhande vrolijcke ghesangen, Nu op nieu vermeerdert. By
Barendt Adriaensz. In de Warmoestraet, Int Gulden Schrijff-boeck. Anno 1591.
Langw. 8o. Titelpl.
Liedboeck ('t Dubbelt verbetert Amsterdamse), waerin begrepen zijn veelderley
oude Liedekens. Als mede het Nieu Amsterdams Lied-boek, voor vryers en
vrysters zeer genoeghliick. T' Amst. Jan Jacobsz Bouman.
Liedeboeck van L.C. (Het groote). - Mitsgaders het 2e Liedeboecxken, ghenaemt:
een hell Cymbaelken des Juychens. Leeuwarden. 1625. 8o.
Liedt-boeck (Haerlems oudt), Inhoudende veele Historiale, Amoureuze, oock
Tafel, Bruylofts, ende Scheydt-Liedekens. 16e dr. Amst. Jac. Bouman, z.j.
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Langw. 8o. Houtsneên. - 27e druck. t' Amsterd. By de weduwe Van Gysbert De
Groot, 1716. Langw. 8o. Houtsneên.
Hoorns Liedt Boek, Hoorn, 1630. 8o.
Liedtboeck (Hoorns groot). Hoorn, 1647.
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Liedtboeck (Hoorns klein). Hoorn, 1638.
Lied-boekje ('t Nieuw Groot Hoorns), Bestaande in veel Stigtige en Vermakelijke
Bruylofts Liedekens. Hoorn, Reinier Beukelman (omstreeks 1750). Zeer kl.
formaat, zoogenaamd Mopsje.
Liede-boek ('t Groot Hoorns, Enkhuyzer, Alkmaarder en Purmerender), vercierd
met veel mooye Bruylofts-liedekens en Gezangen. Amst. Joannes Kannemet.
Zeer kl. form., zoogenaamd Mopsje.
Het tweede deel of vervolg draagt er nog den naam van Edammer bij.
Lied-Boeksken (Enchuyser), behelsende eenige Bruylofts-psalmen, en
verscheyden seer vermakelijke Bruylofts-Liedekens. Op nieuws met eenige
fraeye Liedekens vermeerdert ende verbetert. Den laetsten Druck. Enchuysen,
Meynard Mul. Zeer kl. formaat, zoogenaamd Mopsje.
Liedboek (Prince) of Nass. Heldendaden. Amst. 2 d eelen. 8o. Pl.
Liedt-Boeck (Het Nieuwe Princesse) op het Haeghse Spelde-kussentje,
Bestoocken met schoone Nieuwe Luyeren, Kapproen ende Kraecke-beentjes;
misdtgaders het Amsterdamsch Volcwycks-schuytje. Amst. wed. Loots-Man,
1682. Langw. 8o. Houtsn.
(ROEL. DE KATER). Lied-Boek (Vlaardings Vissers), voorzien met veel schoone
Vissers, Bruylofts en andere stigtelyke Gezangen. Nu op nieuws met verscheyde
Lof-zangen vermeerderd. Amst. Joan. Kannewet, z.j. 2 deelen langw. 8o.
Lied-Boeck (Nieuw vermeerdert Koninclyck), versien met verscheyde Lof en
Triumf gesangen op de uitsteekende Helden-daden van haer gezegende
Majesteyte William en Maria, koning en koninginne van Engelant.... Als mede
eenige hedendaegsche in gebruyck zynde Amoureuse Liederen ....Zesden dr.
Amst. 1703. Langw. 12o.
Liedeboek (Nieuw), tot vermaek van 't Algemeen. No 1. Gedrukt voor de
Zangminnaars, 1794, z. pl. of n. 12o.
Liedtboeck (Medenblicker Nieu). Wormerveer, 1646.
Liedtboeck (Nieu Rotterdamsch). Utr. 1644. 8o.
Liedenboekje (Nieuw) op aangename en bekende wijzen, strekkende tot
opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke
dagen; (nov. 1813), door Mr W. Bilderdijk, vrauwe K.W. Bilderdijk en Mr S.I.Z.
Wiselius. - 3e dr. Amst. Erven H. Gortman, 1829. 8o.
Liedekensboek (Antwerpschen). Antw. 1654. 8o. Platen.
Lieteboek (Het Welsche), verciert met veel geest.-Gesangen; Oorlogh-Liederen
tusschen de HH. Staten, den Keyser en Engeland tegen den Konink van
Vrankryk, enz. Te samen vergaderd door Jac. Van der Nieuburg. Tot Wel, 1717,
48 bl. 4o.
Liet-boeck (Geuse), waer in begrepen is den oorsprong van de Troubelen der
Nederlandsche Oorloghen, en 't gene daer op gevolght is. Met schoone Figueren
nae 't leven verciert. Ale (sic) mede het tweede en derde deel. Hier achter
by-gevoeght. Amst. Jan Jacobsz Bouman, 1656. 8o. Houtsneên. - Amst. Gysbr.
De Groot, 1683. 12o. Houtsneên. - Van nieuws oversien, enz. Utrecht, 1683.
12o. - Dordr. Symon Onder de Linde, 1687. 12o. - Amst. B. Jansz., z.j. 2 deelen.
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Dit zijn natuurlijk met bijvoegsels voorziene herdrukken van het
oorspronkelijk Geusen Lieden-Boecxken (Zie nr 158 mijner lijst in de
inleiding der Oude Vlaemsche Liederen), doch die onderscheiden moeten
worden van:

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

XVII
Liedtboecxken (Een nieu Geusen), waer in begrepen is de gansche handel der
Nederlanden. Dordr. 1629. 12o.
Liedtboeck (Een nieu Geusen). 1600-1645. Versamelt door J.L. Van Rogghe.
Haerlem, Tinneken, 1645. 12o.
K. VERSNAYEN. Liefde, Vreugd, Vaderland, drie snaren mijner Lier. Gent, W.
Rogghé, 1860. 16o.
Lier (JAN LUYKENS Duitsche), draagende veel van de nieuwste, deftige en
dertelende toonen. Amst. J.T. Houten, 1708. 8o. Pl. Amst. - 1732. - 2e dr. 's
Gravenh. H.H. Van Drecht, 1783. 12o.
Lier (De vlaemsche). Romancen uitgegeven door het Willems-Genootschap van
Gent. Gent, P. Geiregat, 1854. 4o. Muziik.
Lieuwrick (Leeuwarders frolijcke). Langw. form.
J. DE RUYTER. Lysterken (Het aengenaem). Kluchtigh en bevalligh singende
veel nieuwe en noyt meer van te vooren ghedruckte Liedekens. Bestaende in
eerbaere Kluchten, Vryagien, Mey en Drinck-Liedekens, Hekelsangen, en meer
andere aengenaeme Codderyen. Brugghe, A. Wydts, z.j. 12o.
A.A. PLATER. Lijstertje (Dordrechts). Dort., 1614. Pl. - 1624. 3e dr. Damas van
Rybeek.
Linde (Amstelsche) ofte 't Hof der Nimphen. Amst. Jac. Aertsz. Calom., 1627.
Langw. 8o.
Lire Maçonne (La) ...., par les Pères De Vignoles et Du Bois. Avec les airs
notés, mis sur la bonne clef, tant pour le chant que pour le violon et la flute.
Nouvelle édit. La Haye, R. Van Laak, 1766.
Bevat omtrent een veertigtal hollandsche liederen.
Lof-gezangen (Verzamelinge van) voor de vroome en noyt-volprese Helden
die Brabandsche Patriotten het Nederland verlossende van het jok der
dwingelandye onder Josephus II, 1789. Loven, Franc. Michel, 1790. 4 deeltjes
gr. 8o.
Lootsman (De Zingende), of de Vrolijke Boer. Versien met de fraaiste Liederen.
2e dr. Amst. S. en W. Koene, z.j. Kl. 8o.
Lotery-spel (Het prettig hollig bollig), verciert met een menigte van Herders
Min, en andere Prys trekkende Gezangen, waar by vryer en vryster met vermaak
malkaar kunnen trekken. 2e druk. 's Hage, P. Vos, z.j. Kl. 8o.
Louw en Krelis (De Vrolyke). Zingende een vyftigtal nieuwvervaardigde
Zangstukjes, op allerlei Onderwerpen, zo als dezelve nog in geene Liedboeken
gevonden worden .... Alle op de fraaiste, keurigste en nieuwste wyzen. 2e dr.
Amst. Erve we Jac. Van Egmont. 24o.
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN. Loverkens. Altniederländische lieder.
Gôttingen, Dieterich, 1852. 8o.
Maakt het achtste deel uit der Horae Belgicae.
- Gent, J.M. Bauwens, 1853. 24o.
Lugt-bol (De vernieuwde). Waar in veele van de Aldernieuwste Liederen gedrukt
zijn, die in alle de andere Liedboeken niet gevonden worden. 2e druk. Amst.
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Erve Van der Putte, z.j. Kl. 8o. - 3e dr. Bij dezelfde. - 4e dr. Amst. B. Koene,
z.j. 8o.
Luite (Welklingende). Wormerveer, 1647. 8o.
Lust-hof (Den nieuwen verbeterden), gheplant vol uytgelesene, eerlijcke,
Amoreuse ende vrolycke ghesanghen ..... verciert met seeckere Copere
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Figueren die opte Liedekens accorderen. Item is nog hier achter tot een besluyt
by ghevoeght, een Bruylofts Bancket, versien niet dan met stichtelijcke Tafel
ende Bruylofts Liedekens ..... Den derden druck gebetert en veel vermeerdert.
Amst. Dirck Pietersz, 1607. Langw. 4o. - 4e druck. Bij denzelfden, z.j.
De 1e dr. schijnt te zijn van 1602.
Lusthof (Het amoureuse) of 't vervolg van Thirsis Minne-Wit. Bestaende in de
aengenaemste Gezangen .... Op nieuws oversien, verbetert en vermeerdert. 7e
dr. Amst. Jac. Van Egmont, 1719. Kl. 8o. - 10e dr. Amst. Erven we De Groot,
1726. 8o. Houtsneên.
Lutshof (Amsterdamsche). Amst. 8o.
Lusthof der Jonckheydt (Eenen nieuwen Antwerpschen Liedekensboeck,
ghenaemt den). Met vele schoone figuren, ende amoreuse Liedekens verciert.
't Hantw. 1654. 12o.
J. JZ. STARTER. Lust-hof (Friesche), Beplant met verscheyde stichtelyke
Minne-Liedekens, Gedichten, ende Boertige kluchten....by alle onbekende
wysen, de Noten, ofte Musycke gevoeght, door M. JAQUES VREDEMAN,
Musyck-Mr der Stadt Leeuwarden. Amst. by Paulus Van Ravensteyn, voor
Dirck Pietersz: Voscuyl, 1621. Langw. 4o. Pl. - 2e dr, 1624. - 3e dr. z.j. - 4e dr.
1627. - 5e dr. 1634.
Lust-hofje ('t Kleyn), vol van Bruylofts-zangen, Echt-liedekens,
Houwelijcxbaken en Feest-gedichten. Alles uyt verscheyde oorsaken der
eerelijcke Bruylofts-vreughden en Zang-lust der bekende Bruylofts-Minnaren,
.... by een gesamelt door H. Zoeteboom. In de Rijp. Voor J. Gysbertsz, z.j.
Langw. 12o.
J.J. COLEVELT. Lusthofjen, ofte vermaecklijkheyt der maechden. Amst. 1619.
Lustprieeltjen (Amsterdamsch). Amst. 1644. Langw. form.
Maegden (Gesang der). Gent, Gemblet. 8o.
J. SOETS Maagden-baak. Amst. 1641. Langw. 16o. Pl.
Maegden-Beeckje (Het nieuwe Dordrechtse), vol genoegelijcke Vryagien,
Bruylofts en Minne-Liedtjes: Minnaers-klachten, als oock de klagende Maeghde
raet voor de selve. Amst. Mich. De Groot, 1680. Langw. 16o. Houtsn.
Maegdenboek (Sanerdams). 1641.
Maagden Ryn (Hasselts). Hasselt, 1677. 8o.
F. METAEL. Maessluis Meeuwe-Klacht. Delft, 1686. 8o.
H. ALBERTSZ IN DE RIJP. May-gift van verscheyde Vogelen aan alle eerbare
jonge Lieden, in 3 deelen, enz. Amst. J. Kannewet, z.j. 12o. (Omstreeks 1750).
Makrollitje (Het nieuw gevondene), ofte Clioos hernieude Cyter. Bestaende in
Oorlogs, Harders, Zedige, Boertige en Amoreuse Gezangen, enz. Amst. W.
Loots-man, 1678. Langw. Houtsn.
Malie-Baan (De Pleysierige Amsterdamsche), of de Vermaakelijke
Diemermeersche Wandelweg. Zijnde beplant met, alderhande vermakelijke
Minne-Zangen, Boere-Deunen, en Drink-Liederen. Zwolle. D. Rampen en F.
Clement, z.j. Kl. 8o. Houtsn.
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Markt-schipper (De Overtoomsche). 1e dl. (Zie het 2e dl. op Leidsche Kaagh).
Amst. Erv. Van der Putte.
Markt-Schipper (De Nieuwe Overtoomse), of de Leysche-Kaag. Kl. 8o.
De titel van mijn exemplaar ontbreekt.
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Markt-Schipper (Het 2e deel van de nieuwe Overtoompsze) of vermaakelyke
Leidsze Kaag. Op nieuws verbeeterd. Amst. Erven we Jac. Van Egmont. Kl. 8o.
Markt-Schipper (De nieuwe Overtoomsche), ofte de vrolijke Overtoompse
Vis-boer, met de Aldernieuwste en Uytgekipste Liedekens en aangename
Melodye. 1e stuk. Amst. We H. Van der Putte, 1766. Kl. 8o. - 2e stuk. Titel
ontbreekt.
Markt-Schipper (De nieuwe Overtoompsze) of Durkerdammer Kramer. Zynde
vercierd met veel Zoete en Aangenaame Melodyen en Gezangen. Erven wed.
Jac. Van Egmont, z.j. Kl. 8o. - Amst. We. Hend. Van der Putte, 1766. - Amst.
Erve Van der Putte, 1793. - Amst. S. en W. Koene, 1793. - Amst. S. en. W.
Koene, z.j. - Op nieuws vermeerderd. Amst. B. Koene, 1817. - Bij denzelfden,
1822. - Bij denzelfden, 1825. - Bij denzelfden, z.j. - We B. Koene, 1831. - 4e
dr. Rotterd. F.C. Hoffers, z.j. (omst. 1820-1830). - 4e verbeterde dr. Bij
denzelfden. - Zalt-Bommel, J. Noman, z.j. - Amst. F.G.L. Holst, z.j. Houtsneên.
Markt-Schipper (De tweede nieuwe Overtoomsche) of Durkendammer Kramer.
Geladen met Liederen uit de oude- en nieuwerwetsche Doos. Versierd met
eigenaardige Figuren. Amst. F.G.L. Holst. Kl. 8o. Houtsneên.
Mars-Drager (De) of nieuwe Toverlantaren. Amst. 1754. 8o.
J. ROUSSEAU. Amsterd. Marsdrager. Amst. 1721. 8o.
Mars en Venus-Strijt, tusschen een Franssen Harder en een Utrechtse Harderin.
Langw. 12o. Houtsneên.
Begin en einde ontbreken aan mijn exempl. De bundel behoort tot het laatst der
XVIIe of het begin der XVIIIe eeuw.
Maskarade (De) van 1850. Gent, F.L. Dullé-Plus. 24o. Karrikatuerpl.
Matroos (De vrolijke nederlandsche). Zingende een uitgezogt getal van nieuwe
oorlogs-zangen, en verscheide andere..... De eerste en echte druk. Amst. z.n.
1781. Kl. 8o. - 2e dr. Amst. Erve Hendr. Van der Putte, 1782. Kl. 8o.
Matroosje (Het vrolijke). Zijnde meest nieuwe en vermakelijke Liedjes, die
hedendaagsch gezongen worden. Rotterd. F.C. Hoffers, z.j. Kl. 8o.
E. WOLFF. Matrozenliedjes. 8o.
Matroosen-Vreught vol van de nieuwste Liedekens. Amst. 1696. Langw. 12o.
Meibloempje (Haerlems). Haerl. 1668. 12o.
Mey-Blom (De) of de Zomer-Spruyt. Te zamen gebonden met veelderhande
Gezangen en vermakelijke Melodyen.... Zijnde de nieuwste en aangenaamste
Liederen die hedendaags gezongen worden .... 2e druk. Amst. We J. Van Egmont,
1730. - Noyt voor dezen zo gedrukt. Amst. J. Kannewet, 1762. 8o.
Mey-Krans (Een burger-), doorvlogten met Lofgezangen, ter eere van alle
Vryheidsminnende Nederlanders, en wel byzonder deeze Dorpelingen (Warder,
Middelie, Brock in Waterland, Crommenie, Oudendyk, Wydenes, Ter Beets,
Beemster, Zerkhout, Grootenbroek, Landsmeer en Bovencarspel). Amsterdam,
S. en W. Koene, 1788. Kl. 8o.
Meywagen (De bloeijende). Amst. z.j. (begin der XVIIe eeuw). Langw. form.
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Mey- Harders- Minne- en Mengel-Zangen (Het merg der). Getrokken uyt de
voornaamste Lied-boeken, enz. Amst. H. Bosch, 1715. 12o.
Meisje (Het Zingende Amst.). 6e druk.
Melk-Meisje (Het zingende) of de vermakelijke Turf-Trapster. Zijnde voorzien
met de allernieuwste Liederen. Amst. 1779. - Amst. B. Koene, 1816. 8o.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

XX
(G. SOENIUS). Melodie per Camera C'io è XII Concertini Mescolati d'Ariette
novelle a due: 3, 4, 5, 6, 7, Strumenti, ad libitum Possono ancora toccarsi a voce
sola: C'ol Violoncello o Cimbalo. Haarl. Wed. Herm. Van Hulkenroi en A. Van
Hulkenroi, 1725. 4o. Muziik.
Fransche, Hollandsche en Duitsche liederen.
Mengel-Moes (Amsterdamsche). Bestaende uit veelderhande Bootzigh en
Geestigh Rijm-tuigh, als Kusjens, Minne-Deunen, Verjaar-Zangen,
Drink-Lieden, Klink-Rijmen, enz. 1e dr. Amst. G. Smit. 1658. Langw. 12o.
Er bestaan ook exemplaren waarover het adres eene strook geplakt is, met de
aanwijzing: Amst. S. Imbrechts, 1659.
MATTH. ABRUGGE. Mengelmoes. Bestaende uyt verscheyde Gedichten, Ende
nieuwe Minne-wysen, opgedischt aen alle Lief-hebbers. 's Graven-hage, Jac.
Scheltus, 1669. 12o.
Mengelzangen, zynde een gevolg van nieuwe Arietten, Allemandes, Sarabandes,
Gavottes en Gigues, voor het clavecimbaal en de stem, violoncello, violino,
flauto, enz. Wed. Hermanus Van Hulkenroi, 1724. 2 deelen gr. 4o. Muziik. Pl.
Mercurius (De nieuwe Amsterdamsche). Amst. 1743. 12o. - Amst. G. De Groote
Keur.
Minnaar (De vrolijcke). Zijnde verciert met de Alleraengenaemste en nieuw
uytgesogte Liedjes en Gezangen. Dordr. A. Walpot, 1767. Kl. 8o.
Minnaar (De Vrolijke openhartige), zingende allerhande Minne-zangen, Herders-,
Bruilofts- en andere Kluchtige Liederen..... Nooit voor deze zoo gedrukt. Amst.
S. en W. Koene, 1795. 8o.
Minne-Beeckje (Amsteldams). Langw. 12o. Pl. - 10e dr. Amst. 1658-1660.
Minnebroers Sak (De Smakelyke Vermakelyke), vervold met allerley Spysen
voor veelderley Monden.... Gemaekt en in Rym gesteld door Qui es amabilis.
Amst. 1718. - Amst. 1762. - Amst. 1767. - Amst. 1768. - Deze laatste Druk van
veele grove Fouten gezuiverd. t' Amst. voor Qui es amabilis, 1799. 8o.
Minne-duyfje (Haerlems). 3e dr. Verm. en verb. Amst. M. De Groot, 1671.
Langw. 12o.
A. PELS. Minne-Liederen en Mengelzangen. Amst. Albert. Magnus, 1684. 8o.
Muziik en pl.
Minne-plicht ende kuysheytskamp, alsmede versch. aardighe en geestighe
Liedekens en Sonnetten. Amst. Jacob. Aertsz. Calom. 1626. Langw. 12o.
J.H. KRUL. Minne-popiens, bestaende in verscheyde Liedtjens, ende
Minnedighiens. Amst. P.J. Slyp. z.j. Langw. 12o. Muziik en etsen.
J. ROUSSEAU. Minnespel (Het Vermaklijke), of Toneel der Liefde.... gevold
met zoete Minne-Zangen, Vryagies, Herders- en Boere- Deunen, Drink-Liederen,
en andere Snakeryen meer. Nooit voor dezen gedrukt. Amst. wede Jac. Van
Egmont, z.j. 16o.
J.H. KRUL. Minne-Spiegel ter Deughden, bestaende in verscheyde Minnebeelden,
Minne-Wetten, soet-gevoysde Liedtjens ende Comedien (waer van eenige
getrocken uyt de Fransche Astrea, enz. Waer by gevoeght is voor een 2e deel:
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De Wegh-wijser ter Deughden, enz. Amst. M. De Groot, 1669. 12o. Muziik en
Pl.
Minstroom (Utrechtsche). 1767. 12o.
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D. VERSCHUEREN. Minne-voncksken (Antwerpsche), 1659. 2 deelen 12o.
K. ZWEERTS. Minnezangen (Boertige en ernstige). Nevens eenige puntdichten
en andere. 5e dr. - Op nieus verrijkt met een Bijvoegsel van Muzyk, nooit voor
dezen gedrukt. Amst. J. Stander, z.j. 8o. Pl. en musiik. - 5e [vermeerderde] druk.
Amst. J. Strander, z.j. Muziik en pl.
[ADRIAAN LOOSJES]. Minne-Zangen en jeugdige gedichten. 2e druk. Haarlem,
A. Loosjes Pz. 1780. 8o. - Haarl. bij denzelfden, 1783. 8o.
Minnezangen, Kusjes, Drinkliederen en andere op meest bekende wijzen. Gouda,
1710. 12o.
Minnezuchtjes (Amsterdamsche). Amst. 1643. Langw. form.
S. DE BRAY. Minne-Zughjes. Uyt-gedruckt in Liedekens, Klinck-vaersen, en
andere Rymen. Amst. J.A. Calom, 1627. Langw.
Moeselken (Het Brussels) Pijpende verscheyden vermaeckelijcke Liedekens...
Ghereymt door P. SUETMANS. Brussel, 1659. - 5e dr. Antw. J. Mesens, 1693. 6e dr. Antw. Hieronymus Verdussen, 1710. Langw. 16o.
Molenaar (De Schiedamse), vol van de nieuwste en hedendaagze Liederen...
Nooit voor dezen zo gedrukt. Amst. Jac. Brouwer, 1730. 8o. - Amst. we Jac.
Van Egmont, 1751. 8o. Houtsneên.
Muyder-poort (De nieuwe). Zijnde voorzien met Nieuwe en Alleraengenaemste
Liedjes, die thans meest Gezongen worden. Amst. S. en W. Koene, z.j. - 5e druk.
Amst. B. Koene, 1773. - 6e druk. 1777. 12o.
Gs Hs BROEKHUYZEN. Muzikale Poëzy (Verzameling van). Amst. J.M. Meyer,
1851. 12o.
Musikant (De Vrolyke). Amst. 1803. - Amst. S. en W. Koene, 1810. 8o.
Musyck-boeck (Een duytsch), daer inne begrepen sijn vele schoone liedekens
met iiij, met v. ende met vi. partyen. Nu nieuwelijck met groote neersticheyt
ghecolligeert ende vergaert. Gecomponeert by diversche excellente meesters.
Zeer lustich om singhen ende spelen op alle instrumenten. Tot Loven, by Peeter
Phalesius, ende Tantw., bij Jan Bellerus, 1572. Langw. form.
Nachtegaal (De Lustige). Kl. 8o.
Nachtegael (De Amsterdamse). Amst. Erven H. Van der Putte. Kl. 8o.
Nachtegaal (De Nieuwe Amsterdamsche). Kl. 8o. Houtsneên.
Nachtegaal (De Goese). 2e dr. Rotterd. F.C. Hoffers, z.j. (1829-30). Kl. 8o.
Nachtegaal (De dubbelden en vermeerderde Goese), vercierd met allerhanden
Liedekens, zo Nieuwe als Oude. Deze laatsten Druk vermeerdert met verscheiden
Liederen. Amst. S. en W. Koene, z.j. 2 deelen Kl. 8o.
Nachtegaal (Haagsche). Amst. 1661. 8o.
Nachtegaal (De Nieuwe Haagsche). Vol van de nieuwste Deunen en aardigste
Zangen. Amst. J. Van Duisberg, 1659. Muziik, 6 koperpl. en gegrav. titel.
Langw. 12o.
Nachtegael (De Hollandse). Amst. Erven Van der Putte. Kl. 8o.
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Nachtegaal (Grooten Hollandsche). Op nieuw vermeerderd met verscheide raare
en ongemeene Liedekens en Wijzen..... Vermeerderde en verbeterde druk. 's
Bosch. D. Noman en zoon. 16o.
Nachtegael (Zeeusche), ende desselfs dryderley gesang: geheel anders inder
waerheyt verthoont, als deselve voor desen by sommighen uyt enckel mis-
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verstant verkeerdelijck is gheoordeelt. Door verscheyden treffelijcke Zeeusche
Poëten byeenghebracht, ende verciert met copere Plaeten. Middelburgh, Jan
Pieterss Van de Venne, 1623, 4o. - Rotterd. Isaak Van Waesberghe, 1632. Langw.
16o. Pl.
Nachtegaeltien (Hollands), verrijckt met een tweede deel, genaemd Hollands
en Seeuws Nachtegaels Samengesang. Amst. J.P. Wachter, 1633. 2 deelen 12o.
Nachtegaaltje (Het Haarlemmer). Amst. S. Van Esveldt, 1759. 8o.
Nachtegaaltjen (Het Brabantsch), of nieuwe liederen.... 1656. 12o.
Zeker hetzelfde als het volgende.
Nachtegaelken (Het Brabandts), met syn dry derley Gesangh, te weten:
Minne-Liedekens, Herders-Sangen ende Boertigheden. Uyt ter muyten in 't licht
gebrocht, tot lust der Joffrouwen, en in desen vijf thienden druck vermeert door
G.V.H. t'Antw. Franc. Van Soest, 1736. Langw. 12o.
Nachtegaelken (Een nieuw Lied-Boek genaemd het Brabands). Gent, L. Van
Paemel. 12o. - Vermeerdert door vele oude en nieuwe Liedekens. Antw. Herleyn,
z.j. (omstreeks 1860). Kl. 8o.
Nachtegaaltje (Het Hernhutsche), in eene vrolyke luim, zingende honderd nieuwe
en nooit gedrukte airtjes, zoo Menuëtten, Contredansen, Marsen, enz. Gedrukt
voor den Auteur, te Amsteldam, 1757, 1761. 2 deelen 8o.
Nachtegaeltje (Het Soestdyksche). Amst. We Lootsman, 12o.
C. MAERTSZ Singende Nachtegaeltje. Amst. 1671. 8o.
Nachtegaaltje (Het zingende), fluitende verscheidene vrolijke en vermakelijke
Liederen. Amst. F.G.L. Holst, z.j. Kl. 8o.
Nederlander (De vrolyke), zingende en speelende de Aangenaamste Liederen,
die hedendaags gezongen worden. Amst. B. Koene, z.j. Kl. 8o.
Nederlander (De vrolyke), zingende met zijn incréabel Meisje de hedendaagsche
Liederen. Nooit te vooren gedrukt. Amst. S. en W. Koene, 1800. 8o.
Nieuwjaars-Gifte aan de Jeugd. 8o. Platen.
Nieuwjaars- en Verjaarswenschjes (Verzameling van), benevens Gedichtjes
voor Groenen-, Koperen- en Zilveren-Bruiloften. Ten dienste van kinderen en
dienstboden. Amst. F.G.L. Holst, 1851. Kl. 8o.
Nieuwjaars-Gift (Den Hollandszen Praat-vaars) aan het bevallige Stichtsze
Jufferschap. Amst. We J. Van Egmont, z.j. 1e deel. 8o. - Amst. A. Cornelis, 8o.
Olipodrigo (De), bestaande in vrolijke Gezangen, Kusjes, Rondeeltjes, Levertjes,
Bruylofts- en Mengelrijmpjes. Amst. E. Nieuwenhoff, 1654, 2 deelen langw.
16o. Muziik.
Olipodrigo, of Dordsche Vermakelijkheid. Dordrecht, 1646.
Olipodrigo of Kermiskost. Amst. 1655. 2 deelen 8o. Pl.
P. BOR CHRZ. Oorspronck (Den), begin ende aenvanck der nederl. Oorlogen,
geduyr. de Reg. v.d. Hertoginne v. Parma. de Hert. v. Alba, ende eens deels van
den Groot-Commandeur..... Leyden, G. Basson, 1617. 4o. - 3e dr. Amst.
Hermanus De Wit, 1762. 4o.
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Oost-Indies-Vaerder (De Vroolyke), of klinkende en drinkende Matroos. Amst.
Erven we Jan Van Egmont. 8o.
Opdisser (Den Koddigen). Amst. 1672. 12o.
Opdisscher (De Vermakelijke). Zonder pl. of j. Langw. 12o.
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Opera (Nieuwe Zang-Arias, genaamt de Nederduitsche). 1e st. Dort. Walpot,
1782. 12o.
Oranjeboom (De vruchtdragende). Zynde versierd met de Nieuwste Liederen,
die Hedendaags gezongen worden. Amst. B. Koene, 1818. Kl. 8o. Houtsn.
Orange-Boom (De van den Hemel afgebeeden)....; of verzameling van eenige
Liederen, ten dienste en gebruik der waare Ouwerwetse Patriotten, Beminnaars
van Prins Willem de vijfde, en 't doorlugtig Orangehuis.... Gedrukt voor
Reekening van den Uitgever, z. pl. of n. 8o. - Tweede stukje met: Het vervolg
van den nog bloejenden Oranje-Boom. 's Hage, J.F. Jacobs De Agé (1787).
Langw. 8o.
Oranje-Hof (Het Princelijke), Cierlijk Beplant met Oranje Gezangen,
Opgezongen ter gelegentheyd van de verheffing van zijn Doorl. Hoogh. den
Heere Prince van Oranje, enz., enz., enz., tot Erf-Stadhouder kapiteyn-generaal....
Alle het eerste couplet op muziek noten gestelt door F. Pitton, organist.... Drie
stukjes. 's Gravenh., Pieter Servaas, 1748, 8o. Muziik.
Oranje-Hof in vreugde (Princelijke Nieuwjaars-Gift, of). Zingende op
aangenaame Voisen de Liederen zo ter verheffing van zijn Doorl. Hoogh., enz.,
enz., enz. Als ter Geboorten van de jonge Graaf van Buuren, enz., enz., enz.
Beneffens verscheide uyt het Hoogduitsch vertaald. Amst. Adam Meyer. 8o.
Koperpl. - Amst. Jacobus Wilh. Pruys. [1749]. Zelfde uitgave.
Orangien Lely-hof (Het Leydsch vlaemsch), verciert met veel verscheyden
nieuwe Vruchten. Tsaem-ghestelt by de Broeders in Liefden Groeyende. Leyden,
voor Jacob Roels, 1632. 4o. Blazoen.
Oranje-Liedeboek. Amst. Erven H. Van der Putte.
Oranje Liedeboek (Het nieuwe), waer in te vinden zijn veel Fraaye en
Aengename Liederen, op zijne Doorlugtige Hoogheid Willem de Vijfde: by het
in Installeeren tot Erf-Stadhouder.... Als mede de Nieuwste zoorten die
Hedendaegs Gezongen werden. 4e dr. Amst. We Hendr. Van der Putte, 1767.
8o.
Oranje Minnevlam. Amst. Erven H. Van der Putte. Langw. 8o.
Oranje-Nagtegaal (De), vrolyk zingende op de takken van eenen groenen
Oranjeboom; zynde het vervolg op het Oranje Tortelduyfje. Door den Oranje
Beminnaar W.R.C. [WOUTER ROBBERTSE KOSTER]. Z.n. of j. 12o.
Oranje Nieuwjaarsgift opgeofferd aan het Jofferschap der Vereenigde Provinciën.
Amst. 8o.
Oranje Tortelduyfje, kirrende in de eerzaamheid, wegens het verval in
Nederland.... Nu op nieuws berymt door eenige Beminnaars van Oranje. 2e dr.
Z. pl. of n. 12o.
Oranje Trompetje (Het), zynde een Verzameling van keurige en beste nieuw
uitgezogte Liedjes, geblazen wordende door den Oranje Faam, over geheel
Nederland. Te bekomen Amst. bij Coertse en Trop, enz. 12o.
Oranje-Trompetje (Het), blaazende eenige Liedjes, op de gelukkige omwending
der publieke zaaken in Holland. Amst. J.H. Trop en S. en W. Koene, 1788. 12o.
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Orpheus (De Vlaemsche). Antw. Possoz, Breda, Hermans. 4o. Pl., muz.
Orpheus, keur van coupletten, romances, humoristische scènes, enz.,
voorgedragen door Frans Van Doeselaer. Rotterdam, H. Nijgh. [1864] 8o.
Melodiën.
MARYN DE BRAUWER. Otterken (Liedtboecxken genaemd het). Haerlem, V.
Casteleyn, 1616. 12o.
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Overtoompje (Het Wydberoemde), of de Playsierige en vermakelyke Amstersche
Boomgaard. Zynde beplant met alderhande Snakeryen, Minne-klagten, Vryagies,
Oorlogs Deunen, enz. Amst. Jacob Brouwer, 1712. Kl. 8o. Houtsn.
Paarde-markt (De vermaarde Abcouder). 1790. Kl. 8o.
Paarde-markt (De Amstelveensche). Waarin de nieuwste en fraaiste Liedjes
gevonden worden. Amst. Jac. Wendel, z.j. Kl. 8o.
Paarde-markt (De vermaarde Schager). Waar in te vinden zyn de Nieuwste en
Aangenaamste Liederen, die Hedendaags gezongen worden. 7e druk. Amst.
Erve Hendr. Van der Putte en Bart. Bockhout. Kl. 8o.
Pakhuisvreugt (Amst.). 3e dr. 2 deelen. Amst. 1783. 12o.
Parnassus Maagdenberg (De nieuwe Haagse). Amst. J. Van der Putte. 8o.
Parnassus Berg. [?] Gent, J. Gimblet.
Paul Jonas (Den groten Zee-held); waar in gedrukt zijn: De alder-nieuwste en
uit-gezogste Liederen.... Nooit zo gedrukt. Amst. Voor alle Liefhebbers, 1782.
Kl. 8o.
Pegasus (Amsterdamsche), waer in (uyt lust) by een vergadert zijn veel
minnelijcke Liedekens (noyt voor dezen gedruckt), gestelt op verscheyden
nieuwe Stemmen; by een gebracht door vier liefhebbers.... En by meest al
d'onbekende Voyzen de Noten of Musycke gevoeght. Amst. W. Blaeu-Laker,
1627. Langw. 4o. Muziik.
Pellikaan (De Jonge), zynde vercierd met de Nieuwste en Vermakelykste
Liederen. 2e dr. B. Koene, z.j. Kl. 8o.
Phenix (Den Vogel). Gent, J. Gimblet.
Pinxtervreugd (Scheveninger) of Kermis in 't Haagsche Bosch. 4e dr. 1729. 12o.
Plantagie (De Amsterdamse). Amst. Erven Van der Putte.
Plantagie (De Utrechtsche). Amst. Erven Van der Putte.
Ploeg (De nieuwe Walchersche), door een Zeeuwsche Boereknecht, 1802. Amst. B. Koene, 1822. 8o.
Ploegje (Een nieuw Lied-boeck, genaamt het dubbeld papiere), gestoffeert met
allerhande Geestelyke Zangrymen, van allerlei stoffen. Zamengesteld [d.i.
verzameld] door Reynier Verton. Op nieuws herdrukt. Amst. S. en W. Koene,
1801. 8o.
Pluck-Voghel (Den Eerlycken) gepluckt in diversche Pluymkens van
Minneliedekens ende andere Vrolijcheden. Uyt-ghebroeyt door Joncker LIVINUS
VAN DER MINNEN. Brussel, 4e druck, 1684. Langw. 16o. - Den tweeden Druck....
vermeerdert.... ende verbetert.... door J.H.F.V.B. Antw. Joannes Van Soest,
1728. - IV druk. Brussel, Jac. Van de Velde.
Pons-drinker (De vrolyke), met zyn Gezelschap. Zingende de allerfraaiste
Liederen. Amst. S. en W. Koene, 1797. Kl. 8o.
EMMANUELIS HADRIANI. Pratum musicum. Antv. 1584, fol.
In dezen bundel vindt men zes nederlandsche liederen met de melodiën.
Prinsman (De Vrolyke), zingende allerhande nieuwe Liederen, op deeze
tegenwoordige tyd toepasselijk, en eenige andere meer. Nooit voor deeze
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Gedrukt. Amst. S. en W. Koene, 1788. Kl. 8o. - 2e dr. bij dezelfde, 1789. Kl.
8o.
Quakers Na-Bruyloft, De oorspronk van 't Kussen of Zoenen, Reismal of
Schuytgekal, Geboorte- Verjaar- Bruylofts- Drink- en Dankdeunen .... Zeer
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vermakelyk op Bruyloften, Maaltyden, enz. Gedrukt voor het Gezelschap. Z.n.
of j. in-8o. Zie op Kwaker.
Quakers Na-Bruyloft, ..... Mitsgaders een Boere vryagie tusschen Jasper Joosten
en Keetje Gerritse. Gedrukt voor het Geselschap, 1752. 12o. Gewis hetzelfde
als het voorgaande.
Quacksalver (Den Italiaenschen) of den nieuwen Amsterdamschen Jan Potazy.
Amst. we G. De Groot, 1708.
Rarekiekkas-Kyker (De vermakelyke). Zingende by de Vertooning de fraaiste
stukken van allerhande Nieuwe en Aangename Liedjes. Amst. B. Koene. Kl.
8o.
FRANçOIS FORET. Refereyn-Boeck ofte nieuwe Wandel-dreve voor de Jonckheyt.
Beplant met vele diversche jonge spruyten van Geestelycke Refereynen ende
Liedekens. Ghendt, Cornelis Meyer, z.j. Kerkel. goedk, 1667. - Gend, Bij
denzelfden, z.j.
Refereynen ende Liedekens van diuersche Rhetoricienen uut Brabant,
Vlaenderen, Holland ende Zeeland, ghelesen ende gesongen op de Camer der
Corenbloeme te Bruesele. Bruesele, 1563. 8o.
Refereynen ende Liedekens (Diversche), wt Hollant, ende Zeelant, van versch.
beminders der Consten ghelesen ende gesonghen, in de Heerlycheit van
Heenvliet, ten versoecke van Peeter Sterlinx, d. 3 sept. 1580. Antw. Fr. Van
Rauelinghen, 1582. 12o.
Refereynen (Diuersche) ende Liedekens, (tot voirderinghe van de Loterye tot
herstelling der St Jacops kercke binnen Antwerpen), z.n. of pl. (Antw.,) 1574.
12o. Muziik.
Onderscheidene uitgaven.
Reizigers (De drie vrolyke). Amst. 1798. 12o.
Requiem aeternam, dat is het nederlansche claechliedt, ghemaeckt op dese
teghenwoordighe bedructe ende benaude tijden in de Nederlanden, onder dat
jock ende last der Spaensche moordadiger tyrannie. Ghedruckt buyten Colen,
1568, 2 deelen 8o.
Rhyn- en Scheldegalmen, vlaemsche Koorgezangen voor 4 stemmen, uitgegeven
en gedeeltelyk vervaerdigd door E. en R. VAN MALDEGEM. Gent, Gyselynck,
1847, 8o. Muziik.
Rommelzoo (De Nieuwe Hofsche), Gedischt voor de laatdunkende Knip-Rymers
en Rymerzen; Bestaande in Knip-vaarzen en Tegenknip, Aartige Deuntjes,
Rondeeltjes en Leevertjes, voor de Liefhebbers van de Knip-lust, 1655. Langw.
12o.
Rommelzootje (Amsterdamsche). Amst. 1669. 12o. Zie op Venus Minne-gifjens.
Rommelzootje (Nieuwe). Amst. 1670. 12o.
Roozen-blaeders (De). Gent, J. Gimblet.
Roozeboom (De nieuwe Oost-Indische). Zijnde voorzien met allerhande Liederen
die hedendaags gezongen worden. 8e dr. Amst. Erve Hend. Van der Putte, 1784.
- 11e druk. Amst. S. en W. Koene, 1802. - Amst. Syb. Koene, 1808. Kl. 8o.
Rooselaere (Den aengenaemen). Gent, J. Gimblet.
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Roosje (Een geheel nieuw Liedboek van het). Met de Nieuwste en fraaiste
Liederen, welke hedendaags gezongen worden. 5e dr. Amst. B. Koene, 1819. Zesde en vermeerderde druk. Amst. B. Koene, 1824, 8o. - Deventer, J. Phil. De
Lange. Z.j. Kl. 8o.
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Sangh-Bancquet, Op-gedist in papiere schoteltjens, En voor-geset de Rotterdamse
Juffertjes. Rott. in de Nieuwe Druckery, 1664. Langw. 12o.
Sangboek (Een nieuw). Dockum, 1650.
Schadt-Kist der Liefde. Voort gebracht in tijt van vrolycheydt. Ao 1632, door
J.C. MEY-VOG[H]EL., ende nu (1634) uyt-gegeven door denselve. Hoorn,
Louweris Willemsz. Langw. 24o. Koperpl.
Scharre-Zoodtje (Medenblicker). Ghevangen en ontweydt van verscheyden
Visschers: Over-goten met een Sanghers-Saussen, door Mr. H.J. PRINS.
Medenblik, voor H.J. Prins, 1650. - 2e dr. Enchuyzen, J. Dircksz Kuyper, 1676.
Langw. 8o.
Scharrezoodtje (Het Nieuwe Medenblikker), Gevangen en ontweid..... En
doormengd met de Aldernieuwste Liederen, en alle op de nieuwste en
aangenaamste voisen. Medenblik, J. Gorter, 1766. Deel I. Kl. 8o.
WILLEM SCHELLINGER. Schip (Het volmaekte ende toe-geruste), Bestaende: in
fraeije Gedichten en aerdige Liedekens .... ende dienstig voor alle Liefhebbers
der groote Zee-vaert. Amst. M. De Groot, 1680. - Amst. Erve Van der Putte en
Bastiaan Boekhout. 1791. 12o.
Schoorsteenveeger (De vrolyke). Zingende, onder het veegen, de aldernieuwste
Liederen. Amst. H. Van der Putte, 1791. Kl. 8o. - Amst. 1792. Kl. 8o. - Amst.
Erve H. Van der Putte, 1793. Kl. 8o. - Amst. S. en W. Koene, z.j. Kl. 8o.
H. PELSERS, pr. Schoolliederen (Keus van), opgedragen aen de onderwyzers en
de vaderlandsche Jeugd. (St-Truyen?) 1848. 8o.
Schouwburg (De Amsteldamsche). Zynde verciert met de aldernieuwste Liederen
.... 3e dr. 1769. 12o. - 6e druk.... vermeerdert met Nieuwe Liedjes. Amst. Erve
Van der Putte, en Bast. Boekhout, 1775. 8o.
Schouwburg (Het 2e deel van de Amsteldamsche); of de Nieuwe Bey-Korf.
Waarin te vinden zyn de Nieuwste en Aangenaamste Liederen....... Amst.
Hendrik Rynders, z.j. 8o.
Slaa-Tuintjes (De vermakelyke), waarin te vinden zyn de Geurigste, Nieuwste
en Aangenaamste Liederen. 3e dr. Erve Van der Putte. - 6e dr. S. en W. Koene,
z.j. Kl. 8o.
Snoek (De gekroonde), Synde verciert met de Nieuwste, Aengenaemste en
Fraeyste Liederen die hedendaegs gezongen worden; en waer van de meeste
nog in geen andere Liedeboeken gevonden worden. 3e dr. Amst. Bar. Koene,
1778. Kl. 8o. - 6e dr. By B. Koene en Cie, z.j. Kl. 8o.
Snuyf-Doos (De nieuwe vermakelyke), zynde verciert met veelderley zoort van
aardige en aangename Gezangen. 2e druk. Amst. Wed. Hendr. Van der Putte,
1766. Kl. 8o. Houtsneên. - 's Hage, Pieter Vos, z.j. Kl. 8o.
Solutien (Deuchdelijcke), ghesolueert bij vele ingenieuse Componisten van
diueersche Cameren van Rhethorijcken. Antw. Gielis Van den Rade, 1574, 12o.
Muziik.
Somerbloempjes (Haerlems). 1646. Langw. 12o.
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Somer- en Winterbloempjes (Haarlemsche). Haarlem, 1651. 2 deelen 8o.
Sommighe nievwe Sonnetten, Liedekens ende Ghedichten. In den bundel:
Emblemata aliquot amatoria D. Danielis Heinsii cum additamento aliorum
nunc primum in lucem edito. Langw. 4o, z. pl. of j. Koperpl.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

XXVII
Sotte-Bollen (Floraes): Afgemaelt in Dichten en Sanghen, door verscheyde
Autheuren, z.n. en j. Kl. 8o.
Speel-Schuytje (Het) met vrolyke Naay-Meysjes. 3e dr. 's Gravenhage, C. Van
Zanten, 1751. - 7e dr. B. Koene, 1780. 8o.
Speel-Schuitje (Het nieuwe verbeterde) met vrolyke naai-meisjes. Zynde
voorzien met al de heedendaagsze nieuwste en aangenaamste Liederen .... Tiende
Druk. Amst. We Jac. Van Egmont, z.j. 8o.
Speel-Wagen (Nieuw Lied-Boek, genaemt den vrolyken), oft de ledige uren
van JACOBUS DE RUYTER, clerck van de Weeserije der Stede en Casselrije van
Veurne, bestaende in 2 deelen. Antw. 1657. 8o. - 4en Druck, vermeerdert en
verbetert door den Autheur. Antw. Martinus Verdussen. - Antw. We Hieronymus
Verdussen. - Op een nieuw oversien, en op veel plaetsen verbetert; en
vermeerdert met verscheyde nieuwe Liedekens..... Antw. J.H. Heyliger. - Antw.
We Thieullier. - Antw. Josephus De Cort, 8o. - Lier, A.G. Verhoeven, 8o. - Gent,
J. Gimblet, 8o. - Gent, P. en A. Kimpe, 8o.
REINIER CORNELISZ. VERTON Speel-Wagen (De nieuwe Dirklandse). Amst. B.
Koene, 1767. 8o.
Speel-Wagen (De nieuwe Domburgsche). Vermeerdert met de Nieuwe
Vlissingsche Tyd-korter of verbeterde Snaakje. Voortbrengende veelderhande
vermakelyke Minne, Herders en Drink-Liederen. Amst. We Hendr. Van der
Putte, 1767. Kl. 8o.
Speelwagen (De nieuwe Domburgsche). Waarin te vinden zyn de nieuwste
Liederen..... Nooit voor dezen zoo Gedrukt. Amst. B. Koene, z.j. 8o. Geheel
onderscheiden van:
Speelwagen (De Nieuw Domburgsche), Bevragt met veelderhande Gezangen,
op de bekendste wyze. 5e dr. Amst. S. en W. Koene, z.j. Kl. 8o.
Speel-Wagen (De Opregte Santvoorder), verciert met rare Minne-Lietjes,
geneugelijke Vryagien, Minnaers-Klachten, Herders en Bruylofts-gesangen.
Alles op de nieuste en moyste voysjes, die nu hedendaeghs gesongen werden.
Amst. We Gysbert De Groot, 1692. Langw. 12o. - Dordrecht, H. Waelpot, 1755.
- Dordr. 1770. 12o. - Amst. Erve Van der Putte. - Amst. B. Koene, z.j. 8o.
Hoorns Speelwerk. Hoorn, 1672. 8o.
Speel-Werck (Het nieuwe Hoornse), Bestaende uyt verscheyden ernstige en
vroolijcke Gezangen en Gedichten van C.G.v.d.H. en C.G.K. enz. Versamelt
door C.C. Hoorn, 1672. 8o. - 2e dr. Vermeerdert. Hoorn, Jacob Duyn, 1732. 8o.
Titelpl.
Spoorwagen (De), vol met zedelijke Liederen. Ten dienste van alle fatzoenlijke
Gezelschappen. 3e verbeterde dr. Amst. F.G. Holst, z.j. 8o.
Spreeckwoorden (Morale) in muzijck, by Jan Ryspoort. Antw. 1617. 4o.
[JAN VAN WALRÉ] Spreeuwtje (Het). Fluitende en zingende allerhande liedjes
op bekende oude en nieuwe wijzen. Haarlem, A. Loosjes, 1808. Gr. 8o. - 2e dr.
Haarl. We A. Loosjes, 1822. Kl. 8o.
Steekertie ('t Korswijlige). Amst. voor C. Jz. Bruyningh, 1654. Langw. 12o.
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Stoomboot (De Zaandammer). Amst. B. Koene. 8o.
Stootkant of Nieuwe-jaars-gift, aan de Amstelsche jonkheydt. Bestaande in
aardige Deuntjes, nieuwe Toontjes, Levertjes, Rondeeltjes, Quakjes, en andere
vermaakelijkheeden. Amst. Jak. Vinkkel, 1655. Langw. 12o.
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Studenten-Liederen, in muzijk gebragt. Utrecht. Langw. 8o.
Studenten-Zangen. Amst. 1824. 8o.
Tafelliedjes (Democritische). Haarl. (Loosjes?), 1822. 12o.
Taptoe (De Vermakelyke Haagsche), waerin te vinden zijn de aldernieuwste
Liederen. Amst. Erven we J. Van Egmont. Kl. 8o. - Amst. Erve H. Van der Putte
en Bast. Boekhout, 1774. - Bij dezelfde 1775. - Amst. Erve Hendr. Van der
Putte, 1783 [verschillend met de voorgaende drukken]. - Amst. Erve H. Van
der Putte en Bast. Boekhout, z.j. [id.]. - Amst. S. en W. Koene, 1795. Bij
dezelfden, 1803. - Rott. Joh. Kuip, z.j. Kl. 8o.
Tempel (Vesta's). Verzamel. v. 58 nieuwe en zeer fraaije Zangstukken. Door
D. Vlasveld. Amst. Erv. wed. Jac. v. Egmont.
Vermeld in Vrolyke Louw en Krelis.
Thalia, of geurige Sang-Goddin van W.G.v. F[OCQUENBROCH]. Amst. J.V.d.
Bergh, 1665. 12o. - 2e dr. Amst. A.J. Lutman, 1673. 12o.
Thee-Banketje (Het Nieuw en zeer Vermakelyk), Of het Rotterdamse
Zangschool. Opgeregt voor alle vrolyke Geesten, om te leren Kwelen
veelderhande Nieuwe, Kortswillige en Klugtige Liedekens. 5e druk. Amst. Isaak
V.d. Putte, 1747. Kl. 8o.
Thee-boom (De Oost-Indische). Getrokken uit velerhande Gezangen, zynde
voorzien met de Nieuwste Liederen en Melodyen.... Deventer, J. De Lange,
1777. - Amst. Erve H. Van der Putte. Kl. 8o. Houtsneên. - Amst. B. Koene, z.j.
Kl. 8o.
Theeboom (De Nieuwe Oost-Indische). Amst. Erve H. Van der Putte. 8o.
Thirsis Minnewit. Bestaande in eene verzameling der moyste en aangenaamste
Minne-zangen en Voysen.... 3 deelen, 1726. - Amst. We G. De Groot, 1728. Erven we G. De Groot, 1735. - Amst. Joh. Kannewet, 1752. Pl. - Amst. J. Van
Heekeren, z.j. - Amst. We J. Van Heekeren, z.j. - Amst. J. Van Winkel, z.j. Amst. Jac. Konynenberg, z.j. - Amst. Abr. Cornelis, z.j. - Dordr. H. Walpot,
z.j. - Rotterd. Pieter De Vries, z.j. - Deventer, Marinus De Vries, z.j. Alle 16o.
Tijdkorter (De Nieuwe Vlissingsche) of verbeterd Snaakje. 9e dr. Amst. S. en
W. Koene. Kl. vierkant.
F. DUYM. Tijdkorting der Jeugd, gevonden in verschyde Minne-Zangen. 1e deel.
Amst. 1712. 12o.
Tyl Uilenspiegel (De Vrolyke). Kl. 8o.
Ton (De) vol Vrolijkheid. Bestaande in een uitgezogt getal van de aangenaamste
zoo oude als nieuwe Herders-vryagien, Minnaarsklagten en vreugdenzangen.
Amst. Erve Van der Putte, 1781. - Bij dezelfde, 1790. Kl. 8o. - Amst. 1803. Amst. B. Koene, z.j. 8o.
J.E.A. WILLEMS. Tooneelliederen (Oorspronkelijke boertige). Brussel. De Hou,
1852. 8o.
Torenwachter (De Vrolijke). Blazende en Zingende de Nieuwste Liederen. 3e
dr. 1804. - 4e dr. Amst. B. Koene, z.j. 8o.
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Toverlantaarn (De). Amst. Erve H. Van der Putte. 8o.
Trekschuyt (De Amsterdamsche). Geladen met vrolijke Geesten, zingende en
Kweelende de aller aengenaemste Minne-klagten, Herders-gesangen, Vryagies,
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Mey, Drink, en Bruylofs Liederen. Amst. Erve Van der Putte. - Leeuward.
Wigeras Wigeri, z.j. Kl. 8o. Houtsn.
Treck-Schuytje ('t Hoorns Vermaeck'lijck). Bestaende in verscheyden aerdige,
nieuwe, en noyt gedruckte Sangen, met de soetste Voijsen versien. 2 deelen.
Hoorn. 1e deel, gedrukt by Stoffel Jansz. - 2e deel. gedrukt by Cornelis Croock,
1663. Langw. 16o.
Van het 1e deel verschenen twee uitgaven in 't zelfde jaar.
JAN P. TULP. Trompet des Oorloghs, geblasen ter eere van S.H. Prins Willem
de III en sijn officiers.... met een kort verhael van de Franse Tyrannye,
Zanghs-gewijze gestelt. Amst. M. De Groot, 1675. Langw. 12o. Houts.
Trompetje (Kleen). Amst. 1668. 8o. Pl.
Trompetje (Het Nieuwe Nassouse), Blazende veelderhande Victory-Gezangen,
Bevogten door de Prinssen van Orangien: Als mede de voornaamste Veld-en
Zee- slagen, die in haare Tyden voor-gevallen zijn. Amst. J. Kannewet, 1762.
Langw. 12o.
Trompetter (De Vrolyke). Blazende op zyn Trompet de Nieuwste Liederen en
Aria's die Hedendaags gezonden worden. Nooit te vooren gedrukt. Amst. B.
Koene, 1819. Kl. 8o.
Tuin (De Dordsche). Kl. 8o.
Tulpje (Het nieuwe), versierd met de allernieuwste Liederen. Amsterdam, S.
en W. Koene, 1804. - Rotterd. 1728. Kl. 8o.
Tyrtaeus (De Nederlandsche); Liederen voor de Verdedigers des Vaderlands,
met muzijk voor zang en forte-piano van J. Fastré. Amst. 1835. Fol.
Vademecum voor den Student, Liederenboek. Utrecht, 1862. 12o.
Venus Minne-gifjens, inhoudende veelderhanden nieuwe Deuntjes en Voysjes.
Amst. C.W. Blauw-Laecken, z.j. (1622). Langw. 4o. Pl.
Venus Minne-gifjens (Niev Liedt-boeck Ghenaemt de Nieuwe verbeterde) ofte
Amstelredamsche Rommelzootjen, verciert met veel verscheyden nieuwe
Liedekens, enz. Rott. Ph.J. van Steenwegen, 1627. Langw. 4o. Pl.
B. RULOFFS. Verlustiging (Muzijkale), bestaande in nieuwe nederlandsche
gezangen. 4o. Muziik. (Omst. 1800.)
Vermaak der Jeugdelyke harten. Utr. Pl.
BOUDEWYN JANSSEN WELLENS. 't Vermaeck der Jeught.... Veel schoone
Eerlycke Amoureuse ghesanghen.... Leeuwarden, 1616. 4o. - Men vintse te Coop
tot Franeker, By Thom. L. Salwaarden, z.j. Langw. 4o.
Vermakelykheden (Hoorns). 1679. Langw. form.
Vino Caser (De), of de Amsterdamsche Pakhuis Vreught. Waarin de Nieuwste
en Hedendaagse Liederen gevonden worden. De alder eerste druk. Amst. by
d'Erve Van der Putte. z.j. Kl. 8o. - Bij dezelfde, 1783. Kl. 8o.
Visboer (De vrolyke Overtoomsche), verciert met de allernieuwste Liederen,
als Vryagien, Minnaers-Klachten, Drink-Liederen, Herders- en
Bruylofts-Gezangen. 11e dr. Amst. by d'Erve H. Van der Putte, z.j. 8o.
Geheel verschillend van den druk van 1765 (2e deel van den Marktschipper).
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Visser (De gelukkige) of de Amsterdamsche Losbol. Zingende de nieuwste
Liederen en Aria's. Nooit te vooren gedrukt. Amst. B. Koene, z.j. 8o.
Vloot in Zee (De Hollandsche) of het vrolyke Scheepsvolk. 2e dr. Amst. Erven
we J. Van Egmont. 8o.
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Volkslieder (Proben altholländischer). Mit einem Anhange alten swedischer,
englischer, schottischer, italienischer, madecassischer, brasilianischer und
altdeutscher Volkslieder. Gesammelt und übersetst von O.L.B. Wolff. Greiz,
1832. E.H. Henning, 8o.
Volkslieder (Sammlung Deutscher) nebst Flamändischer und Französischer
Volksliedern, mit Melodien. Herausgegeben von Büsching und von der Hagen.
Berlin, 1817. 12o.
De vlaamsche liederen in dezen bundel opgenomen zijn ten getale van elf. Ze
werden aan professor von der Hagen medegedeeld door zijne echtgenoote, Maria
Joseva, geboren Reijnack, van Brussel.
Volkslieder (Holländische). Gesammelt und erläutent von Dr Heinrich Hoffman.
Breslau, Grass, Barth. und Comp. 1833. 8o. Muziik.
Maakt het tweede deel uit der Horae belgicae.
H. TOLLENS en J. BRAND. Volksliederen bekroond en uitgeg. ingevolge het
Progr. van den Lt-Admiraal J.H. Van Kinsbergen. Amst. 1817. 8o.
(A.J. DOORNAERT). Volksliederen (Vaderlandsche), ter gelegendheyd der blyde
inkomst van het geliefde vorstelyk paer. Kortryk, Blanchet-Blanchet (1834).
16o.
FRANS DE POTTER. Volksliederen. Gent, G. Van Melle, 1861. 12o. Muziik.
Volks-Liederen (Nieuwe) (onder het motto: Eenheid). Amst. J. Windel en zn.
z.j. (omst. 1831). Kl. 8o.
ADR. MEYNNE-VAN DE CASTEELE. Volks-Liederen. Nieuport, 1858. 8o.
Volks-Liedjes (Nationaale), tot nut der Burgery. 1e stukje. Amsterdam, C.W.
Röpke. Het eerste jaar der Bataafsche Vryheid, 1795. 8o.
Volksliedjes (Vrolijke) bij de Tentoonstelling van Nederlandsche vlijt en kunst
te Haarlem. Haarl. J. Goteling Vinnis, 1825. 8o.
Volksliedjens, uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Vier
stukjes. 3e, 6e en 7e dr. Amst. Harm. Keyzer, Corn. De Vries en Hendr. Van
Munster, 1794. 12o.
TH. VAN RYSWYCK. Volksliedjes (Drie). Antw. 1844. 8o.
- Volksliedjes. Antw, Oberts, 1846. 8o.
Volksliedjes, getrokken uit het weekblad Het Gentsch Vosken. Gent, T. en S.
Hemelsoet (1847). 24o.
P.F. VAN KERCKHOVEN. Volksliedjes. Gent, Geiregat en Hoste, 1854. 8o.
Volksliedjes en Gedichten van Luppe Scherpschieter. Eerste bundel [de tweede
bevat fransche liedjes, enz.]. Brussel, J. Van Buggenhoudt, 1858. 8o. Pl.
Volksliedjens voor de Gentsche Gemeentescholen. Gent, Th. Hemelsoet.
Volksliederen (Nieuwe Vlaemsche) voor éen en twee stemmen. Brussel,
Adriaens, 1861. Muziik.
Volksliedjes voor scholen. Woorden van NAP. DESTANBERG, getoonzet door
KAREL MIRY. 3 reeks. - Gent, Stepman, 1860. Gr. 8o. Muziik.
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Volks-zangen (Nieuwe Komische alphabetische) van A tot Z. Tot vermaak voor
alle standen der Maatschappij, oorspronkelijk naar den Geest dezer Eeuw. Op
vrolijke wijzen. Rotterd. J.B. Ulrich, 1837. 8o.
Volks- en Schoolzangen, getoonzet door ED. GREGOIR. Antw. Possoz, 1855.
DIETSCHERDAL en DIEDERIK. Volkszanger (De Vlaamsche). 1e jaarg. Thienen,
1863. - 2e jaarg. Thienen, 1864.
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Vragt-Kruyer (De Vrolyke). 8o. Titel ontbreekt.
Vrede (De Gekroonde Utrechtse). Amst. 1718. 8o.
VERMEULEN. Vreugd, moed en troost. Liedjes voor den loopenden tyd.
Opgedragen aen de bevolking van Vlaenderen. Gent, Van Doosselaere, 1855
volg. 8o. Pl.
VAN DE WAEL. Vreugtbasuyn (Geluytmakende). Amst. 1734.
Vreugde-bazuin (De Nassause). Haarlem. Mozes van Hulkenroy, 1747. 8o.
Vreugdebeekje (Amsterdamsch). Amst. 1645. 12o.
C. RHYNBURGHS Vreughde-bergh, bestaende in Sielsuchten, Bruyloftsgesangen
en stichtelycke vermakelijkheden. Hoorn, 1655. - 3e dr. Hoorn, 1664. - 4e dr.
Hoorn, 1664. - 5e dr. Hoorn, 1664. - Laetste dr. Hoorn, voor Hendr. Jansz.
Marius, 1669. 2 deelen. Langw. 24o. - Laetste dr. veel vermeerdert en verbetert
door d'Autheur. Amst. Joannes Kannewet, z.j. - Amst. We F.J. Lootsman. 2
deelen, 1688. Langw. 12o.
Vreugden-Bron (Sparens), uytstortende veel deuntjes. Haarlem, Segerman,
1643-1646. 2 deelen langw. 12o. Melodiën.
Vreughde-Stroom (Amsterdamsche). Bestaande in zoete, vrolycke ende
aenghename nieuwe Deuntjes ende seer aerdighe toontjes, ghevloeyt uyt het
breyn van verscheydene Min-lievende gheesten. Amst. J. Kinckel, 1654. 2
deelen. Langw. 24o. - Amst. voor Abr. De Wees, by Jan Bruyningh, 1656.
Muziik.
Vreugde-Stroom (De Nieuwe Amsterdamze), vervuld met veelderhande Nieuwe
en aangename Liederen, als Herders-zangen, Minnaars-klagten en
Zee-mansdeuntjes, enz. 8o. Titel ontbreekt.
Vreucht Triumphe (Amsterdamsche). Amst. 1660. 8o. Pl.
Vriendenzangen tot gezellige vreugd. Haarlem, A. Loosjes, 1801. Langw. 8o.
Muziik.
Vrolickheyt (Amsteldamsche), vervult met veelderhande gesangen en nieuwe
Voysen. Amst. 1647. - Amst. 1652. 12o.
Vrouwe-tuyntje (Het Vermakelyke), waer in te vinden zyn de Aldernieuwste
Liederen, die hedendaegs gezongen werden, en in geen andere Lideboek te
vinden zyn. 4e dr. vermeerderd. Amst. S. en W. Koene, 17... - Amst. B. Koene,
z.j. 8o. - 5e dr. Amst. Erve Van der Putte, 1791. 8o. - Amst. 1802.
Walvisch-vangst (De nieuwe vermeerderde Groenlantse). Amst. Erven we G.
De Groot en Ant. Van Dam, 1719. - Amst. Erve Van der Putte en B. Boekhout,
1776. Kl. 8o.
Waterbaarsje (Hollands), benevens het Herderstafje, met het Zingende Zwaantje.
Amst. 12o.
J. SPEX. Winkel der Soetigheit. Utr. 1657. 12o.
Winterbloempjes (Haerlems). 2 deelen. 1651. Langw. form.
FEMME GERBRANDTZ DRIEDUYM. Ybocken (d'Enchuyser), bestaende in
verscheyde vermakelijcke en stichtelijcke gezangen. Enchuysen, Lelyvelt, z.j.
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12o. - Ench. Jac. Palensteyn en Jan LeLy-veldt, z.j. Langw. 12o. Gedr. voór of
in 1686 en na 1653. - Ench. Meinard Semeins, 1744. 12o.
Yssel-Stroom (Den nieuwen Goutse). Beplandt met de aldernieuwste Deuntjes,
enz. 5e druk. Amst. Mich. De Groot, 1675. Langw. kl. 8o. Houtsneên.
Zaan-Vreugd; opgedragen aan de Zaan-landze Jeugd; Bestaande in eene
Verzameling van Vroolijke, Bourtige, Vermakelijke en Verkwikkende Gezangen.
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Meest Nieuw, door bekwame Dichters gesteld: voorts zulke, die of niet in Druk,
of zeer weinig in Handen zijn. Zaandam, A. Tolk, z.j. (omstreeks 1800). 8o.
Zalet-Gezangen (d'Amsterdamse), of Parnassus Bruylofts-Feest. Gehouden door
Apollo, en Climene Moeder van Phaëton. Verrijkt met eenige Pastoraale
Minne-Zangen ...... Bestaande meestendeel in Nieuwe France, alsmede eenige
Duytse voysen. Amst. We G. De Groot, 1711. 12o.
Zang Almanach (Nieuwen) voor 't jaer O.H.J.C. 1810. Gend, J. Snoeck-Ducaju,
voor J. SADONES. 16o.
KROOK. Zang-Bloempjes. Amst. 1729. 12o.
Zangh-Bloesem. Amst. 1642. 4o. Muziik.
Zang- en Speel-Oeffening, zeer dienstig voor die zig aan den Zang of Speelkunst
begeven. Waar by gevoegd zyn eenige fraaije Zang-Stukjes. 3en dr. Haarl. Erfgen.
van Iz. van Hulkenroy, z.j. 8o. Muziik.
Zangburg (De Amsterdamsche), of Zomer- en Wintervreugd. Bestaande uit
verscheide fraaije, Zinryke en Vrolyken Airtjes, zoo Menuetten, Contredansen,
Marsen, enz. Gedrukt voor rekening van den auteuren, 1761. - 2e deel. Bestaande
uit ..... Gezangen, zoo Minne, Herders, Dans, Bruylofts-Zangen en Marsse.
1763. 8o.
Zangburg (Het vrolyk Gezelschap op Amstels), zich diverteerende met het
zingen van verscheide fraaye zinryke en vrolyke airtjes. Bestaande in Minne-,
Herders-, Dans- en Bruyloftszangen, enz. 2e deel. Nimmer voor deeze gedr.
Amst. Bernardus Schuurman, 1780. 8o.
J.J. DUSTERHOOP. Zangen (Haerlemse) in muziek gesteld door MARPURG
AGRICOLA, enz. Haerlem, 1761. Langw. 4o.
GROEN VAN PRINSTERER. Zangen (Vaderlandsche). 12o.
KREMER. Zangen bij de maskerade te Utrecht in 1851. 8o.
Zanger (De). Uitgezochte Liederen voor jongens, meisjes en vrolijke
gezelschappen. Groningen, J. Römelingh, de Jonge, z.j. 12o.
Zanger (De Vaderlandsche) van het jaar MDCCLXXXI (Acht nummers). Amst.
M. Schalekamp, 1781. 8o.
Zanger (De Vlaemsche), toonkundig tydschrift, of verzameling van vlaemsche
liedjes, voor drie stemmen, vergezeld van orgel en pianospel. Gent, Ivo Tytgat,
1851. 12o. Muziik.
Zanger (De Vlaemsche), Liedjesboek, uitgave van het Willems-Fonds, Nr 28.
Gent, I.S. Van Doosselaere, 1858. 24o. - Nr 31. Bij denzelfden, 1859. 24o. - Nr
37. Bij denzelfden, 1861. 24o. - Nr 37. Bij denzelfden, 1862. 24o.
Zanger (De Vlaamsche). Liedjesboekje, 1864. Gent, I.S. Van Doosselaere. 24o.
GERVEN (A. VAN). Zangfontein (Gulde). Gouda, 1620. 8o.
Zang-godin (De vrolyke), Opheffende veelerhanden ernstige en boertige
Gezangen, Kusjes en Drink-liederen. Op de Nieuwste en meestbekende
Zangwyzen. Amst. Jan Graal, 1720. 16o. Titelpl. - 4e dr. Abr. Cornelissen, aan
den Overtoom, 1770. 12: - Deventer, Her. De Vries, z.j.
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F. VERLOO. Zang-godin (D'Amstelsche), bestaande in verscheide rare Gedichten,
uit-muntende Zang-vaerzen, Leanders Minne-dichten en Minne-zangen. Amst.
J. Vinkkel, 1660. Langw. 12o.
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Zang-Godin (De nieuwe Overysselsche). 8o. Titel ontbreekt.
Zang-godinnen aan 't Y (De negen); inhoudende zo wel eenige Bekende als
Onbekende in 't Muzycq-gebragte Hollandsche Zang-liederen. 2e dr. Amst. A.
Olofsen, z.j. 2 deelen langw. 4o. Muziik.
Zang-godinnen (Het vrolyk Gezelschap der negen), kwelende en spelende, op
zeer aangename uitgezogte Muzikaale Toonen, verscheidene Zangstoffen.....
6en dr. Amst. We J. Van Egmont, 1734. - 8en dr. Erven de we J. Van Egmont,
z.j. 8o.
Zang-prieel ('t Vermaakelyk) of vreugdige byeenkomst van Herders en
Herderinnen, op de Nieuwste en Keurelykste Marche, Menuette, Gigaas, Aartjes,
enz. 3 deelen. Haarlem, Erfgen. van Iz. van Hulkenroy. Gr. 4o. Muziik.
Zangprieeltjen ('t Utrechts). Daerinne de aerdighste Liedekens, uyt 't Amsterdams
Minnebeekje, 't Haerlems Mey-, Somer- en Winterbloemtje, Sparens
Vreughden-Bron. Utr. L. De Vries. Twee deelen, 1649. Langw. formaet.
N.B. Er worden twee verschillende boekjes van dezen titel, in 't zelfde jaar
gedrukt, opgegeven. Of ze éene verzameling uitmaken, kan ik niet zeggen.
Zangschool (De). Keus van Gezangen voor de school en het leven. Thienen,
P.J. Merckx, en Gend, F. en E. Gyselynck (1846). 12o. Muziik.
Zangschool (De Hollandse). Amst. Erve G. Van der Putte. 8o.
Zangvogeltjes [?]. 12o.
Zee-Held (De vroolyke), zingende een aantal Fraaye en meest Nieuwerwetsche
gezangen. Amst. Jac. Wendel, 1798. Kl. 8o. - Amst. S. en W. Koene, z.j. Kl. 8o.
Zeeman (De vrolyke) verheugd over de vrye Zeevaart, zingende alle de nieuwe
Liedjes. 2e dr. Amst. S. en W. Koene, 1802. - 3e druk, Amst. bij dezelfde, 1803.
8o.
FL. W. VAN DER HART. Zeevaard (Katwyker Christelijke). 1796. 12o.
Zeevaert (De nieuwe Katwijker Christelyke). Amst. 12o.
Zee-wagen (Nephtunis). Leyden, 1667. Langw. 8o.
JAN VAN DER VEENS Zege en Bruylofts-Sangen (Over-zeesche). Amst. 1644.
Langw. 12o.
Zydeworm (De nieuwe gekroonde). Amst. Erve H. Van der Putte. Kl. 8o.
Zomerlief (Het). Liedjesboek, uitgave van het Willems'-fonds. Gent, I.S. Van
Doosselaere, 1857. 24o.
Zoutmans Victorie (A la), Bevogten door de Hollanders op de Engelsche.
Voorgevallen op de Doggersbank, in de Noord-zee, den 5 augustus 1781.
Zingende de Blyde Overwinning. Als mede de Nieuwste Liederen die
hedendaags gezongen werden. 3e druk. Amst. Bar. Koene, 1782. Kl. 8o. - 8e dr.
S. en W. Koene, z.j. Kl. 8o.
Zwaen (De Zingende) of vervolg op de Overtoomsche Markt-Schipper. Vercierd
met de alderzoetste Voyzen, die hedendaags gebruykelijk zijn. Noyt voor dezen
zo gedrukt. - Amst. Joan. Kannewet, 1759. Kl. 8o. - Amst. F.G.L. Holst, z.j. Kl.
8o.
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H. SOETEBOOM. Zwaane (De Soet-stemmende) van Waterland. Saerdam, 1658.
12o.
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XXXIV
Vrolyke zwierbol (De). 12o.
Antwerpsche losse verzameling in-fol., opvolgelijk bij G. Verhulst, De Corte,
Thys. Heeft thans opgehouden.
Gentsche losse verzameling in-fol., bij Van Paemel, vroeger bij Kimpe.
Ypersche losse verzameling in-fol., bij Lambin.

De enkele titelaanduidingen van vroegere liedboekjes zijn over het algemeen ontleend
aan den Catalogus van Van der Lip of aan dien der Maatschappij van Nederlandsche
Taal- en Letterkunde te Leiden.
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Oude en nieuwe liedjes.
1. - De Nederlanden.

L. HEMELSOET.
Wie is 't die van ons wil we - - ten waer de Ne - derlan-den zyn? Aen de Lei of aen de Ne - - then,
aen de Maes of aen den Ryn? Dáer, waer men in Zuid en
Noord 't ou - de Neêr-duitsch spre - ken hoort.
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Wie is 't die van ons wil weten
Waer de Nederlanden zyn?
Aen de Lei of aen de Nethen,
Aen de Maes of aen den Ryn? Dáer, waer men in Zuid en Noord
't Oude Neêrduitsch spreken hoort.
Vroom en deugdzaem als de vaderen,
Is het nederlandsch geslacht;
't Bloed dat omvloeit door zyn aderen
Houdt geen dwingelandy in pacht,
En der oudren eigen trant
Heerscht door heel het Nederland.
Met geen ryksgrens af te snyden,
Door geen spracktoon uitgevaegd,
Heerscht, tot aen het graf der tyden,
Neêrlands ongeschonden maegd
In heur uitgebreid gebied,
Dat van eeuwen Neêrland hiet.
Ach! wat al herinneringen
Hechten ons niet aen elkaêr!
Tegen Spanjes hurelingen,
Vochten wy eens tachtig jaer.
Zoekt of gy nog volkren vindt,
Waer m'als hier de vryheid mint.
Vryheid! was de spreuk der ouden,
En nog wil 't de naneef zoo;
Allen hadden 't ook onthouden
Tot op 't veld van Waterloo!
Dáer, by der kanonnen-gloed,
Stroomde 't nederlandsche bloed.
Schoon door 't lot van een gesneden,
Deelde zich de volksaert niet;
Hier en ginds wordt God aenbeden
In het roerend neêrduitsch lied.
Hier en aen den overkant,
Dáer en hier is Nederland.
Broeders, gy moet allen weten
Waer de Nederlanden zyn:
Aen de Lei en aen de Nethen,
Aen de Maes en aen den Ryn;
En zoo ver men, onverbleekt,
Onverbasterd neêrduitsch spreekt.

1845.
TH. VAN RYSWYCK.

2. - Belgie.
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LEO DE BURBURE.
O Va-derland! o Belgenland! ik heb u lief in vreugd en rouw! Uw
vry-heid is myn duer-ste pand! Wee! wee hem die haer kren - ken zou!
Ik ben uw zoon en blyf u trouw in lief en leed, in vreugd en rouw. Ik
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ben uw zoon en blyf u trouw in lief en leed, in vreugd en rouw! Ik
ben uw zoon en blyf u trouw in lief en leed, in vreugd en rouw. O
Bel-gen-land! ik blyf, ik blyf u trouw. TRIO. Wie kent op heel het
we - reld - rond een schooner streek dan Bel-gies grond? De ba - ker-mat
van kunst en weelde, waer ny - ver-heid de vryheid teel-de, waer burgertrouw en
bur - germoed den vorst als va - der eert en groet.
DA CAPO.
O vaderland, enz.
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Choor.
O Vaderland! o Belgenland!
Ik heb u lief in vreugd en rouw!
Uw vryheid is myn duerste pand!
Wee! wee hem die haer krenken zou!
Ik ben uw zoon en blyf u trouw
In lief en leed, in vreugd en rouw!
Couplet.
Wie kent op heel het wereldrond
Een schooner streek dan Belgie's grond?
De bakermat van kunst en weelde,
Waer nyverheid de vryheid teelde;
Waer burgertrouw en burgermoed
Den vorst als vader eert en groet?
Waer burgertrouw en burgermoed
Den vorst als vader eert en groet;
Maer nooit den schedel heeft gebogen
By hoofsch gevlei en slaefsche logen!
Wy droegen, vryheid, uwe vlag
Toen gantsch Euroop in boeijen lag.
Wy droegen, vryheid, uwe vlag
Toen gantsch Euroop in boeijen lag!
Eerst tegen Romes adelaren,
Dan tegen Frankryks ridderscharen;
En niets weêrstond den heldenschreeuw
Van Vlaendren, Vlaendren met den leeuw!
Neen, niets weêrstond den heldenschreeuw
Van Vlaendren, Vlaendren met den leeuw,
Toen uit den mond van Artevelde
Die roep weêrgalmde aen Lei en Schelde.
Wy droegen, vryheid, uwe vlag
Toen gantsch Euroop in boeijen lag.
Wy droegen, vryheid, uwe vlag
Toen gantsch Euroop in boeijen lag!
Uw licht ging op in Vlaendrens streken,
Beschaving, heilig hemelteeken,
En is de wereld vry en vrank,
U, Vaderland, behoort de dank.
Ja, is de wereld vry en vrank,
U, Vaderland, behoort de dank!
Toen nog het menschdom kroop in 't duister
Blonk reeds uw kunst in vollen luister,
En was hier 't heilig pleit beslecht
Van menschenrede en menschenregt!
Vroeg was hier 't heilig pleit beslecht
Van menschenrede en menschenregt;
Maer nooit, van trots en waen bedrogen,
Scheen Godes waerheid u een logen,
Nooit smedet gy, myn Vaderland,
Den volkren eenen slavenband!
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Nooit smedet gy, myn Vaderland,
Den volkren eenen slavenband!
En, 'k zweer het heilig by uw helden,
Geen vreemdling duld' ik in uw velden!
Voor burgertrouw en burgermoed
Is land en vryheid 't eerste goed.

1848.
J.A. DE LAET.

3. - Belgie.

L. HEMELSOET.
Wat is der Bel-gen Va-der-land, is 't Vlaenderland, is 't Walen-land, is 't
waer de Lei en Schel-de vloeit, of waer aen Maes de wyn-druif gloeit? O
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neen, o neen, o neen, ons hart en va - der-land is één! O
neen, o neen, o neen! ons hart en va - der - land is één.
Wat is der Belgen vaderland?
Is 't Vlaenderland? is 't Walenland?
Is 't waer de Lei en Schelde vloeit,
Of waer aen Maes de wyndruif gloeit?
O neen, o neen, o neen!
Ons hart en vaderland is één!
Wat is der Belgen vaderland?
Is 't Kempenland? is 't Hageland?
Is 't waer de by den honing gaert,
Of 't veld een bosch van halmen baert?
O neen, o neen, o neen!
Ons hart en vaderland is één!
Wat is der Belgen vaderland?
Waer vinden wy dat lieve land?
Is 't waer de bloem der steden blinkt,
Of waer het steen en yzer klinkt?
O neen, o neen, o neen!
O hart en vaderland is één!
Wat is der Belgen vaderland,
Ardennenland of Polderland?
Is 't waer het woud den grond verrykt,
Of beemd en veld met runders prykt?
O neen, o neen, o neen!
Ons hart en vaderland is één!
Wat is der Belgen vaderland?
Waer vinden wy dat lieve land?
Is 't in de wereld-handelstand,
Of in der kunsten bakermat?
O neen, o neen, o neen!
Ons hart en vaderland is één!
Wat is der Belgen vaderland?
Waer vinden wy dat lieve land?
Zoo ver ons wyze vorst regeert
En 't volk zyn God en vryheid eert:
Dat land, dat land, dat land!
Dat is der Belgen vaderland!
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4. - Vlaenderen.

L. HEMELSOET.
Voor Vlaendrens gou-den kus - ten klink' al - ler lof - ge - schal, dáer
waer ons vaed-ren rus - ten en 't na-kroost wo - nen zal; waer
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moe-der ons eens baer - de en op-leidde aen heur hand; o
dierbaerst land der aer - de, o Vlaen-der - land! o dierbaerst land der
aer - de, o Vlaen-der - land!
Voor Vlaendrens gouden kusten
Klinke aller lofgeschal,
Dáer waer ons vaedren rusten
En 't nakroost wonen zal;
Waer moeder ons eens baerde
En opleidde aen heur hand;
O dierbaerst land der aerde,
O Vlaenderland!
Hier rooken geen volkanen
Uit bergen hoog van kruin;
Slechts heffen de eiken lanen
Zich boven veld en tuin.
Dat geeft er vaster waerde
Dan kolk en klippig strand;
O schoonste land der aerde,
O Vlaenderland!
Beroemd vóor duizend jaren
De heele wereld rond,
Om uwe vrome scharen
En vruchtbren akkergrond;
Geen nabuer evenaerde
In kunstmin en verstand
Het roemrykst land der aerde,
Ons Vlaenderland!
Geen vyand overheerde
Hier ooit het voorgeslacht;
Der oudren koenheid weerde
Steeds list en overmagt;
En 't kroost dat nooit ontaerde
Gedenkt der vaedren trant,
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O dierbaerst ons op aerde,
O Vlaenderland!
Wel lydzaem zyn 's lands kinderen,
Maer geene dwinglandy
Mag hunne regten hinderen,
O dat bezweeren zy.
Wat m'eens zoo duer vergaerde,
Blyft steeds het waerdigst pand
Van 't vryste volk der aerde,
In Vlaenderland.
Gy, Vader aller volken,
Verhoor ons hartebeê,
En deel ons uit de wolken
Uw milden zegen meê!
Gy, die ons immer spaerde,
Trek nooit uw' vaderhand
Van 't vroomste volk der aerde,
Van Vlaenderland.

TH. VAN RYSWYCK.
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5. - Vlaenderen.

TYROLSCHE MELODIE.
Kent gy wel het land waer de vryheid woont van vóor duizend jaer en nog immer
troont? Waer de mensch natuer door zyn vlyt verwon, en het zand herschiep tot een milde
bron? Ja, dit schoone land dat is Vlaenderland, 't is myn lief - lyk dierbaer Va - derland.
Kent gy wel het land
Waer de vryheid woont
Van vóor duizend jaer
En nog immer troont?
Waer de mensch natuer
Door zyn vlyt verwon,
En het zand herschiep
Tot een milde bron?
Ja, dit schoone land
Dat is Vlaenderland,
't Is myn lieflyk, dierbaer Vaderland.
Kent gy wel het land
Waer het schoon geslacht
Vlyt en zedigheid
Steeds voor erfschat bragt?
Waer de moeder-aerd',
Aen den vlyt zoo trouw,
Toch nog zwichten moet
Voor de trouw der vrouw?
Ja, dit schoone land, enz.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

God beware 't land
Waer nog zoo veel goed
't Leven henenspreidt
In des landzaets bloed.
Want, niet waer? zulk land
Is een schat der aerd',
Hoe beperkt van grens
Eene wereld waerd.
En dit schoone land
Dat is Vlaenderland,
't Is myn lieflyk, dierbaer Vaderland.

1850.
F.A. SNELLAERT.
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6. - Vlaenderen boven al!

L. HEMELSOET.
Vlaenderen, dag en nacht denk ik aen u. Vlaenderen, dag en
nacht denk ik aen u. Waer ik ook ben en
vaer, gy zyt my al - tyd naer; waer ik ook ben en
vaer, gy zyt my al - tyd naer. Vlaenderen, dag en nacht
denk ik aen u. Vlaende-ren, dag en nacht, ja, dag en
nacht denk ik aen u, denk ik aen u, denk ik aen u.
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Vlaenderen, dag en nacht
Denk ik aen u.
Waer ik ook ben en vaer,
Gy zyt my altyd naer.
Vlaenderen, dag en nacht
Denk ik aen u.
Beemden en velden staen
Overal groen.
Schoon is ons land geheel,
Schoon als een lustpriëel.
Beemden en velden staen
Overal groen.
Overal vrolykheid,
Overal lust.
Maegden van fier gelaet,
Knapen zoo vroom en draet.
Overal vrolykheid,
Overal lust.
Vlaenderen, elders mag 't
Schooner wel zyn;
Herten zoo lief, zoo teêr,
Vind ik wel nergens weêr.
Vlaenderen, elders mag 't
Schooner wel zyn.
Vlaenderen, boven al
Heb ik u lief:
Gy, myne lust, myn smert,
Gy ligt my diep in 't hert.
Vlaenderen, boven al
Heb ik u lief.

HOFFMANN VAN FALLERSLEBEN.

7. - Vlaenderen.
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O neen! er is geen be - ter le - ven dan in ons
leu - tig vlaem - sche land; daer ziet men vreugd op 't aen - zicht
zwe - ven als zich de vrien - den druk - ken d'hand. Daer ziet men uit-zet
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vonklen veel klaerder dan de wyn, en ta-bakswolken kronklen, die zoet als reukwerk
zyn. Lang bloei - je ons schoon lief vlaemsche land, lang bloei je ons schoon lief va - der - land, ons schoon lief va - der - land.
O neen! er is geen beter leven
Dan in ons leutig vlaemsche land,
Daer ziet men vreugd op 't aenzicht zweven
Als zich de vrienden drukken d'hand.
Daer ziet men uitzet vonklen
Veel klaerder dan de wyn,
En tabakswolken kronklen
Die zoet als reukwerk zyn.
Lang bloeije ons schoon lief vlaemsche land,
Lang bloeije ons schoon lief vaderland.
Daer hoort men in de groene dalen
Het lied weêrgalmen door de lucht,
Als voor de lente-zonnestralen
De gryze winter henen vlugt.
Daer ziet men, enz.
Daer ronken vlugge spinnewielen,
Daer vliegt de schietspoel heên en weêr,
Daer zit de knaep by 't lam te knielen,
En kamt zyn wol in krollen neêr.
Daer ziet men, enz.
Ja, driemael eer' zy aen de streken
Waer Lei en Scheldes zilver vloeit:
De deugd en moed zyn niet geweken
Uit 't land waer 't heldenras nog bloeit.
Daer ziet men, enz.
En wy, op vlaemschen grond geboren,
Laet ons in zoeten broedrenband
Doen schallen onze zangerkooren,
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Ter eer' van 't schoone vlaemsche land.
Daer ziet men, enz.

P. DE BAETS.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

11

8. - Het Vlaemsche lied.

Jufv. L. PUGET.
Lief klinkt het lied door 't vlaemsche land als éen van hert in vriendenband het
broedrenkoor te sa-men spant, en een - dragt nyd ver - bant.
Wy vrienden al te sa-men, wy zin-gen 't vlaemsche lied, en neen, o neen wy
schamen ons moe-der-ta-le niet. Lief klinkt het lied door 't vlaemsche land als
éen van hert in vriendenband het broedrenkoor te samenspant en eendragt nyd verEINDE.
bant. Eens zon - gen on - - ze vro - me vaed - ren
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het moe - dig vlaem - sche vry - heids-lied; nu nog
vloeit ons hun bloed door d'aed-ren, wy looch - nen on ze vaed-ren niet. Lief DA CAPO.
Lief klinkt het lied door 't vlaemsche land,
Als éen van hert in vriendenband
Het broedrenkoor te samen spant,
En eendragt nyd verbant.
Wy vrienden al te samen
Wy zingen 't vlaemsche lied,
En neen, o neen wy schamen
Ons moedertale niet.
Lief klinkt het lied, enz.
Eens zongen onze vrome vaedren
Het moedig vlaemsche vryheidslied,
Nu nog vloeit ons hun bloed door de aedren,
Wy loochnen onze vaedren niet.
Lief klinkt het lied, enz.
Die hygt naer vreemde toonen,
Het vreemd zyn hulde biedt
En zyne tael durft hoonen,
Die is ons broeder niet.
Lief klinkt het lied, enz.
Wy zingen in de schoone tale,
Die onze moeder ons eens gaf,
Opdat het nageslacht herhale
Ons vlaemsch gezang nog op ons graf.
Lief klinkt het lied, enz.
P. DE BAETS.

9. - Het lied van den leeuw.
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L. HEMELSOET.
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Ziet ge on-zen zwarten leeuw niet ry - zen zoo fier op 't trotsche gouden
veld? Hy spant de for-sche reu - zen klau-wen, waer-van één
slag den vy - and velt! Ziet hoe zyn bloedig' oo-gen gloei - - jen. Beschouwt zyn maen, zoo breed ver - ward! Ziet hoe zyn bloedig' oo-gen
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gloei - - jen. Beschouwt zyn maen, zoo breed ver - ward! Die
leeuw is on - ze leeuw van Vlaen - dren, die rus-tend nog de we - reld
tart. Die leeuw is on - ze leeuw van Vlaen - dren, die
rus - tend nog de we - reld tart!
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Ziet ge onzen zwarten leeuw niet ryzen
Zoo fier op 't trotsche gouden veld?
Hy spant de forsche reuzenklauwen,
Waervan één slag den vyand velt!
Ziet hoe zyn bloedig' oogen gloeijen,
Beschouwt zyn maen, zoo breed verward!
Die leeuw is onze leeuw van Vlaendren,
Die rustend nog de wereld tart.
Hy sloeg zyn klauwen op het Oosten,
En 't oosterheir vlood siddrend heen;
Zyn blik vernielde d'halve manen
Van d'ongetemden Saraceen:
Dan toog hy weder naer het Westen
En schonk, hun' d'apperheid ten loon,
Den onversaegdsten zyner zonen
Een konings- of een keizerskroon.
Hy sluimert nu. - Der Walen koning
Beknell' hem vry in yzren band;
Hy zende vry zyn roovrenbenden
Tot op der Leeuwen Vaderland....
Want als de leeuw ontwaekt, - gy rooveren!
Wordt ge allen van zyn klauw verscheurd;
Dan wordt uw trotsche witte lelie
Van hem met bloed en slyk besmeurd!

1838.

10. - De Vlaemsche leeuw.
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K. MIRY.
Zy zul - len hem niet tem - men, den fie - ren vlaemschen
leeuw, al drei-gen zy zyn vry - heid met kluis-ters en geschreeuw. Zy zul - len hem niet tem - men, zoo lang een Vla-ming
leeft, zoo lang de leeuw kan klau - wen, zoo lang hy tan-den
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KOOR.
heeft. Zy zul - len hem niet tem - men, zoo lang een Vla-ming
leeft, zoo lang de leeuw kan klau - - wen, zoo
lang hy tan - den heeft, zoo lang de leeuw kan
SOLO.
klau - wen, zoo lang hy tan - den heeft. Zy
Zy zullen hem niet temmen,
Den fieren vlaemschen leeuw,
Al dreigen zy zyn vryheid
Met kluisters en geschreeuw.
Zy zullen hem niet temmen,
Zoo lang een Vlaming leeft,
Zoo lang de leeuw kan klauwen,
Zoo lang hy tanden heeft.
De tyd verslindt de steden,
Geen troonen blyven staen,
De legerbenden sneven,
Een volk zal niet vergaen.
De vyand trekt te velde,
Omringd van doodsgevaer;
Wy lachen met zyn woede,
De vlaemsche leeuw is daer.
Zy zullen hem niet temmen,
Zoo lang een Vlaming leeft, enz.
Hy strydt nu duizend jaren
Voor Vlaenderens dierbaer lot,
En nog zyn zyne krachten
In al haer jeugdgenot.
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Als zy hem magtloos denken
En tergen met een schop,
Dan rigt hy zich bedreigend
En vreeslyk voor hen op.
Zy zullen hem niet temmen, enz.
Wee hem, den onbezonnen,
Die, valsch en vol verraed,
Den vlaemschen leeuw komt streelen
En trouweloos hem slaet.
Geen enkle handbeweging
Die hy uit 't oog verliest;
En voelt hy zich getroffen,
Hy stelt zyn mane en briescht.
Zy zullen hem niet temmen, enz.
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Het wraeksein is gegeven,
Hy is hun tergen moê.
Met vuer in 't oog, met woede
Springt hy den vyand toe.
Hy scheurt, vernielt, verplettert,
Bedekt met bloed en slyk,
En zegepralend grynst hy
Op 's vyands trillend lyk.
Zy zullen hem niet temmen, enz.

1848.
H. VAN PEENE.

11. - De Vlaemsche kreet.

Levendig en krachtig. J. LIEVENS.
Hart voor hart! hand voor hand!
roe - pen wy tot d'op - - per - mag - ten:
we-der-kee - - rig pligt be-trach - - ten is de
knoop van al - len band. Ja wy
knie - len voor de troo - nen en aen-bid - den
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Haestig
hun ge - zag, daer zich vor - sten va - ders
too - nen en de bur - - ger le - ven mag;
daer zich vor - - sten va - - ders too - - nen
en de bur - ger le - ven mag.
Hart voor hart, hand voor hand!
Roepen wy tot d'oppermagten:
Wederkeerig pligtbetrachten
Is de knoop van allen band.
Ja, wy knielen voor de troonen
En beminnen hun gezag,
Daer zich vorsten vaders toonen
En de burger leven mag.
Hart voor hart! hand voor hand!
Roepen wy ook tot de kleenen:
Dwazen zy die durven meenen
‘Ryken zyn een last voor 't land.’
Ryken zyn in 't burger-leven
Het beweegraed en de bron;
Die uw handen 't dagbrood geven,
Zyn voor u een andre zon.
Hart voor hart! hand voor hand!
Roept de Vlaming tot de Gallen:
Spreekt niet meer van overvallen;
Laet aen elk zyn vaderland.
't Vaderland is voor de volken
't Erfdeel van het voorgeslacht.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

Smacht uw donders, breekt uw dolken!
De eeuw is uit van overmagt.
Hart voor hart! hand voor hand!
Roepen wy tot de Bataven:
't Broederwoord dat wy ons gaven,
De oude liefde blyve in stand!
Hebben wy den grond zien splyten,
De erfenisse zien vergaen;
Neêrland moet zich niets verwyten;
't Is door vreemden wil ontstaen.
J. DE JONGHE.
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12. - De leeuwenvaen.

De Leeu-wenvaen ge - he - ven, de vaen van 't va-der-land! Het
vlaemsche volk wil sne - ven, maer sne-ven zonder schand. De leeuwenvaen gehe - ven, de vaen van 't va-derland! Het vlaemsche volk wil sne - ven, maer
sneven zonder schand, ja sne - ven zon-der schand, ja sne - - ven zonder
schand. Laet nim-mer u ver - druk - - ken, o Belg!
door 't vreemde rot; geen stael mag u doen buk - - ken; slechts buig'
uw kruin voor God! Laet nim-mer u ver-druk-ken, o Belg! door
't vreem-de rot; geen stael mag u doen buk - ken; slechts buig' uw
kruin voor God! Geen stael mag u doen buk - ken; slechts buige uw kruin voor
God! Geen stael mag u doen buk-ken; slechts buig' uw kruin voor God. De
REFREIN.

De Leeuwenvaen geheven,
De vaen van 't vaderland!
Het vlaemsche volk wil sneven,
Maer sneven zonder schand.
COUPLET.

Laet nimmer u verdrukken,
o Belg, door 't vreemde rot,

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

Geen stael mag u doen bukken,
Slechts buige uw kruin voor God!
Bewaer het erf der vaedren,
De vryheid, edel pand.
Ons vloek voor 's lands verraedren!
Ons zwaerd sla hen in 't zand!
W. ROGGHÉ.
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13. - De leeuwenstandaert.

BELPAIRE.
Komt! ont - rolt den leeuwen - stan-daert! Op! voor Vorst en Va - der land! Komt! de vry-heid van den land-aert is be - dreigd met smaed en
schand! Op! staet op! by krygs - ge - drom - mel; komt, broeders, naer het
veld! Luistert! gin - der slaet de trom - mel die ons reeds de ze - ge
meldt! O Va - der-land! o Va - der-land! aen U myn hart, aen
U myn hand! o Va-derland! o Va-derland! o hei-lig Va - der-land!
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Komt! ontrolt den leeuwenstandaert!
Op! voor Vorst en Vaderland!
Komt! de vryheid van den landaert
Is bedreigd met smaed en schand!
Op! staet op! by krygsgedommel;
Komt! broeders, naer het veld!
Luistert! ginder slaet de trommel,
Die ons reeds de zege meldt!
O Vaderland! o Vaderland!
Aen U myn hart, aen U myn hand!
O Vaderland! o Vaderland!
O heilig Vaderland!
Broeders! op! Uw heldendegen
Steun' de fiere leeuwenvaen!
Broeders! op! den vyand tegen!
't Geldt het vrye volksbestaen;
't Geldt uw roem, uw naem, uw grootheid!
Wie laf is, vreeze 't stael.
Mannen haten vreemde snoodheid!
Vreemden boei en vreemden prael.
Voor 't Vaderland! voor 't Vaderland!
Met mannenhart en mannenhand!
Voor 't Vaderland! voor 't Vaderland!
Voor 't vrye Vaderland!
Neen! men zal U nooit verdelgen,
Wat een vyand praelt en pocht;
Vryheid! vryheid! erf der Belgen,
Edel kleinood, duer gekocht!
Ja, beloven wy het heilig
En plechtig dezen stond:
D'asch der Vaedren ruste veilig
In der Vaedren vryen grond!
O Vaderland! o Vaderland!
Ik blyv' U trouw met hart en hand!
O Vaderland! o Vaderland!
O edel Vaderland!
Vry en vrank als d'oude Vaedren
Leven wy en sterven wy;
Laet ons slavenzoekers naedren,
Ook onz' zonen leven vry!
Nooit in Vlaendrens ryke beemden
Zwaeit, vreemdling, gy den staf!
Vlaendrens bodem dult geen' vreemden,
Duldt geen' vreemden dan in 't graf!
Myn Vaderland! myn Vaderland!
Bemint myn hart, beschut myn hand!
Myn Vaderland! myn Vaderland!
Myn dierbaer Vaderland!
Wie de volkren wil verslaven,
Koning of gemeenebest,
Sneuvel' onder 't zweerd der braven!
Vryheid heersch' in elk gewest!
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Op! staet op! by krygsgedommel,
Is 't God die 't pleit beslecht!
Op! voor vryheid slaet de trommel,
En de zege blyft aen 't recht!
Voor 't Vaderland! voor 't Vaderland!
Ten stryd, ten stryd met hart en hand!
Voor 't Vaderland! voor 't Vaderland!
Hoog leve 't Vaderland!

28 febr. 1848.
J.A. DE LAET.

14. - 's Lands onafhankelykheid.

Martiael.
Wel - aen, ka-me - ra - den, ten stry-de gesneld! voor vryheid en ee - re ge vochten! Grypt moedig het wa - pen, geen vy-and geteld, hoe ve - len u aen-vallen
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mogten; en roepen wy moedig het vaderland aen: Dat dur-ven de vlaemsche gezellen bestaen. En roe-pen wy moedig het vaderland aen: dat durven de vlaemsche gezel-len be-staen.
Welaen, kameraden, ten stryde gesneld,
Voor vryheid en eere gevochten;
Grypt moedig het wapen, geen vyand geteld,
Hoe velen u aenvallen mogten,
En roepen wy moedig het vaderland aen:
Dat durven de vlaemsche Gezellen bestaen.
Welaen, naer de grenzen, de vyand staet daer,
Daer trapplen zyn woeste kohorten,
Daer tart hy ons uit met bedreigend gevaer,
Gereed om op Belgie te storten;
Maer schendt hy ons grenzen, wy vallen hem aen,
Dat durven de vlaemsche Gezellen bestaen.
Wien klopt niet het harte, wien gloeit niet de
By 't voelen van d'eersten der pligten; [geest,
Ons Vaderen wezen den weg onbevreesd,
Zy zullen geen zonen zien zwichten,
Ook wy hebben liever ten onder te gaen:
Dat durven de vlaemsche Gezellen bestaen.
Wat roem geeft het leven, by ketenen dwang,
Aen enkele menschen en volken;
De bloodaert vervalt van zyn ed'len rang,
Al speelde zyn hoofd met de wolken;
Maer braef is de man die vooruit durft te gaen:
Dat durven de vlaemsche Gezellen bestaen.
Welaen, kameraden, wy snellen vooruit,
Ons roepen klaroenen en trommel;
Onze eer en ons regt zyn onze eenige buit,
Geplukt by 't kanonnen-gedommel.
En schryve de naneef op guldene blaên:
Dat durfden de vlaemsche Gezellen bestaen.
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F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

23

15. - Myn land vooral.
Stemme: Op zestig jaer vindt men zich ligt bedrogen.
Men zy aen Theems, aen Seine of Ryn geboren,
Van Petersburg, van Weenen of van Gent,
Dat deze spreuk nooit worde uit 't oog verloren:
Hy is geen mensch die 't vaderland miskent.
Ja, elk beminn' de wiege van zyn leven!
Ik zoek - en op welk land myn oog ook viel,
Ons Vlaenderen alleen kan vreugd my geven:
Myn land vooral; 'k ben Vlaming in de ziel.
Men moge vry de spaensche lustpaleizen,
De trotsche vaert van 's Donaus reuzenvloed,
Of de eeuwge lent van Zuid-Europa pryzen,
Of 't grootsche puin door Hella's zoon begroet.
'k Beken dat zy myn hulde steeds verwerven;
Ze zyn te regt bezongen door elk' bard.
Maer ik voor my, ik wil in Vlaendren sterven:
Myn land vooral; 'k ben Vlaming in het hart.
Een modepop mag vryelyk verachten
Al wat er in ons Vlaenderen wordt gemaekt;
Hy drage alleen wat ons de vreemden bragten,
Hy heeft verwaend zyn vaderland verzaekt.
Ik wil slechts goed van vlaemsch gemaeksel dragen,
Hoewel het fransch, het engelsch by ons kriel'.
Men moest al ras dien vreemden bogt verjagen,
Myn land vooral; 'k ben Vlaming in de ziel.
Een miljonnair in zyne ryke zalen
Verzade zich maer vry met Chambertyn,
Tokay, Madeire en Porto in kristalen!
Voor my, ik lach met al dien kostbren wyn.
Komaen! vlaemsch bier, vol zoetheid en vol krachten,
Komt, Pieterman en Leuvensch, eindt ons smart;
'k Wil al den wyn voor 't Uitzetnat verachten:
Myn land vooral; 'k ben Vlaming in het hart.
De vrouwen! ach! il voel me onwillig beven,
't Is kiesch voor my: want 'k min haer al gelyk.
'k Weet niet aen wie van haer den voorkeur geven,
Uit Vlaendren, Spanje, Italje of Frankeryk.
De jongmansstaet wordt sterk door my geprezen,
En ongetrouwd draei 'k rond als 't spinnewiel;
Maer als ik trouw, 't zal met een vlaemsche wezen:
Myn land vooral; 'k ben Vlaming in de ziel.
Dat een poëet voor goud, of lint, of kruisen,
Zyn lier verkoop' aen 't een of ander volk;
Hy zing' op Spanje, op Frankryk of op Pruisen,
Hy blyve slaefsch verzonken in den kolk!
Ik wil, ik zal maer éen land steeds bezingen,
Een land alleen! zyn vreugd of wel zyn smart.
Zie hier den kreet die steeds my zal ontspringen:
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Myn land vooral; 'k ben Vlaming in het hart.

N. DESTANBERG.

16. - Gent.

J. VAN DER SPURT.
Wie kent die stad waer al - les nog van Vlaendrens groot-heid spreekt? Waer
ontrouw, valschheid en be - drog van schaemte nog ver-bleekt? Wie kent die stad waer
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al - les nog van Vlaen - drens groot - heid spreekt? Waer ontrouw, valschheid en beLento.
drog van schaemte nog ver - bleekt? Die schoo - ne stad is ons bekend, 't is Vlaen-drens hoofd-stad, 't is Vlaen-drens hoofd - stad, Gent,
Gent, 't is Vlaen-drens hoofd-stad, Gent.
Wie kent die stad waer alles nog
Van Vlaendrens grootheid spreekt?
Waer ontrouw, valschheid en bedrog
Van schaemte nog verbleekt?
Die schoone stad is ons bekend.
't Is Vlaendrens hoofdstad, Gent.
Wie kent de stad door heldenmoed
En burgerdeugd vermaerd?
Die Artevelden heeft gevoed
En Karels heeft gebaerd?
Die grootste stad is ons bekend,
't Is Vlaendrens hoofdstad, Gent.
Wie kent de stad, die al haer gunst
Aen nood en rampen toont,
Waer nog de nyverheid en kunst
By zucht naer vryheid woont?
Die waerde stad is ons bekend,
't Is Vlaendrens hoofdstad, Gent.
Wie kent de stad, die nog de tael
Der Vadren niet vergat,
Die spotten mag met vreemde prael
En roemt op eigen schat?
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Die fiere stad is ons bekend,
't Is Vlaendrens hoofdstad, Gent.

K. LEDEGANCK.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

25

17. - Vaderlandsch lied.

Marcato. JOH. J.H. VERHULST.
Vrij den-ken mag je in ie - der land. Ge - luk - kig dat geen mensch kan
vin-den een band, waar men ge-dach-ten meê kan bin - den.
Maar in ons lie - ve Va - - der - land is zelfs het Spreken vrij, me
vrin-den! Uw Vaders hebben met hun bloed, dat kostlijk goed ver-worven,
en zijn er voor ge - stor-ven. Be-waar dat
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erf-deel als uw kracht, gij volk der vrij - e Ne-der-lan-den! geen magt omstrikke uw woord met slaafsche ban - den, Neen! Waak bij dag en waak bij
nacht, dat hoog noch laag het aan kan randen; en wierp men ooit die
vrijheid nêer, gij moet die weêr verwerven, al zoudt ge er ook voor sterven!

J.P. HEIJE.
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18. - Regtop.

Breed en flink. J.J. VIOTTA.
Regt-op van lijf, regt-op van ziel. Dat is een stand naar mijn beha-gen. 't Zij dat ge een' staatsie-rok moogt dra-gen, 't zij dat ge een buis draagt of een
kiel: Regt-op van lijf, regt-op van ziel.
2
En buig' men ooit zijn hoofd of knie,
't Zij dan alleen voor God den Heere!
Voor elk, wien men als braver eere,
Voor ieder, dien men wijzer zie....
Voor die slechts buig' men hoofd of knie.
3
Maar anders regt van lijf en ziel,
In vreugd of leed, door héél ons leven;
Niet links, niet regts, maar 't hoofd geheven,
Wát of er buig', wát of er kniel'....
Dat 's Nederlandsch, naar lijf en ziel!

J.P. HEIJE.

19. - De dood van Jacob van Artevelde. (1345).
Het was op eenen maendag,
Eenen maendag al soo vroeg,
Dat mijnheere Ser-Jacob
Tot sijne gesellen cloeg.
Hy seide: ‘Mijn lieve gesellen,
Wy moeten gaen uit het land,
Ende trekken op naer Brugge
Of naer Brussel in Braband.’
Doe sy naer Brussel wouden
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Ende de heeren quamen uit;
Sy vonden mijnheere Ser-Jacob
Geschoten al door sijn huid.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

28

20. - Ser-Jacob (van Artevelde).

Het was op ee-nen maen-dag, op ee-nen maendag vroeg, als
dat mijn-heer Ser Ja - cob naer al sijn knechtjes vroeg. Hy
sei-de: Mijn lie-ve knecht-jes, wy moe-ten varen uit 't land, o-ver
hier uit Gent naer Brug - ge, naer Brus-sel, in Bra - band. Als
sy te Brus-sel kwa - men, de meis-jes spron-gen uit; sy
von-den mijnheer Ser Ja - cob ge - scho-ten al door sijn huid.
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21. - Een triomfantelijk lied van de zilvervloot.

Levendig. J.J. VIOTTA.
f Heb je van de Zil - ve - ren Vloot wel gehoord, de Zil - ve - ren Vloot van
Span - je? Die had er veel Spaansche mat-ten aan boord en ap-pel-tjes van Oran - je; Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein, zijn
da-den ben-nen groot, zijn da-den bennen groot, die heeft ge - wonnen de Zil - ve-ren
Vloot, die heeft ge - won-nen, ge - won-nen de Zil - ver - vloot.
2.
Zeî toen niet Piet Hein met een aalwaêrig woord:
Wel jongetjes van Oranje!
Kom klimme 'reis gaauw aan dat Spaansche boord,
En rol me de matten van Spanje.
Piet Hein, enz.
3.
Klommen niet de jongens als katten in 't want,
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze sloegen de Spanjers duchtig te schand',
Ze hoorden in Spanje het schreeuwen.
Piet Hein, enz.
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4.
Kwam er nou ook nog 'reis zoo'n Zilveren Vloot!
Zeg, zou jeluî nog zoo kloppen?
Of zoudt ge je veilig en buiten schoot
Maar stil in je hangmat stoppen?
Wel, Hollands bloed
Heeft nog wel moed;
Al bennen ze niet groot,
Ze zonên nog winnen de Zilveren Vloot.

J.P. HEIJE.

22. - Ten strijde.
1.
Sa, Nederlanders, komt ten strijd,
Eer dat gy wordt uw steden kwijt;
En hebt gy niet de magt vernomen
Die men van Frankrijk af ziet komen?
2.
Hoort den franschen trommel slaen!
Sa, koopman, maek u van de baen,
Want de trompet die gaet ter eere:
Men hoort ze roepen à la guerre.
3.
Vijftig duizend kloek te paerd
Hebben alreê den weg aenvaerd:
Te voet ook vijftig duizend mede
Die men ziet trekken naer beneden.
4.
Duizend mooren zijn geteld
Op witte paerden in het veld;
Het schijnen duivels van der hellen,
Maer 'k hoop God zal ze nedervellen.
5.
Franschen en Zwitzers, met livrei,
Heeft men zien rijden op de hei,
Langs Piemont en langs Pikardijen,
Om ons te kwellen aen twee zijên.
6.
Sa, Nederlanders, kloek van aert,
Laet ons toch wezen onvervaerd,
Met een pistool en spaenschen degen,
Laet ons den Franschman saêm gaen tegen.
7.
Al onze steden zijn versterkt,
Nog dagelijks men daeraen werkt,
Ja, met meer dan twee duizend handen,
Om te bevrijden onze landen.
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Binnen Brussel met trauweel
Daer wordt gemaekt een sterk kasteel,
Met schoon bolwerken hoog verheven,
Om op den vijand vuer te geven.
9.
Binnen Mechelen, men bevon,
Daer wordt gegoten grof kanon,
Grenaden, bommen en mortieren,
Om op den vijand te doen zwieren.
10.
Gent, Dendermonde en Condé,
Zijn al versterkt met Sint Omee,
Ook Bergen, Valensijn en Namen,
Of daer de Franschen eens aen kwamen.
11.
Sa, Nederlanders, hand aen hand,
Slaen wy den Franschman uit ons land,
En roept dan: Viva, viva Spanje!
En viva Prinse van Oranje!

XVIIe eeuw.

23. - Fransche ratten.

Fransche rat-ten, rolt uw matten, wilt naar huis toe kee-ren; zegt dag vrienden,
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die ons minden, of men zal u lee-ren op de pij-pen dan-sen; nu hebt gij goê
kan-sen. Weg, Gas-con, wi de bon, bon, bon, voor't rus-sisch goed ka - non.
2.
Wilt nu loopen met gheel hoopen,
Zegt adieu schoon landen.
Pruisens koning, g'hebt uw woning:
Franschen vlugt met schanden
Van de vlaamsche palen,
't Land zal u betalen
Met de son - wi de bon, bon, bon,
Van 't pruisisch schoon kanon.
3.
Alexander wilt geen ander
Als de potentaten.
Roomsche keizer, gij zijt wijzer
Dan ons te verlaten.
Gij zijt onze vader;
Wij roepen te gader
Het kanon, - wi de bon, bon, bon,
Jaagt wegt 't vervloekt nation.
4.
't Is victorie ende glorie
Voor de jonge lieden;
Requisitie, contributie
Zal niet meer geschieden.
Hier uit deze landen,
Franschman, vlugt met schanden,
Vlugt, nation: - wi de bon, bon, bon,
Voor 't vereenigde kanon.
5.
Laat ons zingen, laat ons klingen,
Met vreugde victorie,
Van die helden, die zich stelden,
Behaalden de glorie.
Dat lang mogen leven,
Die ons vrede geven!
Zegt vrijdom: - wi de bon, bon, bon,
Vergund door hun kanon.
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24. - De balling.

O dierbaer land, gy oorzaek my - ner zuchten, nog hygt voor u myn vaderlandsche
borst, ofschoon gy my naer 't vreemd gewest deedt vlugten, om-dat ik eens uw
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heil be-vor-dren dorst. Ik voel myn laet-ste ston-den na-dren, myn geest stygt
op naer hoo-ger sfeer; ver - gun m'een graf by my - ne
va-dren, by my - ne va-dren een' rustplaets weêr!
2.
Zag ik nog eens uw lommerryke dreven;
Hoorde ik myn sprack nog eens uit broedermond;
Mogt ik een' vriend den gullen handdruk geven,
O driemael heilig ware my die stond!
Ik voel myn lactste stonden, enz.
3.
Mogt ik nog eens aen mynen boezem prangen
De schoone vrouw, die ik zoo zeer bemin!
Mogt ik, o God! den moederkus ontvangen,
O! wel te vreè stapte ik den grafkuil in!
Ik voel myn laetste stonden, enz.
4.
De banneling, by 's levens laetste palen,
O Vaderland, wenscht u nog alle goed,
En met geluk zal hy ten grave dalen,
Als zyne dood u eenig voordeel doet.
Ik voel myn lactste stonden, enz.

F.A. BOONE.

25. - De vagebonden.
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Herinnert ge u die ze-ge-ry-ke da-gen. toen Vlaender-land in eer en aenzien
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stond, toen d'ambachtsman geen be-del-zak moest dra-gen en ie - dereen be-staen en nooddruft vond. Her-in-nert gy u nog die zael-ge
ston - den en blaekt uw borst van toorn en weêrwraek niet? O! zegt het
luid, rampzael-ge va - ge - bon-den, het geev'uw hart ver-po-zing in't verdriet. O! zegt het luid, rampzael-ge va-ge - bon - den, het geev' uw
hart ver-po-zing in 't ver-driet.
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2.
‘Herinnert ge u, vóor dat de vreemdelingen
Zich plaetsten aen het hooge staetsbewind,
Hoe vreedzaem elk, in huiselyke kringen,
Het eerlyk brood bezorgde aen vrouw en kind?
Hoe vrolyk men op onzer vaedren gronden
Het leven sleet by gullen kout en lied?
O! zegt het luid, rampzaelge vagebonden,
Het geve uw hart verpozing in 't verdriet.’
3.
‘Herinnert ge u hoe hier de vryheid bloeide?
Herhaelt het weêr hoe thans de handel kwynt,
Hoe men ons regt en nyverheid besnoeide,
Hoe 't volksbestaen allengs geheel verdwynt;
En hoe de Wael, van stad tot stad gezonden,
In vreemde spraek ons omdryft en gebiedt;
O! zegt het luid, rampzaelge vagebonden,
Het geve uw hart verpozing in 't verdriet.’
4.
‘Zy weten het, wat ons aen d'armoê kluistert;
Zy zien ons meer en meer te gronde gaen:
Ach! geen die eens naer onze bede luistert,
Zy willen zelfs de volkstael niet verstaen.
De vlasteelt krygt nog daeglyks dieper wonden;
Geen strael van hoop vertoont zich in 't verschiet;
O! zegt het luid, rampzaelge vagebonden,
‘Het geve uw hart verpozing in 't verdriet.
5.
‘Gevloekt, gevloekt tot in de nageslachten,
Wie ooit gedwee voor 's vreemdlings wenken buigt!
Uit zucht naer goud zichzelven kan verachten,
En mede 't bloed uit 's landaerds aedren zuigt.
Hy zy gehaet, gevloekt door duizend monden;
Zyn lyk ruste op der oudren erfgrond niet.
Herhaelt dien vloek, rampzaelge vagebonden,
Het geve uw hart verpozing in 't verdriet.’
6.
Zoo zong een troep half naekte bedelaren,
Met knods en mes verscholen in het loof.
Daer schoot de maen heur glanzen door de blaêren,
Zy trokken op, beraden tot den roof.
Wat of zy al uit honger eens bestonden,
O! reken, Heer, hun deze feiten niet!
Myn harte bloedt om 't lot dier vagebonden,
En 't vaderland deelt mede in hun verdriet.

1840.
TH. VAN RYSWYCK.

26. - De Vlaemsche knapen.
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AUBER.
Wy zyn de koe-ne vlaemsche kna - pen, met
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jeug-dig bloed in 't vlaemsche lyf; wy hou - - den
niet van lang te sla - pen, noch zit-ten droo - men koud en
styf. Wy min-nen de bly - gees-tigheid, on-der ons hier ge - zeid, de
vlaem - sche vreugd en poes - le vlaemsche meid, de vlaem - sche
vreugd en poes-le vlaemsche meid.
2.
Wy minnen, ja, de vlaemsche zeden,
En dus ook 't vlaemsche gerstensap;
Het smaekte ons nooit zoo goed als heden.
Lang leev' de bruin beschuimde nap!
Wy minnen de blygeestigbeid,
Onder ons hier gezeid,
Het vlaemsche bier en poesle vlaemsche meid.
3.
Het doel waerom wy hier vergaedren
Is 't stryden voor de moedertael.
Wy zingen in de tael der vaedren,
Ten spyt van sieur Sigart den Wael.
Wy minnen de blygeestigheid,
Onder ons hier gezeid,
De vlaemsche tael en poesle vlaemsche meid.

K. LEDEGANCK.
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27. - Drinklied.

K. MIRY.
f Drin-ken wy tot mor-gen! weg de smart! weg de smart! ban-nen wy de
zor-gen uit het hart, uit het hart, ja. Nu is 't le-ven ze - ker,
EINDE.
morgen niet, morgen niet; vrienden, hoog den be-ker, hoog het lied, hoog het lied.
Laet de gla-zen lus-tig klin - ken; ja, ons ee-nig heil is drin-ken;
dat het bier by be-ken stroom! haest u te ge - nie - ten, eerlang kan ons 't licht ont - schie - ten; haest u, 't le-ven is een droom.
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Op den bo-dem van den roo-mer zoekt de jeugd troost en vreugd,
spyt de lee-ring van den droo - mer en zyn deugd, en zyn deugd.
2.
Dwazen die voor toekomst duchten,
Die vermaek en wellust vlugten!
Wy, wy leven voor genot.
Nooit gedrukt door smarte,
Immer met de vreugd in 't harte,
Spotten wy met 't grillig lot!
Drinklust zal ons nooit ontbreken;
Liefdegloed,
Vreugd en moed
Zal het prikklend bier ontsteken
In 't gemoed.
Drinken wy tot morgen, enz.

W. ROGGHÉ.

28. - Drinklied.

Vrolyk.
Ik breng mijn naas-ten ge-buur een dronk, ik hoop hij
zal dat wach - ten; ik gun 't hem uit mijns her - ten grond met
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vro - lij - ke ge - dach - ten. Wijn, wijn, wijn, fijn e - dele
wijn, so - ber wilt gij ge-dron-ken zijn, an - - ders zoo zijt
gij fe - nijn van won - der - lij - ke krach - ten.
2.
Als ik den edelen wijn aanschouw
Vergeet ik mijn labeuren,
En voeg het in de beste vouw,
En laat violen treuren.
Wijn, wijn, fijn edele wijn,
Sober wilt gy gedronken zijn,
Anders zoo zijt gij fenijn,
Men moet u dik bezuren.
3.
Het wijntjen proeft men bij den smaak,
Als ons de ouden leeren;
Hij drijft zoo menigen weg den vaak,
Die bij nacht banketteeren.
Wijn, wijn, fijn edele wijn,
Sober wilt gij gedronken zijn,
Anders zoo zijt gij fenijn
En wilt den mensch regeeren.
4.
De wijn is uit, de kroes is leeg;
Een ander doe ik schenken,
Mij dunkt ik kreeg zoo wel mijn deeg,
Ik kan geen droefheid denken.
Wijn, wijn, fijn edele wijn,
Sober wilt gij gedronken zijn,
Anders zoo zijt gij fenijn,
En doet den hond wel henken.
5.
Ontvangt van mij den beker net,
Mijn vrienden uitverkoren,
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En drinkt het uit met éénen zet,
Als ik u deed te voren.
Wijn, wijn, fijn edele wijn,
Sober wilt gij gedronken zijn,
Anders zoo zijt gij fenijn,
En gaat de vreugd verloren.
6.
Noë die heeft den wijn geplant,
Al door 't bevel des Heeren.
God den Heer zij lof en dank,
Die 't al hier doet vermeeren.
Wijn, wijn, fijn edele wijn,
Des menschen hart verheugt gij fijn;
Gij zijt een goede medecijn,
Als ons de Schrift doet leeren.

XVIe eeuw.
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29. - Drinklied.

Vrolykskens schertzend. K. MIRY.
Laet klin-ken de gla-zen, laet schui-men het vocht! Wie is er het
drin-ken ooit moê? Wie heeft in de flesche zijn troost eens gezocht,
of bragt zy het dub - bel niet toe? of bragt zy het dub bel niet toe?
2.
Laet klinken de glazen,
laet schuimen den wyn!
Het harte verschroeit my van dorst;
Geen heil kan als 't zwelgen
zoo rykelyk zyn:
't Koelt tevens en warremt de borst.
3.
Laet klinken de glazen,
laet schuimen het vocht!
By 't glas kent de mensch geen verdriet;
En heeft hy met dwaesheden
rampen gekocht,
Het glas toont een zalig verschiet.
4.
Laet klinken de glazen,
laet schuimen den wyn!
By hem vond ik immer de vreugd;
En wat op de wereld
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my kwelle met pyn,
Hy jaegt op myn voorhoofd de jeugd.
5.
Laet klinken de glazen,
laet schuimen het vocht!
Wie is er het drinken ooit moê?
Wordt Vlaendren door plagen
en vreemden bezocht,
By 't wynglas wat doet er dat toe?

1849.
F.A. SNELLAERT.
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30. - Het Vlaemsche bier.

Wel-aen! nog eens het glas in hand, al zyn wy van het ar-rem land; het
brui-ne nat is toch een vriend, die ons in al - le ty-den dient, en
maekt dat men wel eens ver-geet hoe men ons land in 't ong'luk smeet. Ja,
drin-ken wy nog met ple - zier een teug-je van het vlaem-sche bier.
2.
De drank maekt dat men niet en ziet
Hoe Vlaendrens welvaert gaet te niet,
En hoe door gansch het Belgenland
't Onvlaemsche steeds de kroone spant.
Dus ledigt vry het volle glas,
Dat steeds ons beste trooster was;
Dat het nog eens ons hert verblyd',
Lyk in den goeden ouden tyd.
3.
Hoewel men in ons Vlaenderland
Den Vlaming met zyn tale bant,
Den wever, visscher zonder brood
Bezwyken ziet van hongersnood;
Toch is er iets wat ons nog rest,
En 't is misschien nog wel het best:
Wy hebben nog voor ons plezier
De vlaemsche klucht en 't vlaemsche bier.

1850.
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31. - Wijnlust.
1.
Dat de her een wijnvat ware
'k Zou een lierman willen zijn,
'k Zou dan spelen heel den jare
Zonder moeite, zonder pijn.
2.
Dat moeders borsten druiven waren,
'k Zoge gantsch mijn leven lang,
'k Speelde nooit op lieresnaren,
Maar wel op de wijngaard-rank.
3.
Dat ik eens een meisken vonde
Die kon maken rijnschen wijn,
'k Zou haar vragen goed en ronde
Of zij mijne vrouw wou zijn.

XVIIe eeuw.

32. - De nieuwe most.

Ik drink den nieuwen most, 'k en vraag niet wat hij kost; 't is mij al eens als ik hem
drinken mag, en ik mijn lief-ste heb op mijn ge - lag. Vraag niet wat zij mij
doet, haar vriendlijk we-zen valt mij al zoo zoet. Ik ben ver-rukt zoo dikwijls ik aanschou-we haar vrien-de - lijk ge-laat, dat mij zoo wel aan-staat.
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2.
Haar oogskens van kristaal
Die hebben menigmaal
Mijn ziel gekwetst, mijn jeugdig hert doorwond,
En mij gekost zoo menig honderd pond.
Haar borstjes leliewit
Deden mij dikwijls zeggen: liefste zit,
Doe mij die eer; mijn zoeten engel,
Zit neder hier bij mij,
En laat ons wezen blij.
3.
De weerd brengt ons zeer ras
Een versch gespoeld gelas,
En daarbij eenen pot met rijnschen wijn;
Daartoe moet ook een schotel suiker zijn.
Breng ons een kaartespel:
Want ik moet spelen met mijn Isabel.
Welaan! nu eerstens fraai gedronken,
En dan met lust gespeeld,
Eer ons de tijd verveelt.
4.
Maar vriend zie, deze fluit
Moet gij eens drinken uit,
Ter eere van mijn zoete herderin,
Die ik meer dan mijn eigen ziel bemin.
A vous, want ik begin:
Zie, kameraad, daar en is niets meer in.
Houd vast de fluit, ik zal ze vullen,
Tsa! zet die aan uwen mond
En doe bescheed terstond.
5.
Als ik het spel begin,
Zoo komt de moeder in.
Zij zegt met een zoo fellen grammen moed:
Mijn dochter, vlug! vertrek op staanden voet.
‘Och moeder, niet zoo wreed,
Want aan uwe dochter is geschied geen leed;
Neem dit gelas, wil nederzitten.
Tsa! lustig eens gepoefd!
Waarom zoo lang getoefd?’
6.
De wijn klimt in den kop,
Men weet van geen staan op.
Hier 's nog een pot, breng mij nog een citroen,
Sauciezen, peeren en nog een lamoen,
Met nog wat suikerwerk;
Want deze wijn is 't moederken te sterk.
Het zoete schaap kan hem niet drinken,
Den koelen harden wijn,
Hij moet gesuikerd zijn.
7.
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Toen heeft zij mij geboôn
Als toekomenden zoon;
Maar ziet, eilaas! 'k en had het nooit gepeinsd
Dat 't vrouwenhert zoo valsch is en geveinsd;
Het scheen ik was bemind
Van 't moederken zoo wel als van het kind,
En dat mijn lief geneigd tot paren,
Den lust had in mijn zin,
Uit pure wedermin.
8.
O valsch venijnig hert,
Oorzake van mijn smert,
Hoe snood hebt gij mijn droeven val beraên,
Dat ik om u heb al mijn goed verdaan!
Uwe liefde was maar schijn:
Alleen mijn hert verging van minnepijn.
En toch 't en kan niet anders wezen;
Want zoo als de oude zong,
Zoo piept toch ook haar jong.

XVIIe eeuw.

33. - Drinkt en kust.
1.
Sa wel aan!
Laat ons te samen drinken.
Sa wel aan!
Dit dient eens rond te gaan;
Want deze wijn,
Die eerlijk staat te blinken,
Want deze wijn
Bevrijdt het hart van pijn.
2.
Welk eene vreugd
Geeft die aan onze zinnen!
Welk eene vreugd
Geeft dit aan onze jeugd!
Laat ons altijd
God Bacchus geerne minnen,
Die ons altijd
Van alle smart bevrijdt.
3.
Laten wij
Terwijl de druppels blinken,
Laten wij
Eens kussen, zij aan zij!
Dan zal de wijn
Veel zoeter zijn in 't drinken,
Dan zal de wijn
Veel aangenamer zijn.

XVIIe eeuw.
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34. - Kus- en drinklied.
1.
Ik breng u op een dronkje,
Een kusje en een lonkje,
Dit glaasje dat ge ziet.
Ons ouders hadden reden,
Dat 't zij zoo geeren deden,
Wel waarom wij dan niet?
2.
Wat is dat wijntje krachtig,
Die lonkjes engelachtig,
Hoe kittelt mij die zoen!
Laat andren mij benijden;
Dat stel ik aan een zijde,
Als ik het maar mag doen.

XVIIe eeuw.

35. - Minneklagt.

Ge-kwetst ben ik van bin - nen, deur-wond mijn hert zoo zeer, van u-wer
gantscher min - nen, ge - kwetst zoo lang zoo meer. Waer ik my wend, waer
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ik my keer, 'k en kan ge - rus-ten dach noch nach - te; waer ik my
wend, waer ik my keer, gy zijt al - leen - - - - - in mijn ge dach - - - te.

MARGARETA VAN OOSTENRYK.
(Overleden 1530.)
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36. - Minneklagt.

Matig.
Mijn hert-ken heeft al - tijds ver - lan - gen naer u, die
al - der - lief - ste mijn, die al - derlief - ste mijn; uw lief - de
he - vet my zoo zeer be-van - gen! U vry ei-gen wil ik zijn. U vry
ei - gen wil ik zijn.
2.
Voor al de wereld, algemeene,
Zoo wie dat hooret ofte ziet,
Hebdy mijn herteken geheel alleene;
Daerom, lief, begeef my niet.

MARGARETA VAN OOSTENRYK.

37. - Gelyk een roos.

Ge - lyk een roos in 't groe-ne veld, aen d'eenzaem - heid ge-wend,
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door ee-nen storm is neêr-ge - veld in 't schoonste van haer lent;
dit lot is aen een maegd be-steld, dit lot is aen een maegd besteld die de lief-de niet en kent. Dit lot is aen een maegd besteld, dit lot is aen een maegd be-steld die de lief-de niet en kent.
2.
Wien heeft het leven ooit behaegd
't En zy hy heeft bemind?
En die geen ware liefde draegt
Kiest immers eenen vrind.
Zeg my, wie is uw lief, o maegd,
Die plaets in uw herte vindt?
3.
Schoon dat gy met myn woorden spot,
Uw hert zal u verraên,
De pylen van den minnegod
En kunt gy niet ontgaen.
De liefde, neen, dat magtig lot
Kunt gy niet wederstaen.

Begin der XIXe eeuw.
VAN ACKERE.

38. - De minnebode.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

Daer was een sneeuwwit vo-gel-tje, daer was een sneeuwwit vo-gel-tje
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al op een ste-ken door-ne - tje, din, don, dei - ne, al op een
ste-ken door-ne - tje, din, don, don.
2.
‘Wilt gy mijnheer de bode zijn?’
- ‘Mijnheer de bood' wil ik wel zijn.’
Din, don, deine.
3.
‘Hy nam den brief in zijnen bek,
Hy vloog er mede tot over 't hek.
Din, don, deine.
4.
Hy vloog er meê tot zijn liefs deur:
‘En slacpje, of waekje, of zijt gy dood?’
Din, don, deine.
5.
- ‘'k En slape noch 'k en wake niet,
Ik ben getrouwd al een half jaer.’
Din, don, deine.
6.
- ‘Zijt gy getrouwd al een half jaer,
Het dochte my wel duizend jaer.’
Din, don, daine.

39. - Meiplanting.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept in u-wen eer-sten droo-me? Wil
op-staen en den mei ont-faên, hy staet hier al zoo schoo-ne.
2.
- ‘'k En zou voor geenen mei opstaen,
Mijn vensterken niet ontsluiten;
Plant uwen mei waer 't u gerei,
Plant uwen mei daer buiten.’
3.
- ‘Waer zou 'k hem planten of waer doen?
't Is al op 's Heeren strate,
De winternacht is koud en lang,
Hy zou zijn bloeijen laten.’
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4.
- ‘Schoon lief, laet hy zijn bloeijen staen,
Wy zullen hem begraven
Op 't kerkhof by den Eglantier;
Zijn graf zal roosjes dragen.
5.
Schoon lief, en om die roozekens
Zal 't nachtegaelken springen,
En voor ons bei in elken mei
Zijn zoete liedekens zingen.’

XVIe eeuw.

40. - Liever.

Andante.
Als al - le ber - gen wa - ren goud en al - le waet-ren wijn,
2 Ped.
dan wou ik nog, mijn lie - ve - ken, veel lie-ver bij u zijn.
2.
Want al het goud, hoe hoog geschat,
Hoe glanzend, schittrend hoog,
Is stof bij 't licht, dat mij bestraalt,
Van uit uw lonkend oog.
3.
Want al de wijn, hoe hoog geroemd
Door 't gantsche wereld-rond,
Is water bij hetgeen ik smaak
Op uwen zoeten mond.

XIXe eeuw.

41. - Bedwongene liefde.
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Levendig-doorgaende.
De mei, die ons de groente geeft, doet menig mensch ver-blij - - - en, maer
die in 't minnen on-lust heeft ver - heugt te gee-nen tij - - - en.
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2.
Al is mijn zoetelief rijk van goed,
Al is hy hoog geboren,
Al dunkt het al mijn vrienden goed,
Hy zal my niet bekoren.
3.
Die my bemint en trouwe biedt,
Dien sluit ik uit mijn herte,
En dien ik min en vrijt mij niet;
Is 't niet een groote smerte?
4.
Dien ik bemin en wil my niet,
Dien spreek ik alzoo zelden:
Eilaes! wat leed is my geschied,
'k En durf mijn liefd' niet melden!
5.
De vogelkens in 't groene woud
Gaen onbedwongen vrijen;
Daer is geen dwang van vrienden oud,
Die hunnen lust benijen.
6.
Wat doet die eer, die droevige eer
Al vrouwen-lust ontbreken,
Dat zy niet vrij, naer heur begeer,
Van liefde mogen spreken!
7.
Dat doet mijn hert en mijn gemoed
Met droevige oogen klagen;
Misschien mijn lijden waer' geboet,
Dorst ik 't mijn lief gewagen.

XVIe eeuw.

42. - Eenzaam.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

'k Had een lief-je teêr van her-te, trouwe zwoer zij tot de dood;
voor haar kus ver - smolt de smer - te en het leed week voor haar oog.
'k Ben nu een-zaam en ver - la - ten, en geen kus ver - ligt de smert;
en-kel zor-gen o - ver - la - den en be-klemmen 't gloeijend hert.
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2.
'k Zat eens lustig bij mijn liefje,
Laafnis wist zij voor mijn dorst:
Zeeg ik weg in mijmeringen,
Zij zong helder uit de borst.
'k Ben nu eenzaam en verlaten,
En geen lied verligt de smert,
Enkel zorgen overladen
En beklemmen 't gloeijend hert.
3.
Als ik dwaalde langs haar woning,
't Toeval bragt aan 't venster haar;
Waar ik dwaalde, waar ik heentrok,
't Toeval bragt mijn liefje ook daar.
'k Dwaal nu eenzaam en verlaten,
't Venster toont geen liefje meer,
En mij vinden nog de straten
Enkel met mijn hertezeer.

XIXe eeuw.

43. - Aen den nacht.

O nacht, jaloersche nacht, die tot mijn leed ver-zwo-ren, des hemels baen verlicht met kla-ren ma-ne - schijn, heb ik u tot mijn hulp met
goeden wensch ver-ko - ren, op-dat gy mijn ge-luk zoudt we-der stan-dig zijn?
2.
Ik meende door de komst van uwe duisterheden
Dat een zwartverwig kleed had 's hemels oog bedekt;
Maer, of 't waer' zomerdag, gy zaeit duist klarigheden
In 's hemels hoog gewelf, waermede ik wordt ontdekt.
3.
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U, zuster van de zon, landloopster, moet ik vragen,
(Gemerkt 't ontdekken mijns u immers zoo behaegt)
Brengt gy zoo groot een licht met uw landloopers wagen,
Daer 's vrijers minnelust al stil u nederjaegt?
4.
Och, zoo u dies gedenkt, liefwaerdige godinne,
En dat in 't minnevuer gy zoetheid wordt gewaer,
Maek, nu ik uitgaen wil tot dienst van mijn vriendinne,
Dat uw verzilverd hoofd en blinke niet zoo klaer!

Begin der XVIIe eeuw.
YMMELOOT.
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44. - Van haer ben ik gescheiden.
1.
Gestadige minne draeg ik altijd,
Dies lijdet mijn herte pijn.
Mogt ik nog zijn van haer verblijd,
Hoe vrolijk zoud' ik zijn!
Tot haer zoud' ik my keeren,
Geen ander lief begeeren,
Want zy is die allerliefste mijn.
2.
Is 't niet een drukkelijk leven
Te derven die ik min?
Ik had er my toe begeven,
Ik en was niet dan een kind;
Ik dede 't in korter uren
Wat ik lange moet bezuren;
Eilaes, ik was zoo zeer verblind!
3.
Toen ik laetste met oogen aenzag
Die mijn herteken heeft bevaên,
Toen was ik vrolijk nacht ende dag;
Ende nu is 't al gedaen.
Van haer ben ik gescheiden,
Allen druk moet ik verbeiden,
Ik mag wel treurig gaen.

XVIe eeuw.

45. - Afscheid.
Ik zeg adieu, wy twee wy moeten scheiden
Tot op een ander tijd:
Tot dan zal ik, dan zal ik troost verbeiden,
Ik laet by u dat herte mijn;
Want waer gy zijt, daer zal ik zijn,
't Zij vreugd of pijn,
Altijd zal ik u eigen zijn.

XVIe eeuw.

46. - Jagerslied.
1.
- ‘Schoon maegd, ik heb u nu zoo lang gevrijd!
Die jaegt en niet en vangt die berst van spijt.
Om u ging ik zoo dikwijls op de jagt.
Zoo nu door my geen wild wordt aengebragt,
My dunkt dat ik versmacht.’
2.
- ‘Is 't dat gy tot het jagen zijt geneigd,
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Zoo moet g'u oefenen in lijdzaemheid;
Want al die jaegt moet weten voor gewis
Dat elke scheut niet juist een vogel is.
Die schiet, schiet dikwijls mis.’
3.
- ‘Ach! toon dat gy een trouwen jager acht,
Die naer uw liefde jaegt uit al zijn magt.
Eilaes! dat ik de weêrmin niet en win
Van u, die 'k uit geheel mijn hart en zin
En boven al bemin!’
4.
- ‘Ei, lieve weiman, zij toch niet beducht,
Omdat ik van het net der liefde vlugt.
Het wild en hoort niet naer des weimans lied;
Het haesken vlugt en bergt zich in het riet,
Als 't jagers hoort of ziet.’
5.
- ‘'t Is waer, het haesken vlugtals 't is in nood,
Omdat de brakken haken naer zijn dood;
Maer 't is om 't leven dat ik jaeg en vry,
Om saêm te leven, ik en gy.
Ach! waerom vlugtje my?’
6.
- ‘Gy doet gelijk een looze weiman doet,
Gy lokt het vogelken, gy fluit het zoet;
Maer als het vogelken, maer als de bruid,
Door 't zoet geluid raekt in de muit,
Dan is dat fluiten uit.’
7.
- ‘Och neen, beminde, neen, en denk dat
Mijn zang by u is geen bedrieglijk lied. [niet,
Hoe dat mijn liefde ouder worden zal:
Hoe dat mijn hert ook trouwer worden zal:
En vrees toch niet met al!’
8.
- ‘Ziet dat gy om een haesken, dat gy vrijt,
Uw beste paerd den hals niet af en rijdt.
Hy vangt den haes die in de jagt volherdt:
Hoe meer gy jaegt, hoe meer dat ook mijn hert
Door u gevangen werdt.’

XVIIe eeuw.
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47. - Meiplanting.

Bedaerd doorgaende.
Het viel een hemels dau-we voor mijn liefs ven-ster-kijn, 'k en weet geen
schooner vrou-we, zy staet in 't her - te mijn; zy houdt mijn hert bevan-gen, 't welk is zoo zeer doorwond: mogt ik haer troost ont-van-gen, zoo
waer ik gantsch ge - zond.
2.
De winter is vergangen,
Ik zie de mei springt uit,
Ik zie het loover hangen;
De bloeme spruit in 't kruid.
In genen groenen dale
Daer is 't genoeglijk zijn,
Daer zingt de nachtegale
En menig vogelkijn.
3.
Ik wil den mei gaen houên
Voor mijn liefs vensterkijn.
En schenken mijn lief trouwe,
Die allerliefste mijn;
En zeggen: lief, wil komen
Voor uwe venster staen:
Ontvang den mei met bloemen,
Hy is zoo schoon gedaen.

XVe eeuw.
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48. - Kracht der liefde.
1.
Wekt liefde in ons leven een kittelig zoet,
Wat haat men haar pijnen, wat schuwt met haar gloed?
Haar smart is aanminnig, haar handel vol lust,
Haar onrust verwint al 't vermaak van de rust,
Laat ze eenzaam gaan dwalen die liefde versmaên.
Voor al 's werelds goed staat die liefde mij aan.
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2.
Mijn liefde blaast Kloris stilzwijgendheid in,
Wanneer ik haar handjes kan drukken vol min.
Wat ben ik gelukkig als zij mij beloont,
Hoe 't vuur van mijn brand ook haar boezem bewoont.
Bedekt zij haar vlam, wat beschroomd voor haar eer,
Haar oogjes vol goedheên ontdekken ze weêr.
3.
De liefde te smooren is dubbele pijn,
Geen godheid gewoon is gevangen te zijn.
't Is ijdel, mijn Kloris, uwen tijd dan verspild;
Want schoon je zijn schuilhoek verbergen al wilt,
Hij woont in uw oogjes, daar plant hij de min,
Daar leeft hij en zweeft hij onsterfelyk in.
4.
Ik buig mij dan neder, verliefd op de lust,
Waarmede ik vol gloed in uw armen rust.
Uw schoonheid, al zwijgt-je 't, afkeerig van zin,
Die leert ons van zelve de krachten der min.
't Leeft al door de liefde, in de lucht en op aard':
Wie 't minnen versmaadt is het leven onwaard.
5.
Laat vorsten hun glorie, waar alles voor beeft,
Als ik het vermaak heb dat Kloris mij geeft;
Die schoone t'omhelzen in 't welige groen,
Met lustjes en kusjes mijn vlamme te voên,
Die vrijheid te smaken, van 't hof ongestoord,
Is 't geen waar de min mij alleen meê bekoort.

XVIIIe eeuw.

49. - Vertrek naer 't slagveld.
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Mijn lief, mijn schoon Bel - lo - tje, 'k heb u zoo lang be-mind, mijn lief-de
gaet verloren, 'k ben tot den krijg gezind, 'k wil ver-la-ten die ik vrij, mijn gestreel en
vlei-je - rij; 'k wil gaen vechten! Ve-nus knechten, 'k laet u in de slaver-nij.
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2.
- ‘Ach lief, wat droeve woorden
Hoor ik uit uwen mond!
Gy die zoo vele jaren
Mijn hertje hebt doorwond,
Gaet ge my verlaten dan,
Om te zijn een oorlogsman?
Laet ons trouwen zonder rouwen,
Lief, als 't u behagen kan.’
3.
- ‘Lief, ik en heb geen zinnen
Voor trouw of echteband;
'k Wil gaen de wapens dragen,
'k Wil zwerven achter land,
Met pistolen en met zweerd
En daerby een moedig peerd;
Gaen te velden als de helden,
Dat is wat mijn hart begeert.’
4.
- ‘Schoon lief, wat zult gy maken
Als gy te velde zijt,
Daer men van heeter zonne
En van de koude lijdt?
Daer men de fuzike laedt,
Daer men met de zweerden slaet?
Kappen, kerven, 't leven derven;
Denk eens hoe 't daer schriklijk gaet.’
5.
- ‘'k En vrees noch kap noch kerven,
'k Vrees voor geen oorlogsbrand;
'k Wil gaen de wapens dragen
Voor 't lieve vaderland.
'k Heb veel liever aen mijn lijf
Een blank wapen dan een wijf;
'k Wil gaen strijden, zonder mijden,
't Zy 'k verwinne of dat ik blijf.’

XVIIe eeuw.

50. - Bescheidenheid.
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De win - ter is een onweerd gast, dat merk ik aen den da ge; ik had een lief-ken, en dat was waer, - - - in 't o - pen baer; zy en waer' my niet ge - trou-we, des leed ik rou - we.
2.
Het gaet ten vastelavond waert,
Nu lengen eens de dagen;
Mijn lief bood my een kranselijn
Van peirlen fijn,
Of ik 't zoude willen dragen
Al mijn dagen.
3.
Daerna komt ons de lieve tijd
En spruiten ons de bloemkens,
Zy springen uit zoo menigerlei:
Koel is de mei!
Ik hoor den nachtegael zingen
Van minnen.
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4.
Wat acht ik op der vogelen zank
Of op kwaê nijders tonge!
Bood my mijn lief haer armkens blank,
Ik wist haer dank;
Ik en zal 't my niet beroemen,
Mag ik daer in komen.

XVe eeuw.

51. - Mijnheerken van Maldeghem.

Doorgaende.
Mijn-heer-ken van Mal-deghem ging er al buiten ja - gen, drie mijlkens bui-ten
Brug - ge daer stont er een linde breed; hy en vond er niet te ja-gen dan een
herderken klee-ne; hy moest hem tegen-ko-men, het was hem lief of leed.
2.
‘Wel herderken, wel herderken!
Ik zou er u geiren vragen
Wat wonder avonture
Is in dit bosch te zien?
Van waer komt deze horen,
Deze overschoonen horen?
Als ik hem laetst aenschouwde,
Behoorde hy aen mijn.’
3.
‘Mijnheerken van Maldeghem
Ga hier uit onze strate!
Want deze schoone horen
En gaet er u niet aen.
Blies ik op mijnen horen,
Mijn overschoonen horen,
De zes-en-dertig ketelaers
Al zouden wezen gram.’
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4.
Mijnheerken van Maldeghem
En wilde 't niet gelooven,
Hy nam hem ende zette hem
Aen zijnen rooden mond.
De zes-en-dertig ketelaers
Kwamen uit 't bosch gesprongen,
Gelijk de wilde hazen
Voor eenen tammen hond.
5.
‘Houdt op, O kameraden,
Van kappen ende kerven!
En slaet er toch Mijnheerken
Van Maldeghem niet dood!
Ik heb met hem gereden
Door dorpen ende steden,
Zeven jaer gedronken
En g'eten van zijn brood.’
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6.
Mijnheerken van Maldeghem
Die schoot er in zijn tassche
En gaf drie gouden penningen
Aen dezen herder koen.
‘Wy zijn ons zes-en-dertig
Mannen van avonturen,
Er is voor d'een of d'ander
Geen kousen ofte schoen.
7.
Mijnheerken van Maldeghem,
Gy moet ons hier beloven,
G'heel vaste gaen beloven
Al op uw eerlijkheid:
Dat gy het niet zult zeggen
Of met geene penne schrijven,
Als dat het bosch van Maldeghem
Met roovers is beleid.’
8.
Mijnheerken van Maldeghem
Die heeft stille gezwegen,
Hy en heeft het met geen pennen
Geschreven of gezeid,
Maer heeft met zijnen voete
Te Brugge in 't zand geschreven:
Als dat het bosch van Maldeghem
Met roovers lag beleid.

XVIe eeuw.

52. - De bloemenmaker.

Andante.
Een sou-daen had een doch-ter-ken, zeer schoon van groo-ten lo - ve; zy
pluk - te 's morgends bloe-me - kens al in haers va - ders ho - ve.
2.
Als zy de schoone bloemkens zag,
Zy dacht in haren zinne:
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Wie mag de bloemenmaker zijn!
Dien zoude ik geerne kennen.
3.
Het moet een fijne kunstenaer zijn,
Een heer van hooge waerde,
Die zoo veel schoone bloemekens
Doet spruiten uit der aerde.
4.
Ik heb hem in mijn hert zoo lief!
Och! mogt ik hem aenschouwen,
Ik gaf hem ja wel al mijn goed,
Ik gaf hem ook mijn trouwe.
5.
Des nachts omtrent den middernacht
Kwam Jesus voor haer stane.
‘Staet op, sprak hy, ik ben, o maegd,
Met uwer min bevane.’
6.
De maegd stond op zeer haestelijk,
Zy was van schrik bevane;
Zy zag een schoonen jongeling
Zoo vriendelijk voor haer stane.
7.
Zy zag zoo vriendelijk hem aen,
Zy neigde neêr ter aerde;
Zy hiet hem welkom menig keer,
En deed hem veel eerwaerde.
8.
‘O allerliefste jongeling schoon,
Van waer komt gy gegangen?
Een u gelijk en zag ik nooit
In al mijns vaders landen.’
9.
- ‘Schoon maegd, ik heb u lang bemind,
En ben om u gekomen:
'k Verliet om u mijns vaders rijk,
'k Ben maker van de bloemen.’
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10.
- ‘Zijt gy die maker, zoete lief,
Naer u was mijn verlangen,
Ik volg u waer gy henen wilt,
Zoet lief, ik volg uw gangen.’
11.
- ‘Schoon maegd, zoo gy met my wilt gaen,
Gy zult dit land verlaten,
Gelijk ik liet mijns vaders rijk,
En dat tot uwer baten.’
12.
- ‘O allerliefste jongling schoon,
Uw eigne wil ik wezen;
Ik volg u uit mijns vaders rijk;
Mijn trouw wil ik u geven.’
13.
Hy nam het maegdelijn by de hand,
En leide ze al zoo verre,
Wel zeven duizend mijlen weg,
Al over dal en bergen.
14.
Zy spraken menig vriendlijk woord,
Al reizende te samen.
Zy zeide: ‘O edel jongling schoon,
Zeg my toch uwen name.’
15.
- ‘Mijn naem is al zoo wonderlijk,
En wonderlijk gegeven,
En in mijns vaders koningrijk
Daer staet hy hoog geschreven.
16.
Maer, schoone maegd, naerdien uw hart
Getrouw my mint alleene,
Zoo zij mijn naem u ook bekend:
Jezus van Nazarene!’
17.
Zy spraken menig vriendlijk woord
Al reizende te samen.
‘Nu, zeg my, edel jongling schoon,
Hoe is uws vaders name?’
18.
- ‘Mijn vader is zoo rijke man,
Zijn magt gaet al zoo verre:
Hy heeft het aerdrijk voortgebragt
En zon en maen en sterre.
19.
Hetgeen gy ziet en niet en ziet
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't Is al van hem gekomen,
Tien honderd duizend englen schoon
Staen om zijn hooge troone.’
20.
- ‘Zijt gy een koningskind, mijn lief,
En al zoo rijk van goedren,
Zeg my, o edel jongling schoon,
Wie is dan uwe moeder?’
21.
- ‘Mijn moeder is zoo reine maegd;
Van haer zoo staet geschreven,
Dat zy my op de wereld bragt
En toch is maegd gebleven.
22.
- O allerliefste jongling schoon,
Ik heb zoo groot verlangen
Te zien uws vaders koningrijk,
Laet ons er binnen gangen.’
23.
- ‘O maegd, dien my met herte rein,
Dat rijk zal ik u geven,
Gy zult daer eeuwig zijn by my
En groote vreugd beleven.’
24.
Zy gingen nog een langen weg
Al over de groen heiden,
En kwamen voor een kloosterken
Waer Jezus wilde scheiden.
25.
Hy nam de maget by de hand
En sprak met zoeten zinne:
‘Vertoef, o maegd, een luttel tijds,
Ik wil eens gaen hier binnen.’
26.
En Jezus is van haer gegaen.
De maegd bleef hem verbeiden;
Zy weende menig droeven traen
Omdat hy van haer scheidde.
27.
En toen de dag ten avond kwam,
Vermeerderd' haer verlangen
Om weêr haer lief te mogen zien:
Hy bleef weg toch zoo lange.
28.
Zy klopte aen des kloosters poort,
Zy klopte, droef van zinnen:
‘Doet open, want mijn zoete lief,
Mijn bruidegom is hier binnen.’
29.
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De poorte werd haer opengedaen,
De poortier kwam daer voren;
Hy zag de maget voor hem staen,
Zoo schoon en hooggeboren.
30.
‘Zegt my, o maegd, wat gy begeert,
Hoe gy hier komt alleene?
Zeg my, o maegd, wat dat u deert,
En waerom gy moet weenen?’
31.
- ‘Poortier, een jongling, dien ik min,
Is in dit huis gegangen,
Ga, zeg hem dat hy wederkom',
Ik beid hem al zoo lange!’
32.
- ‘Schoon maegd, den jongling dien gy mint
En heb ik niet vernomen;
Hy is hier binnen niet bekend,
Noch is hier niet gekomen.’
33.
- ‘Poortier, hoe moogt gy 't zeggen dan?
De jongling, dien ik minne,
Sprak my deze laetste woorden toe:
‘Ik wil eens gaen hier binnen.’
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34.
- ‘Hoe heet hy dan, wel schoone maegd,
Van wien gy my wilt spreken?’
- ‘Eilaes, dat weet ik zelve niet:
Zijn naem heb ik vergeten.’
35.
Hy is zoo wonderlijke schoon,
Zijn rijkdom gaet zoo verre!
Hy draegt een kleed van hemelsblauw
Omzet met gulden sterren.
36.
Zijn aenzicht blinkt van 't reinste wit,
Gelijk de lelie schoone;
Zijn mond, zijn wangen zijn zoo rood
Gelijk de roos idoone.
37.
Zijn oogen zijn zoo vriendelijk,
Hy heeft zoo zoete sprake!
Hy kwam van uit zijns vaders rijk,
Om my zijn bruid te maken...’
38.
- ‘Schoon maget, is uw lief zoo schoon,
En al zoo hoog geprezen?
Al waer hy uit des hemels troon,
Hy moogt niet schooner wezen.
39.
De heere Jezus zy met u,
Zoo is geen man hier binnen.’
- ‘Ja, Jezus heet mijn zoete lief,
Hy is 't dien ik beminne.’
40.
- ‘Is dat zijn naem, gelijk gy zegt,
Dan kan ik hem u wijzen,
Hy is hier binnen wel bekend,
Gy moet niet verder reizen.’
41.
De jonkvrouw werd in 't huis ontfaên,
Zy ging er christlijk leven;
Zy is gedoopt en is een maegd
Om Jezus wil gebleven.
42.
Een heeft dit liedeken gedicht,
Dien God moet gracie geven
Dat hy des Soudans dochterken
Ontmoete in 't eeuwig leven.

XVIe eeuw.
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53. - Uitwijkelingslied.

Matig vrolijk.
Naer Oostland wil-len wy rij - den, naer Oost-land wil-len wy meê, al
o-ver de groe-ne hei - de, frisch o-ver de hei - de, daer is er een be-te-re steê.
2.
Als wy binnen Oostland komen
Al onder dat hooge huis fijn,
Daer worden wy binnen gelaten,
Frisch over die heide:
Zy heeten ons willekom zijn.
3.
Ja, willekom moeten wy wezen,
Zeer willekom moeten wy zijn,
Daer zullen wy avond en morgen,
Frisch over die heide,
Nog drinken den koelen wijn.
4.
Wy drinken den wijn er uit schalen,
En 't bier ook zooveel ons belieft;
Daer is het zoo vrolijk te leven,
Frisch over die heide,
Daer woont er mijn zoetelief.

XIIe eeuw.
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54. - De klappende nachtegael.

Doorgaende.
‘Ik heb de groe - ne stra-ten zoo dikwijls ten einde ge - gaen; mijn
schoon lief heeft my ver - la-ten, dat hebben de kwaden ge - daen.
2.
Al vore mijn zoeteliefs deure
Daer staen er twee boomekens klein,
En d'eene draegt noten muskaten
En d'ander draegt nagelen fijn.
3.
De noten die zijn er zoo zoete,
De nagelen rieken zoo goed!
My vrijdt er een ridder verkoren,
Een ridder zoo stout en zoo vroed.’
4.
De ridder nam haer by de handen,
Hy nam haer sneeuwwitte hand;
Hy leidde ze al zoo verre
Tot daer zy een beddeken vant.
5.
Doen lagen zy beiden verborgen
Den langen zoo lieven nacht,
Van 's avonds af tot den morgen,
Tot scheen weêr de lichte dag.
6.
‘De zonne is ondergegangen;
De sterren die blinken zoo klaer;
Ik woude dat ik met mijn liefste
In eenig boomgaerdeken waer'.’
7.
- ‘De boomgaerd is vaste gesloten,
En daer en mag niemand meer in,
Alleenig de fier nachtegalen,
Die vliegen van boven daer in.’
8.
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- ‘Ik zal u, o nachtegael, binden,
Uw hoofd aen uw voetekens doen,
Zoo dat gy niet meer en zult klappen,
Wat twee zoete lievekens doen.’
9.
- ‘Al hebt gy my vaste gebonden,
Mijn hert is toch mijnder gezond;
Ik zal nog al evenwel klappen
Wat gy met u liefste bestond.

55. - Halewijn.

Breed.
Heer Haelwijn zong een lie- dekijn, al wie dat hoorde wou by hem zijn, al
wie dat hoorde wou by hem zijn.
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2.
En dat vernam een koningskind,
Die van haer ouders zoo werd bemind.
3.
Zy ging al voor haer vader staen:
‘Och vader, mag ik naer Halewijn gaen?’
4.
‘O neen, mijn dochter, neen gy niet;
Die derwaert gaen en keeren niet.’
5.
Zy ging al voor haer moeder staen:
‘Och moeder, mag ik naer Halewijn gaen?’
6.
‘O neen, mijn dochter, neen gy niet;
Die derwaert gaen en keeren niet.’
7.
Zy ging al voor haer zuster staen:
‘Och zuster, mag ik naer Halewijn gaen?’
8.
‘Och neen, mijn zuster, neen gy niet;
Die derwaert gaen en keeren niet.’
9.
Zy ging al voor haer broeder staen:
‘Och broeder, mag ik naer Halewijn gaen?’
10.
‘'t Is my al eens waer dat gy gaet,
Als gy uw eer maer wel bewaert
En gy uw kroon maer regt en draegt.’
11.
Zy is al op haer kamer gegaen;
Zy deedt hare beste kleedren aen.
12.
Wat deed zy aen haer lijve?
Een hemdeken fijner dan zijde.
13.
Wat deed zy aen haer schoon korslijf?
Van gouden banden stond het stijf.
14.
Wat deed zy aen haren rooden rok?
Van steke te steke een gouden knop.
15.
Wat deed zy aen haren keirle?
Van steke te steke een peirle.
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16.
Wat deed zy aen haer schoon blond hair?
Een kroone van goud, en die woeg zwaer.
17.
Zy ging al in haer vaders stal,
En koos daer 't beste ros van al.
18.
Zy zette haer schrijlings op het ros,
Al zingend en klingend
reed zy door 't bosch.
19.
Al zy te midden 't bosch mogt zijn,
Daer vond zy mijnheer Halewijn.
20.
‘Gegroet’ zeid' hy, en kwam tot haer,
‘Gegroet, schoon maegd, bruin oogen klaer!’
21.
Zy reden met elkander voort,
En op den weg viel menig woord.
22.
Zy kwamen al aen een galgeveld,
Daer hing zoo menig vrouwenbeeld.
23.
Heer Halewijn heeft alsdan gezeid:
‘Mids gy de schoonste maget zijt,
Zoo kies uw dood, het is nu tijd.’
24.
- ‘Wel als ik dan hier kiezen zal,
Zoo kies ik 't zwaerd nog boven al.
25.
Maer trek eerst uit uw opperst kleed,
Want maegdenbloed dat spreidt zoo breed,
Zoo 't u bespreide dat ware my leed.’
26.
En eer zijn kleed getogen was,
Zijn hoofd al voor zijn voeten lag;
Zijn tong nog deze woorden sprak:
27.
‘Ga ginder daer in het koren
En blaes daer op mijnen horen,
Dat al mijne vrienden het hooren!’
28.
- ‘Al in dat koren en ga ik niet;
Op uwen horen en blaes ik niet;
Moordenaers raed en doe ik niet.’
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29.
- ‘Ga ginder dan onder de galge
En neem daer een potje met zalve,
En strijk dat aen mijn rooden hals.’
30.
- ‘Al onder de galge en ga ik niet,
Uw rooden hals en strijk ik niet,
Moordenaers raed en doe ik niet.’
31.
Zy nam dat hoofd al by den haire,
En waschte 't in een bronne klare.
32.
Zy zette haer schrijlings op haer ros;
Al zingend en klingend reed zy door 't bosch.
33.
En toen zy was ter halver baen
Kwam Halewijns vader daer gegaen:
‘Schoon maegd,
zaegt gy mijn zoon niet gaen?’
34.
- ‘'k Heb hem gelaten wel gesteld,
Daer zit hy in het groene veld,
Met zestien maegden wel hy daer speelt.’
35.
En al wat verder op de baen
Kwam Halewijns broeder daer gegaen:
‘Schoon maegd,
zaegt gy mijn broeder niet gaen?’
36.
- ‘Uw broeder is een heer vermaerd,
Zijn konsten heeft hy my verklaerd,
Met zestien maegden is hy wel bewaerd.
37.
En nog wat verder op de baen
Kwam Halewijns zuster daer gegaen,
Om van haer broeder iets te verstaen.
38.
- ‘Ga daer wat verder op het veld,
Daer is uw broeder als een held
Aen zestien maegden gelijk gesteld.’
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39.
En nog wat verder op de baen
Kwam Halewijns moeder daer gegaen:
‘Schoon maegd,
zaegt gy mijn zoon niet gaen?’
40.
- ‘Uw zoon heer Halewijn is dood,
Ik heb zijn hoofd in mijnen schoot,
Van bloed is mijne voorschoot rood.’
41.
De moeder weende zeer gestoord:
‘Hadt gy wat eer gezeid dit woord,
Gy en waert zoo wijd niet geraekt voort.’
42.
- ‘Gy zijt gelukkig, leelyk wijf,
Dat ik u laten wil uw lijf,
En, als uwe zone, u niet make stijf.’
43.
En toen zy aen de poorte kwam,
Zy blaesde den horen als een man.
44.
En als haer vader dat vernam,
't Verheugde hem dat zy wederkwam.
45.
Daer werd gehouden een banket,
Dat hoofd werd op de tafel gezet.

Overoud.

56. - Het daget in den oosten.

Andante.
Het da-get in den Oosten, het licht schijnt o-ver - al; hoe weinig
we-tet mij-ne lief - - - ste waer dat ik he-nen zal!
2.
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- ‘O waren 't al mijn vrienden
Die my vyandig zijn,
Ik voerde u niet uit den lande,
Mijn troost, mijn minnekijn!’
3.
- ‘Werwaerts zoudt gy my voeren,
Stout ruiter, wel gemoed?’
- ‘Al onder den lindeboom groene,
Mijn troost, mijn weerde goed.’
4.
- ‘Ik lig in mijn liefs armen,
Al onder de linden groen;
'k Wil verder nu met u varen,
En naer uw wenschen doen.’
5.
- ‘Ligt gy in uw liefs armen?
Bylo, dat en is niet waer!
Gaet onder dien lindeboom groene,
Verslagen ligt hy daer...’
6.
De jonkvrouw nam haer mantel:
Zy ging er al eenen gank,
Al tot den lindeboom groene,
Waer zy den doode vand.
7.
‘Och! ligt gy hier verslagen,
Versmoord in al uw bloed!
Dat heeft u gedaen uw roemen,
Daerby uw hooge moed.
8.
Och! ligt gy hier verslagen,
Die my te troosten plag!
Wat hebt gy my nagelaten
Zoo menig droeven dag!’
9.
De jonkvrouw nam haer mantel,
En zy ging eenen gang
Tot voor haren vaders poorte,
Die zy gesloten vand.
10.
‘En is hier niemand inne,
Noch heer, noch edelman,
Die hier met my dezen doode
Ter aerden helpen kan?’
11.
De heeren zwegen stille,
Zy gaven geen geluid;
Toen keerde haer de jonkvrouw omme:
Zy ging al weenende uit.
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12.
Zy nam hem in haer armen,
Zy kuste hem den mond,
Zy kuste hem geen korte wijle,
Maer alzoo menigen stond.
13.
Met haren blonden hare
Dat zy wreef af het bloed;
Met hare kleene schoone handen
Dat zy zijn oogen sloot.
14.
Met zijnen blanken zweerde
Dat zy zijn grafken groef;
Met hare sneeuwwitte armen
Dat zy hem ter aerde droeg.
15.
Met hare blanke handen
Dat zy het belleken klonk;
Met hare zoet heldere stemme
Dat zy vigiliën zong.
16.
‘Nu wil ik my begeven
In een klein kloosterkijn,
En dragen de zwarte wijle
Ter eere des liefsten mijn.’

XIVe eeuw.

57. - Van de twee koningskinderen.
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Doorgaende.
Het wa-ren twee ko - nings - kin-de-ren, zy hadden mal-kan-der zoo
lief; zy kon-den by - een niet ko - men, het wa - ter was veel te
diep. Wat deed zij? zy stak op drie keer-sen, als 's a-vonds het
da - ge - licht zonk. Och! lief-ste, kom, zwem er o - ver. Dat
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deed 's konings zo - ne, was jonk.
2.
Dat zag daer een oude kwene,
Een alzoo kwaedaerdig vel:
Zy ging er het licht uitblazen.
Toen smoorde de jonge held.
‘Och! moeder, mijn liefste moeder,
Mijn hoofdje doet my toch zoo wee!
Mogt ik er een wijle gaen wandelen,
Gaen wandelen langs de zee.’
3.
- ‘Och! dochter, mijn liefste dochter,
Alleen en moogt gy daer niet gaen:
Maer wek uwe jongste zuster,
Laet die met u wandelen gaen’
- ‘Och! moeder, mijn jongste zuster
Is nog een zoo kleine kind:
Zy plukt er wel alle de bloemekens
Die zy onder wege vindt.
4.
Zy plukt er wel alle de bloemekens,
De bladerkens laet zy staen;
Dan klagen de lieden en zeggen:
Dat hebben 's Konings kindren gedaen.’
- ‘Och! dochter, mijn liefste dochter,
Alleen en moogt gy daer niet gaen;
Maer wek uwen jongsten broeder,
Laet hem met u wandelen gaen.’
5.
- ‘Och! moeder, mijn jongste broeder
Is nog een zoo kleine kind:
Hy loopt er naer alle de vogels
Die hy onder wege vindt.’
De moeder ging naer de kerke,
De dochter ging haren gang,
Tot zy er by 't water een' visscher,
Den visscher haers vaders vand.
6.
Och! visscher, zoo sprak zy, visscher,
Mijns vaders visscherkijn,
Gy zoudt er voor my eens visschen,
Het zal u geloond wel zijn!’
Hy smeet zyn netten in 't water,
De loodekens gingen te grond;
In 't korte was daer gevisschet
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's Konings zone, van jaren zoo jong.
7.
Wat trok zy van haren hande?
Een vingerling roode van goud.
‘Houd daer, zeide zy, goede visscher,
Dees vingerling roode van goud!’
Zy nam toen haer lief in haer armen,
En kuste hem aen zijnen mond.
‘Och! mondeken, kost gy nog spreken!
Och! herteken, waert gy gezond!’
8.
Zy hield er haer lief in haer armen
En sprong er met hem in de zee.
‘Vaerwel, zeide zy, schoone wereld,
Gy ziet er my nimmermeer.
Vaert wel, o mijn vader en moeder,
Mijn vriendekens allen gelijk;
Vaert wel, mijne zuster en broeder,
Ik vare naer 't hemelrijk.’

58. - Ik stond op hooge bergen.

Matig vrolijk.
Ik stond op hoo-ge ber - gen, ik zag te zee-waert in, ik
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zag een scheep-ken drij - ven, daer waren drie rui-ters in; den
ee - nen stond in mij - nen zin.
2.
Die allerjongste ruiter
Die inne dat scheepken was,
Die schonk my eens te drinken
Den koelen wijn uit een glas:
God loon' hem die dat was!
3.
‘Ik breng het u, haveloos meisken,
Dat u God zegenen moet!
Geen andere zoude ik verkiezen,
Waert gy wat rijker van goed;
Dat 's 't geen my u laten doet.’
4.
- ‘Ben ik een haveloos meisken,
Ik en ben 't alleene niet:
In een kloosterken wil ik rijden.
God loon' hem die 't my ried,
Dat ik der wereld ontvlied'.’
5.
Hy sprak: ‘Wel schoone jonkvrouwe,
Zoo gy in het klooster gaet,
Hoe geerne zoude ik het weten
Als gy daer de wijding ontfaet,
Hoe dat u dat nonnekleed staet.’
6.
Maer toen zy was in het klooster,
Haer vader stierf de dood:
Men vond in mijns heeren lande
Geen rijker kind zoo groot;
Zy was van haven niet bloot.
7.
De ruiter, als hy 't heeft vernomen,
Hy sprak: ‘Nu, zadelt mijn peerd!
Dat zy in 't klooster is gekomen
Dat is wat mijn herte zoo deert,
Het is my wel rijdens weerd.’
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8.
En toen hy kwam voor het klooster,
Daer klopt' hy aen den ring.
‘Waer is het jongste nonneken,
Dat hier laetst wijding ontving?
Het is zoo schoone kind.’
9.
- ‘Het allerjongste nonneken
En mag niet komen uit,
Zy zit alhier besloten;
Zy is haren Jesus bruid,
En zy looft hem overluid.’
10.
Dat allerjongste nonneken
Ging voor den ruiter staen;
Haer hairken was afgeschoren,
Een nonnekleed had zy aen;
De liefde was al gedaen.
11.
- ‘Gy moogt wel thuiswaert rijden,
Stout ruiter! gy moogt wel gaen;
Gy moogt een ander verkiezen;
't Beminnen is al gedaen,
Een ander leven nam ik aen.
12.
Toen ik was een haveloos meisken,
Toen stiet gy my met den voet;
Hadt gy dat woord toen gezwegen,
Dat ware geweest u goed:
Stel nu te vreden uw gemoed!’

XVe eeuw.
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59. - De drie maegdekens.

Allegretto.
Wy klommen op hoo-ge ber-gen en wy ke-ken te zeewaert in; wy
za - gen een schipken va - ren; drie maeg-de-kens za - ten er in, en
ee - ne was naer mijn zin.
2.
Deze allerschoonste jonkvrouwe,
Die in het schipken was,
Die boodt aen my te drinken,
Uit een klaer kristalen glas,
Een wijn die edel was.
3.
't Glas bragt ze ook aen haer mondje,
En dronk het t'halven uit.
‘Mijn trouw hoort u, u mijn jonker:
Mijn harte dat klopt voor u:
Ja, mijn trouwe die is u.’
4.
- ‘Wat zal ik er toch meê maken?
Gy hebt noch slot noch goed:
Gy zijt een haveloos meisken;
En schoon gy zijt zoo zoet,
Ik u daerom laten moet.’
5.
- ‘Ben ik een haveloos meisken?
Men vindt er zoo vele meer;
'k Ga in een kloosterken treden,
En dienen God den Heer,
Ja, dienen God den Heer.’
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6.
- ‘Vaerwel, mijn schoone jonkvrouwe!
Zoo gy in 't klooster gaet,
Laet by een woordje my weten
Als gy de wijding ontfaet,
Hoe ge in die kleedinge staet.’
7.
Als 't was acht dagen geleden,
Haer vader en moeder was dood.
Men vondt geene rijkere vrouwe
In zeven steden groot:
Zy was nu van haven niet bloot.
8.
De ruiter heeft het vernomen;
Hy sprak: ‘Ras, zadelt mijn peerd!
Dat zy in 't klooster moest komen,
Is 't geen die 't meeste my deert;
Zy was wel de moeite weerd.’
9.
Als hy nu kwam aen 't klooster,
Hy klopte met d'yzeren ring:
‘Waer is het jente nonneken,
Die laetst de wijding ontfing?
Hael hier dat schoone kind.’
10.
Het allerjongste nonneken
Kwam voor de tralien staen;
Haer hairken was afgesneden,
Ze zei: ‘'t Vrijen dat is gedaen;
Jonker, wil toch henen gaen.’
11.
Hy stak zijn peerd met sporen
Tot onder den lindeboom groen.
‘God, 'k heb ze my zelve verloren!’
En hy doorstak zich koen,
Om geen hertzeer te voên.
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12.
Ten twee ure na de noene
De nonne ging uit om brood,
En onder den lindeboom groene
Vond zy heur schoon zoetelief dood,
In 't bloed dat hy vergoot.
13.
Zy kustege en zy weendege,
En zy nam hem op haer schoot;
En zy riep zoo menig werven:
‘Schoon zoetelief, zijt gy dood?
In uw eigen bloed versmoord!’
14.
Zy dede een huizeken bouwen
Op haer schoon zoeteliefs graf,
En zy ging er in gaen woonen
Tot dat ze den adem gaf;
Ja, tot dat ze sterven mag!

West-Vlaenderen.

60. - De twee gespeelkens.

Matig gauw.
Daer gin-gen twee gespeelkens goed zoo ver al aen de hei - de; die een die voer-de eenen hoogen moed, maer d'ande - re die schrei - - - de.
2.
‘Gespeelken, lieve gespeelken goed,
Waerom weent gy zoo zeere?
Weent gy zoo om uws vaders goed,
Of weent gy om uw eere?’
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3.
- ‘'k En ween niet om mijns vaders goed,
'k En ween niet om mijn cere;
Wy twee hebben een ridder lief,
Dien kunnen wy niet deelen.’
4.
- ‘Gespeelken, lieve gespeelken goed,
Laet my den ridder alleene!
Ik geef u mijnen broeder dan,
Mijns vaders goed in leene.’
5.
- ‘Och! uwen broeder en wil ik niet,
Noch uws vaders goed in leene;
Ik hebbe veel liever mijn zoete lief,
Zelfs zonder goed alleene.’
6.
Dat hoorde de ridder alwaer hy stond,
Dat hoorde hy onder de linden.
‘Rijk God, tot wie van deze twee
Zal ik mijn harte wenden?
7.
Neem ik de rijke jonkvrouw vry,
Zoo treurt die armelijke:
De rijke wil ik varen laên
En nemen de zuiverlijke.
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8.
Een luttel goeds is haest verteerd,
Dan gaet de liefde sterven;
Wy twee wy zijn nog jong en sterk,
Dat doet ons goed verwerven.’
9.
Hy stak aen hare witte hand
Een vingerling rood van goude.
‘Houd daer, sprak hy, jong maegdeken,
Een onderpand van mijn trouwe!’

XVIe eeuw.

61. - Heer Danielken.

Traeg.
Wilt gy hoo - ren een goed nieuw lied, hoort toe ik zal 't u zingen, wat
heer Da-niel- ken is geschied, ge - schied met vrou-we min - ne.
2.
‘Oorlof, sprak hy, o vrouwe waerd,
Ik wil van u gaen scheiden,
Ik wil gaen trekken te Rome waert,
Al om den paus geleiden.’
3.
- ‘Heer Daniel, wilt gy oorlof ontfaên,
Ik wil u niet begeven;
Ach! laet ons nog zoo menig dag
In vreugd en minne leven.’
4.
- ‘Dat doe ik niet, o vrouwe fier,
My dunkt, by al mijn zinnen,
Uw oogen branden als een vier,
Gy zijt een duivelinne.’
5.
- ‘Heer Daniel, wat is 't dat gy zegt,
Gy durft u zoo vermeten!
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Komt gy nog weder in den berg,
Dat woord zal 'k niet vergeten.’
6.
- ‘Daer kom niet meer, jonkvrouw stout;
Nu, noch te gene stonden
En peins ik op uw rooden mond:
Berouw zijn my mijn zonden.’
7.
- ‘Heer Daniel, wilt gy oorlof ontfaên,
Doe dat aen oud en grijzen;
Wervaert dat gy henen keert,
Gy zult mijn minne prijzen.’
8.
Hy nam een staf al in zijn hand,
Hy trok te Rome binnen:
‘Nu bid ik Maria, moeder Gods,
Dat ik den paus mag vinden.’
9.
Toen kwam hy voor den paus gegaen,
Voor onzen aerdschen vader:
‘O Heere, ik zoude biechten geern,
En roepen op God genade.
10.
Ik zou my biechten en ben bevreesd
In alle mijne zinnen:
'k Ben zeven jaren in den berg geweest
Met vrouw Venus de duivelinne.’
11.
‘Zijt gy zeven jaer in den berg geweest
Met vrouw Venus de duivelinne,
Zoo zult gy branden eeuwiglijk
Al in de helsche pijne.’
12.
De paus nam eenen droogen stok,
Heeft in den grond gedreven:
‘Wanneer dees stok eens rozen draegt,
Dan is uw kwaed vergeven.’
13.
Hy toog te Ronse op 't hooge huis
Om drie zijner zuster kindren,
Hy leidde ze voor den Venusberg;
Zoo mogt men hem niet hindren.
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14.
Toen hy al voor den berge kwam,
Vrouw Venus kwam hem tegen:
‘Zeg my, heer Danielken fijn,
Hoe is er de reize gelegen?’
15.
- ‘Hoe dat de reis gelegen is,
Daervan is my zoo leede!
De paus heeft my voor troost gezeid:
Eeuwig van God gescheeden.’
16.
Zy zette heer Daniel eenen stoel,
Daerin zoo ging hy zitten;
Zy bragt hem een vergulde nap,
En wilde Daniel schenken.
17.
Hy nam geen spys, hy nam geen drank.
Zy wilde een raed visieren,
Hoe ze in de kamer komen zou
Met zeven kamenieren.
18.
Zy kwam daermede by haer lief,
Al lachend en spelende voren.
Maer had zy eeuwig voorgespeeld,
Nog schonk hy haer geen ooren.
19.
En als de derde dag omme was,
De drooge stok droeg rozen;
Men zocht heer Daniel overal.
Hy was van God herkozen.

Overoud.

62. - Verholen liefde.
(Een Dansliedeken.)
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Bedaerd.
De nach - te - gael die zong een lied, dat leer - de ik:
Ik heb er een ver - ho - len lief, die vrij - de ik,
en die wil ik niet la - ten, ja la - ten; ik
hoop nog een wel lan - ge vreugd in mijn liefs ar - rem te
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ra - - - - - pen.
2.
De moeder van het bedde sprong,
ontstak haer licht,
Zy vond haer dochter op haer bedde niet,
‘Waer is zy nu gegangen, ja gangen?
Nu is mijn jongste dochter weg
Met een zoo vreemden manne.’
3.
- ‘Hy en was my alzoo vreemde niet,
hy had my lief;
Hy voerde my over die heiden,
hy misdede my niet;
Hy voerde my over die heiden, ter heiden.
Waer twee schoon liefkens samen gaen,
Hoe noode is 't dat zy scheiden.
4.
Waer twee goê liefkens tsamen
aen den danse gaen,
Hoe vriendlijk dat zy hun oogskens
op malkander slaen,
Gelijk de morgensterre, ja sterre.
Mijn hertjen is van zulken aert:
Bruin oogskens zie ik geeren.
5.
Mijn hertjen is veel wilder
dan een wild konijn,
Dat en mag niemand temmen dan de liefste mijn;
Hy is zoo fraei gezelle, gezelle!
Ja waren alle duivels zoo,
Ik voere meê ter helle.’

XVIe eeuw.

63. - Tjanne.
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Andantino.
Ach! Tjanne, zei - de hy, Tjan-ne, waer-om en zing - de gy niet?
Ach! wat zou-der ik gaen zin - gen, binst drie da - gen en ben der ik
niet. Ach! wat zou-der ik gaen zin - gen, binst drie da - gen en
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ben der ik niet.
2.
Tjanne was schaers in d'acrde,
Jan trouwde met een ander lief.
En zy gaf de kinderen slagen,
En zy zeid': ‘Waerom zoekt gy niet.’
3.
's Morgens ten negen uren,
Zag men de drie kindjes gaen,
Naer het graf van hulder moeder
En zy bleven daer stille staen.
4.
Zy lazen en zy baden,
Zy vielen op hulder kniên;
Op 't gebed dat zy daer lazen,
Het graf sprong open in drien.
5.
Zy nam het middelste zoontje,
En zy leî 't op haren schoot.
En zy nam het jongste zoontje
En zy leî 't aen haer borst bloot.
6.
En zy gaf 't nog eerst te zuigen,
Gelijk al de moeders kuisch.
‘Ach! kinders, zeide zy, kinders,
Wat doet uwen vader al t'huis.?’
7.
- ‘Ach! moeder, zeiden zy, moeder,
Mijn honger is wel te groot.
Staet op en gauwe gy mede,
Wy zullen t'saem vragen ons brood.’
8.
- ‘Ach! kinders, zeide zy, kinders,
'k En kan voorwaer niet opstaen,
En mijn lichaem ligt onder d'aerde,
En den geest doet my hier staen.’

Belle- en Cassel-Ambacht.

64. - De koningin van elf jaren.
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Allegretto.
Daer was er een ko - ning zeer rijk van goed, hy vrijde A-brahams dochter
van elf jaer oud: Stel my uw doch-ter ter mijn - re pan - de, of al uw
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goed steek ik in bran-de!
2.
- ‘Wel koning, zeî hy, wel koning heer,
Mijn' dochter die is nog te jong en te teêr;
Zy is nog wat te jong van jaren,
Zy en kan er geen kindren ter wereld baren.’
3.
- ‘Wel vader, zeî zy, ware dat geene pijn,
Dat al ons goed verbrand moest zijn?
En sterf ik van zulk eene pijne,
De schâ van my die ware kleine.’
4.
Zy is er op haer slaepkamer gegaen;
Zy heeft haer zijden kleedsel aengedaen
En een paer schoên met snelle riemen;
Dacrmeê ging zy den koning dienen.
5.
En een jaerken of wat daernaer,
De koninginne was in gevaer;
Zy riep: ‘Ach! koning, ach! koning heere,
Mijne regter zijde doet my zoo zeere!
6.
Ga in den stal, en pakt er uw paerd,
En rijd er meê naer mijne moeder toewaerd,
En rijd al door den bosch zoo zeere,
En spoed u wat, en komt gauw weere.’
7.
Hy ging in den stal, en hy nam er zijn paerd,
En hy reed er meê naer zijne vrouw moeder toewaerd;
En als hy kwam ten halven wege,
Zijn vrouwkens moeder hem al kwam tegen.
8.
‘Wel, koning, zei zy, wel koning heer,
Hoe gaet het nog met mijn jong dochterken teêr?
- ‘Het is geleden, hoewel drie dagen,
Dat ik ze in haer zijde heb hooren klagen.’
9.
Hy nam ze van achter al op zijn paerd,
En reed er meê naer zijn vrouwken toewaerd; den.
En als hy kwam aen een' groen' heide,
Vond hy den schaper zijne schaepkens wei-
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‘Wel, schaper, zeî hy, schaepherder van my,
Ik zal u wat vragen, en zegget gy my:
Wat is er hier zoo vroeg te doene,
Luiden die klokskens hier ook al noene?’
11.
- ‘Wel, koning, zeî hy, wel koning groot,
De koningin is van elf jaer dood.
Geen' schooner maegd is ter wereld geboren.
Ach! wat de koning al heeft verloren!’
12.
Hy leî zijn hoofd al op eenen steen;
Van weenen en rouw brak zijn hertjen in tween.
Daer waren dry lijkskens wel in 't gemeine,
Van vader, en moeder, en zoontjen kleine.

Nevele.

65. - Madel.
1.
Een koning had twee dochterkens in 't gemein;
De oudste was Madel geheten;
Een koningszoon stal ze tot de liefste zijn,
En voerde ze naer verre streken.
2.
Zy hadden er zeven zonen by malkaêr;
Hy verliet haer tot haren rouwe,
En reed er naer hare zuster toewaerd,
En ging er met haer trouwen.

Andante.
3. Hy ging voor zij - ne moe-der staen: Moe-der, ed - le vrou-we,
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wat zoudt gy mijn bruid gif - ten dan, op vriendschap van haer trou - we?
4.
Zijn moeder sprak: ‘O koning groot,
Wel koning, edel heere,
Ik heb er nog zeven molens staen,
Die schenk ik haer ter eere.’
5.
Hy ging er al voor Madel staen:
- ‘Wel Madel, edele vrouwe,
Wat zult gy mijn bruid giften dan,
Om vriendschap met haer te hoûen?’
6.
- ‘Wat dat ik uw bruid giften zal?
O koning, edel heere,
Mijn kwaê koussen en afgelegde schoên,
Die schenk ik tot haer eere!’
7.
- ‘Uw kwaê koussen en verleide schoên
Draegt zy niet van gebreken;
Want bruin laken en rood marael
Dat draegt zy in de weke!’
8.
Zy ging voor hare moeder staen:
‘Koningin, edele vrouwe,
Mag ik naer de bruiloft niet gaen?
De koning die gaet trouwen.’
9.
- ‘En als gy naer 's konings bruiloft gaet,
Kleed er u naer manieren,
Doet er uw zeven zonen voor u gaen,
En achter u twaelf kamenieren.’
10.
En als zy tot 's konings bruiloft kwam,
Zy kwamen haer den wijn te schenken;
Zy liet er zoo menig droeven traen
Achter de wijnschael zinken!
11.
De koningin tot den koning sprak:
Wel koning, edel heere,
Wie is 't die schenkt en niet en drinkt?
Zy weent wel al zoo zeere.’
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12.
- ‘'t Is eene van mijn nichten dan,
Die komt uit verren lande;
Zy komt om my eer aen te doen,
En doet my niets dan schande.’
13.
- ‘Gy zegt my de opregte waerheid niet,
O koning, edel heere.’
- ‘Het is Madel, mijn zoete lief,
En dat zijn mijn zeven zonen!’
14.
Zy kende ze aen haer voorgespan,
Dat stond er stijf van goud en zijde.
- ‘Zoo zijn er maer twee in heel Vlaenderland,
Ik en mijn zuster elk eenen.’
15.
Zy pakte de kroon al van haer hoofd,
En zette ze aen Madels zijde.
Zy sprak er: ‘O koning, mijn zoete lief,
Trouw haer in plaetse van my.’

Nevele.

66. - Hansken.
1.
‘Het spruit een roosjen aen geen landsdouwe,
Ik heb gediend zoo schoone vrouwe:
Rijk God, wat loon zal ik ontfaên?’
2.
- ‘Hansken, wilt gy daer uw loon voor hebben,
Zoo kom nog t'avond vóór mijn bedde,
Uw loon zal zijn mijn eigen lijf.’
3.
- ‘Vrouwe, dat waer' my zoo groote schande!
Mijn heer is uit den vreemden lande,
Hy zal nog t'avond komen t'huis.’
4.
Dat vrouwken lag er op hooge tinne,
Zy zag haer edel heer komen binnen,
Zy hiet hem droevelijk wellekom.
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5.
‘Jonkvrouw, dat ben ik zeer ongewone,
Dat gy my zoo droevig heet wellekome,
Of heeft u iemand groot leed gedaen?
6.
- ‘Jonkheer, dat zal ik u gaen vertellen:
Gy hebt daer een knaepje by uw gezellen,
Die bad om my te slapen by.’
7.
- ‘Breng my dat knaepje al voor mijn oogen,
Heeft hy daer schuld aen, ik zal 't doen dooden,
Ik zal hem doen zijn hoofd afslaen.’
8.
Zy nam haer Hansken by zijn kleêren,
Zy bragt hem al voor den edel landsheere;
Daer liet zy Hansken in zorgen staen.
9.
‘Hansken, zeid hy, wie raedde u zoo koene,
Dat gy met mijn huisvrouw hebt te doene,
Als ik in 't vreemde jagend ben?’
10.
- ‘Heer, zeide hy, heer, het is gelogen,
Zy heeft my voor haer bedde doen komen:
Had ik gewild, 't waer al geschied.’
11.
- ‘Hansken, ik wil u zeer wel geloven,
Zy heeft my ellef knaepjes doen dooden;
Maer zelf zal zy de twaelfde zijn.’
12.
Hy nam zijn vrouwken al by der hande,
Hy leid ze ver in vreemden lande;
Daer liet hy haer het hoofd afslaen.
13.
Hy nam het hoofdjen al by den haire,
Hy smeet het in een fonteine zeer klare,
Waer haer noch zon noch maen bescheen.
14.
‘Lig daer, lig daer nu, gy valsche tonge,
Gy hebt zoo menig valsch lied gezongen;
Gy zongt, maer nu zingt gy niet meer.
15.
Hansken, zeî hy, ga nu uit mijn oogen,
Gy hebt my zoo schoone vrouw doen dooden,
En zy had u geen leed gedaen.’
16.
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- ‘Heer, zeî hy, heere, geef my mijn hure,
Die my zoo dikwijls geworden is zure,
Ik zal ver uit uwe oogen gaen.’
17.
- ‘Hansken, zoo ga nu van stal tot stalle,
En neem den besten ros van allen,
En reis er mede ten landen uit.
18.
En als gy dan komt in vreemden lande,
Spreek dan van uw landvrouw geen schande,
Want zy heeft u geen leed gedaen.’
19.
Hansken die ging er van stal tot stalle,
Hy nam den besten ros van alle,
Hy reed er mede ten landen uit.
20.
En toen hy nu kwam in vreemden lande,
Hy sprak van zijne schoone landvrouw geen schande,
Maer heeft er een liedeken van gedicht.

XVIe eeuw.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

73

67. - Isabelle.

Andante.
I - sa - bel - le, mijn doch-ter - ken, waer heb-de gy lee - ren naei Traegzaem.
jen? Te Gent al by mijn moei - je. Hoe leed! Hoe leed! Hoe
lei-der is 't my.
2.
Isabelle, mijn dochterken,
Wat hebde gy daer g'eten?
- Visch meê geluwe strepen.
Hoe leed! enz.
3.
Isabelle, mijn dochterken,
Waer hên-ze dat vischje gevangen?
- In een kelderken met een tange.
Hoe leed! enz.
4.
Isabelle, mijn dochterken,
Waer hên-ze dat sopken gegoten?
- Op de strate voor d'honden:
Ze borsten waer ze stonden.
Hoe leed! enz.
5.
Isabelle, mijn dochterken,
Wat jonde gy aen uwe moeije?
- Eenen oven om in te gloeijen.
Hoe leed! enz.
6.
Isabelle, mijn dochterken,
Wat jonde gy aen u zelven?
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- Een spaêdjen om my te delven.
Hoe leed! enz.
7.
Isabelle, mijn dochterken,
Wat jonde gy aen uw broeder?
- Een vrouwe gelijk zijn moeder!
Hoe leed! enz.

Nevele.

68. - Nelson.

Andantino.
Nel - son, een braef sol-daet der sol - da - ten, jong, schoon en kloek bo-ven
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ma - ten, en A - de - la - ïde, een koopmanskind, doen zien hoe zy
mal-kaêr be-min - den; men kan geen herten meer vinden zoo vast als d'hun aen malkaêr ge - groefd, doch hun-ne lief - de werd streng be - proefd.
2.
Na die soldaet acht jaer min drie dagen
Had 's konings wapens gedragen,
En staende in hertsvreugd op schildwacht,
Dacht hy: ‘O zoo gelukkige tijden!
Nu mag ik met Adelaïde
Gaen leven in volle rust en vreê;
Binnen drie dagen heb ik mijn congé.’
3.
Maer ach! de druk scheurde zijn gedachten,
Zijn lief kwam by hem in klagten,
Hem toonend eenen brief van haer broêr,
Den hoofd-kapitein der dragonders.
‘O Nelson, zeide zy, o wonders!
Zijn hoogmoed ons liefde en trouw versmaedt,
Omdat gy zijt een arm soldaet.’
4.
Nelson ziende haer van druk als bezweken,
Zeid: ‘Ik zal uw broeder spreken.
Heeft de hoogmoed hem zoo verleid,
Dat hy een braef soldaet durft lastren?
Ik zal mijn goedheid verbastren,
'k Wil dat hy nog van dage kenn'
Wat voor een arm soldact ik ben.’
5.
Zy deed niet dan zuchten, weenen, kermen
In Nelsons mededoogende armen,
Tot dat haer oude vader kwam;
De man zeide: ‘Kind, staek uw rouwen,
Mijn woord is dat gy zult trouwen;
Weet dat uw vader als man gebiedt:
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Uw broeders verbod en geldt hier niet.’
6.
Zoo werd zy getroost door haren vader
By Nelson, haren hertader,
Maer komende vreedzaem naer huis,
Daer hoort zy een vreeslijk gekarm,
't Geschreeuw van alarm! alarm!
De brandklok riep hulp door stad en land,
Hun woon- en pakhuis 't stond al in brand.
7.
Elk kreet... de grijze man wrong zijn handen,
Riep: laet het goed al verbranden,
Haelt eerst mijn jongste zoontjen uit 't vuer.
't Ligt hulpeloos nog in zijn kamer.
Zy, hoorend al dit gejammer,
Liep tot haer lief al schreeuwend: ‘Ei my!
Ach! Nelson, Nelson, kom, sta my by!
8.
Haest u, smijt het geweer uit uw handen,
Of mijn broêrken moet verbranden,
Mijn vaders huis staet al in vuer.’
Hy zeide: ‘Lief, gy doet my beven,
Gy vraegt mijn schoon jong leven;
Want wierd ik van mijnen post betrapt,
Ik wierd voor deserteur gesnapt.’
9.
- ‘Ach! vlieg, zeide zy, zonder bedenken,
Loop mijn broêrken 't leven schenken,
Of doorschiet mijn droevig hert.
Vlieg, laet mijn vader niet verlegen.’
Dus liet zich Nelson bewegen;
Hy smeet sabel en geweer aen kant,
Liep voort en sprong vierkant in den brand.
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10.
Hy is door rook en vlammen gesprongen,
Heeft den achtjarigen jongen
Uit het midden des vuers gebragt,
Tot by zijn schoone Adelaïde.
Hy zei: ‘Lief, wil u verblijden,
Hier is uw broêr gered van de dood:
Ik vlieg terug; 't doet nood, 't doet nood.’
11.
Hy liep, en bleef de vlammen blusschen.
Zijn overste kwam ondertusschen,
Vond den schildwacht van zijnen post,
Zag eene maegd en kind in klagte
In plaets van den schildwachte:
Hy zeî: ‘Die deserteur, die verraêr
Moet sterven of hy mijn broeder waer'.’
12.
Zy viel met haer broêrken voor zijn voeten,
Dus smeeken: ‘Heer, wil ons boeten;
Die soldaet en is geen deserteur,
Noch schelm, noch dief van zijn' koning;
Hy bluscht ons heer vaders woning;
'k Beweegde hem door mijn getraen:
Binn' drie dagen is zijn tijd voldaen.’
13.
- ‘Of drie dagen, zeid' hy, of drie uren,
Hy moet de doodstraf bezuren.’
Zoo ging hy met roer en sabel heên.
Daerna is Nelson weêrgekomen,
Van liefde en vreugde ingenomen:
Hy zeî: ‘Mijn lief, 't is al gebluscht,
Nu gaen wy leven in volle rust.’
14.
‘Ach! zwijg, sprak zy, van rust te vinden;
De beulen gaen ons verslinden;
Gy wordt voor deserteur vervolgd;
De druk zal ons 't hert nog versnijden!
Maer ik sterf aen uwe zijde,
Zoo gy om liefde en goede daên
De bittere dood hebt uit te staen.’
15.
- ‘Ach! moet ik, zeide hy,
voor weldoen sterven?
Ach! lief, waerheên zal ik zwerven?
Vaer, wereld, wel, vaerwel vriendin!
Ik zie de soldaten reeds komen.’
Hy is door stads gracht gezwommen;
Maer als hy buiten de wallen kwam,
De wacht hem voor deserteur vast nam.
16.
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Welhaest klonk de maer heur in d'ooren:
Zy voelde 't hert heur doorbooren.
Bestormd van hertzeer, rouw en druk,
Haer vader ook vol medelijden,
Zeî: ‘Ik zal den brave bevrijden;
Gy zult hem trouwen, het kost' wat kost:
Hy heeft mijn kind van de dood verlost.’
17.
Maer alle hoop was welhaest benomen:
De kapitein, met verlof gekomen,
Sprak zelf dat Nelson sterven moest.
‘Ga, barbaer, zeî zy, uit mijn oogen,
'k Wil u niet langer gedoogen,
Gy bastaert van uw vaders bloed,
Van wolf, van heer of tijger opgevoed.’
18.
‘Ach! sprak de vader, mijn zoon, spreek ten goede,
Tracht toch Nelson te behoeden.’
Hy zeî: ‘Vader, gy weet het niet
Waerom ik hun liefde beproeve.’
Maer Adelaïde riep: ‘Ga, barbaer,
Ga monster, gy zijt Nelsons moordenaer.’
19.
Kort daerna kwamen de soldaten
Met Nelson door de stads straten;
Zy wrong zich seffens door het volk.
O liefde, waer gaet g'haer bewegen!
Zy snapte den majors degen
Al schreeuwend: ‘Hoogoverheid, dood my,
Brand my het hert af, laet Nelson vry.’
20.
Eilaes! Nelson bleef in d'ijzeren banden,
Hy kuste nog haer teêre handen.
‘Vaerwel, lief, tot in der eeuwigheid!’
Riep hy nog met zuchten en kermen.
Men trok hem straks uit hare armen
Naer het straf- of executie-veld;
De beproefde liefde lijdt geweld.
21.
Daer werd Nelson de oogen verbonden.
Maer als zy schietvaerdig stonden,
De kapitein der dragonders kwam
Met het bloote zwaerd in zyn handen,
Roepend: Halt, halt, wilt niet losbranden.
Soldaten staet.... genade voor Nelson,
De koning geeft hem vol pardon.
22.
Straks hoort Adelaïde de musketten
Als donders door het oor kletten.
‘Nu, zeide zy, is Nelson dood.’
Nam een mes om zich te doorsteken,
En haer minnaers dood te wreken;
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Maer eer zy 't mes op 't hert had gezet,
Werd zy door den kapitein belet.
23.
Terwijl zy was in die volle togten,
De soldaten Nelson brogten,
Nog al verzwakt van ramp en druk.
Zy twijfelde aen haer eigen oogen,
Is in zijn arm gevlogen,
En riep: ‘O mijn getrouwe Nelson,
Gy hebt dan waerlijk uw pardon?’
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24.
- ‘Waer ben ik, zeide hy, o wondre tijden,
Zijt gy het, mijn Adelaïde?’
- ‘Ja, zeide zy, mijn lieve vriend.’
- ‘Ja, zy is het, zeide haer vader,
Leef lang, mijn tweede hertader,
Met haer die staet in uw hert gegroefd;
Uw liefde is te lang en te sterk beproefd.’
25.
Hy zag hun eerst lang aen zonder spreken,
Mits hy nog half was bezweken
Van den vorigen tegenspoed.
Maer als zyn doling was verschoven,
Zijn vreugd ging al' vreugde te boven;
Hy dankte den kapitein, naest God.
Voor zijn bedroefd maer blijeindend lot.

West-Vlaenderen.

69. - De verradene geliefden.

Festivo.
In 't zoet-ste van den mei - je, al - daer ik kwam ge - gaen, vond
ik in een val - lei - je zoo schoone bloe-me-kens staen: de mei stond in 't saisoe - ne ver - sierd ten al - len kant; ik had-de zeer te doe - ne, want
ik mijn lief daer vand.
2.
Ik vond ze daer alleene,
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Zy bond haer geluw hair
By een zoo klare fonteine;
Ik sluipte nevens haer.
Als zy my werd geware
Hoe zeer dat zy verschoot!
Toen kwam 't in 't openbare
Dat zy my liefde bood.
3.
Ik groette ze vriendelijke,
En bood haer goeden dag;
Zy dede my desgelijke,
Die my troost geven mag.
‘Schoon lief, ik bid een bede,
't Welk reine liefde prijst,
Dat gy geen dorperbede
Mijn lichaem en bewijst.’
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4.
- ‘En wil er niet van spreken;
Want u zal niet misschiên.
Ik zou ter dood het wreken,
Zag ik u ongelijk biên.’
- ‘Schoon lief, tot uwe schaden
Hebt gy me gevonden hier,
Schoon lief, wy zijn verraden,
Ons vijanden komen hier.
5.
Al uit mijns vaders hove,
Dat vol verraders staet.’
- ‘Maria tot een love
Wil my nu geven raed!’
- ‘De raed, dien ik zal vinden,
En is te mael niet goed;
Gy moogt uw leven enden,
En storten uw jong bloed.’
6.
- ‘Schoon lief, om uwen wille
Zoo wil ik sterve de dood:
De verraders zwijgen stille,
Zy zijn my over 't hoofd.
Ik wil ze gaen bestormen,
En maken groot geschal:
Mijn lichaem hoort den wormen,
Dat ik hun geven zal.
7.
Men ging er stormen, strijden;
Haer liefste bleef er dood.
‘Waer zal ik nu gaen of rijden?
Nooit vrouw in grooter nood.’
Zy is van rouw gestorven
Wanneer zy zag zijn bloed,
En heeft de kroon verworven
In zulken tegenspoed.

XVIe eeuw.

70. - Het weesmeisje.
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Grazioso.
Aan d'oe - ver van een snel - len vliet een jeug - dig meis - je
zat; zij weende en schreide van verdriet op 't gras van tra-nen nat. Zij
weende en schreide van ver - driet op 't gras van tra - nen nat.
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2.
Zij wierp de bloemkens die zij las
Gestadig in den stroom;
Zij riep: ‘ach lieve vader, ach!
Ach lieve moeder, koom!’
3.
Een rijk man wandlend langs de vliet
Bespeurt haar bittre smart;
Daar hij het meisken weenen ziet
Breekt zijn medoogend hart.
4.
Hij sprak tot haar: ‘wel lieve meid,
Spreek op en wees niet schuw,
Zeg mij waarom gij kermt en schreit,
Kan 't zijn, zoo help ik u.’
5.
Zij zuchtte en zag hem troostloos aan.
En sprak: ‘ach brave man,
Een arme wees ziet gij hier staan,
Die God slechts helpen kan.
6.
Ziet gij dat groene bergsken niet?
Daar is mijn moeders graf,
Ziet gij den oever van dees vliet?
Daar viel mijn vader af.
7.
De felle stroom verwon hem dra,
Hij worstelde en hij zonk;
Mijn broeder sprong hem achterna.
Eilaas, ook hij verdronk.
8.
Nu vlucht ik 't weezenhutjen uit,
Waar niet dan jammer is.’
Zoo sprak zij hare klagten uit,
In 't hart vol droefenis.
9.
Hij zeide: ‘klaag niet, liefste kind,
Uw hart verdient geen pijn.
Ik wil uw broeder en uw vrind,
En ook uw vader zijn.’
10.
Hij nam ze minzaam bij de hand
En noemde haar zijn bruid,
En deed haar aan den waterkant
Haar weezen-kleeren uit.
11.
Zij heeft nu spijs en lekkren drank,
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Al waar haar hert naar tracht.
Haar rijke man verdient wel dank
Dat hij zoo edel dacht.

XIXe eeuw.

71. - De spinster.

Matig vrolijk.
Ik zat te zin - gen voor mijn deur, daar kwam een jongman fraai van
le - den met twee bruine oo - gen, schoon van kleur, volmaakt door
veel be - val - lig - - he - den; ik zag naar hem eer ik be-

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

79

gon, ik was be-schaamd, maar ik spon, maar ik spon.
2.
Heel vriendlijk zeî hij goeden dag,
En trad beschroomd al naêr en nader.
Mijn draadje brak, ik schrikte, en ach!
Mijn leden beefden al te gader.
Ik knoopt' mijn draad en herbegon:
Ik was beschaamd, ja zeer beschaamd;
Maar ik spon.
3.
Hij leunde op mijnen stoel zijn arm,
En kwam zoo stil mijn spinwerk roemen:
Ik voelde zijnen adem warm;
Hij bleef zoo lang mij liefste noemen,
Tot dat zijn lof mijn hart verwon.
Ik was beschaamd, ja zeer beschaamd;
Maar ik spon.
4.
Hij nam mij minzaam bij de hand;
Hij zwoer, hij was bij mij gekomen,
Omdat hij in het gantsche land
Geen poesler meisken had vernomen.
Hij lonkte toe zoo veel hij kon.
Ik was beschaamd, ja zeer beschaamd;
Maar ik spon.
5.
Alschoon ik hem door mijn gelaat
Nog niets te kennen had gegeven,
Bespeurde hij wel inderdaad
Dat ook de liefde mij deed beven.
Hij zoende mij zoo steels hij kon.
Ik was beschaamd, ja zeer beschaamd;
Maar ik spon.
6.
En ik, 'k verweet hem zijne daad;
Maar hij werd vrijer nog al spoedig,
Omhelsde mij met overdaad,
Zeer minnedriftig, zeer stoutmoedig.
Het was mij toen, wat ik verzon,
Niet mogelijk, niet mogelijk
Dat ik spon.

XVIIIe eeuw.
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72. - Van een meisje en een' schipper.

Allegretto.
't Was ochtend; een meisje ging wandlen aan 't strand; een bootje, dat vlagde, leî
reê; en straks was de vriendlijke schipper ter hand, die sprak: schoon kind, wilt gij
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meê? 't Is 't reg-te ge -tij om te va - ren; de mor-gendzon glanst op de
ba-ren; grijp moed, schoon kind, en vaar meê! grijp moed, schoon kind, en vaar
meê! Ha, ha, ha! ha, ha, ha! ha, ha, ha! ha!
2.
Het meisje met blosjes op voorhoofd en wang,
Stond peinzend aan 't ruim van de zee;
Daar klonk uit den hoogen een toovergezang;
Daar murmelde 't zacht langs de reê:
‘Ga varen, lief kind, ga varen!
De morgendzon glanst op de baren;
Gy voert het geluk met u meê.’
3.
Maar tranen bedauwden een moederlijk oog:
Het scheiden, het missen doet wee!
En troostend begon weêr de zang van omhoog,
En blijder herhaalde de reê:
‘Laat varen 't jong paar, laat varen,
Gelijk van gemoed en van jaren,
Doorkruist het een veilige zee!’
4.
Wat deed nu het meisje? Het waagde de kans:
En luid riep de schipper ‘hoe zee!’
En de golfjes droegen, met vrolijken dans,
Hun bootje van de effene reê.
Blijf varen, jong paar, blijf varen,
Gewiegd op de hupplende baren,
In 't zonlicht van voorspoed en vreê!

STARING.
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73. - Roosjen uit de dalen.

Allegro moderato. J.F. VOLCKERICK.
Een knaepje zag een roos- je staen, een roos-jen in de da - len; zoo
lie-fe-lyk van stam en blaên, en in-nig was hy aen - gedaen; zyn vreugd was zon-der
pa - len. Ha! roos-je lief, roos-je lief, roos-jen uit de da - len,
roos - je lief, roos - je lief, roos - jen uit de da - len!
2.
Het knaepje sprak: gy zyt de myn,
O roosjen uit de dalen!
Het bloemtje zeî: dat zal niet zyn,
Of ik doe straks, door felle pyn,
U 't booze feit betalen.
Ach, roosjen ach, roosjen ach!
Roosjen uit de dalen.
3.
En 't snoeperige knaepje brak
Het roosjen uit de dalen;
Het bloemtje weerde zich en stak,
Tot dat het, afgemat en zwak,
Zyn krachten voelde falen.
Roosje rood, roosje rood!
Roosjen uit de dalen!

TH. VAN RYSWYCK.
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74. - De trommelaer en eens graven dochter.

Marsch-beweging. F. REYLOF.
Een trommelaer, met roo - den mond, in 't bosch het schoonste roos - je vond
dat ie-mand vin-den kan, ranplanplan. Hy trok het af, de snel-le gast, en
stak het in zyn knopgat vast, ranplanplan.
2.
Eens graven kind met zoeten lach
Dit roosken aen zyn knopgat zag;
Haer oog dat hing er an.
Ran plan plan.
Geen bloemken schooner op der aerd'.
De trommelaer was 't bloemken waerd.
Ran plan plan.
3.
Zy kreeg er van een maegdcbloos:
‘Wel vriend, geef my die schoone roos,
Gelyk een edelman.’
Ran plan plan.
- ‘Die schoone roos en geef ik niet,
Ten zy ge uwe trouwe hand my biedt.’
Ran plan plan.
4.
- ‘Myn trouwe hand en geef ik niet,
Ten zy ge een regiment gebiedt.
Kom weêr dan, vraeg my dan.’
Ran plan plan.
Een jaer verliep; een morgen vroeg
Was 't haer of weêr een trommel sloeg.
Ran plan plan.
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5.
Een officier, met rooden mond,
Kwam nederbuigend tot den grond;
Hy leek een edelman.
Ran plan plan.
‘Zie daer het roosje dat ik schenk,
Opdat uw hertjen aen my denk'.’
Ran plan plan.
6.
En blyder dan de grootste vorst,
Stak hy het op haer blanke borst.
Haer hertje klopte er van.
Ran plan plan.
Er was nooit liefelyker bruid.
De trommel sloeg, by 't feestgeluid,
Ran plan plan.

PR. VAN DUYSE.
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75. - Pierlala.

Vrolijk.
Komt hier al by en hoort een klucht, ik zing van Pier-la - la, een
drol-lig vent-jen vol genucht, de vreugd van zijn pa - pa; wat in zijn le - ven
is ge-schied dat zult gy hoo - ren in dit lied: 't is al van Pier - la la, sa sa, 't is al van Pier-la - la.
2.
Hoe zeer werd Pierlala bemind
Van vader, moeder saêm!
Zy zeiden hem: hoor toe: lief kind,
Ons eenige erfgenaem;
Gy wordt haest meester van ons goed,
Daerom zie wel toe wat gy doet.
- ‘'t Is wel,’ zeî Pierlala, sa, sa.
3.
Papatje, maek u maer van kant,
Dat ik uw schijven heb,
Ik zal my dragen zeer galant,
Gelijk een watersnep;
'k Wil met den bek in 't natte zijn,
Altijd verheugd in bier en wijn:
't Moet op, zeî Pierlala, sa sa.
4.
Als Pierlala nu was alleen,
Wou hy uit vrijen gaen;
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Hy dacht ik heb genoeg voor tween,
'k Kan met een vrouw bestaen;
En ziende een meisken naer den zwier,
Zeî: ‘wilde trouwen, lodderlijk dier?
Zeg ja,’ zeî Pierlala, sa, sa.
5.
Hy trouwde met een zotten kop,
En heeft zijn geld verteerd;
En toen zijn schijven waren op,
Sprak hy: ‘Ik heb geleerd
Hoe dat van trouwen komt profijt;
Ziet daer, ik ben mijn schijven kwijt:
't Is op,’ zeî Pierlala, sa, sa.
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6.
Als hy zijn geld nu had verbruid,
Toen wist hy geenen raed;
Waer hy om troost ging, elk was uit:
Door nood werd hy soldaet.
En als hy exerceerde dan
En aenlei op den halven man:
‘Dat 's raek’ zeî Pierlala, sa, sa.
7.
Ziet, Pierlala stond eens op wacht,
Met zijn geladen roer;
Hy zag in 't duister van den nacht
Den duivel of zijn moêr.
Hy riep al bevend: ‘Qui va là?’
Maer 't spook en vraegde daer niet na.
‘Mon Dieu,’ zeî Pierlala, sa, sa.
8.
Hy klom van angst op eenen boom,
Maer viel weêr op den grond,
En liep van daer in zijnen schroom,
Zoo veel hy loopen kond';
Zag een weerdinneken in haer deur,
Met eenen witten voorschoot veur:
‘Hier in!’ zeî Pierlala, sa, sa.
9.
‘Sa! tap al gauw een kanne bier,
Of wel een pintje wijn;
Daer greep my zoo een leelijk dier,
'k Bezwijk van angst en pijn.’
't Weerdinneken zette hem by 't vier,
En kookte een zuipken met plezier:
‘C'est bon,’ zeî Pierlala; sa, sa.
10.
Want Pierlala had nu weêr geld,
Zijn moeiken die was dood;
Hy dacht: kon ik nu zijn hersteld
En raken uit den nood;
Ware ik uit de soldatery!
Wat middel om te worden vry?
‘Voyons,’ zeî Pierlala, sa, sa.
11.
Toen hy het zuipken g'eten had,
Sprak hy: ‘Wat ben ik krank!
'k Heb aen mijn hart 'k en weet niet wat,
'k En leef geen ure lang!’
Hy maekte dan zijn testament,
Voor vriend en magen hem bekend:
‘Ik sterf’ zeî Pierlala, sa, sa.
12.
En Pierlala lag in de kist
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Al met zijn billekens bloot;
Want niemand anders dacht of wist
Of Pierlala was dood.
Hy werd begraven met den trom;
De klokken luidden bom, bom, bom.
‘'t Gaet fraei!’ zeî Pierlala, sa, sa.
13.
Veel volk er naer de kerke kwam;
Men riep: ‘'t Is Pierlala!’
Zijn lijk men van de bare nam
En legde 't by papa.
De vrienden zeiden toen: Kom, kom,
De dooden keeren niet weêrom.
‘Ik wel!’ zeî Pierlala, sa, sa.
14.
Als hy nu was in 't graf, den tijd
Van nog geen halve uer,
En hoorde dat men ging verblijd,
En dat men sloot de deur,
Hy schopte 't deksel van de kist,
En kroop er uit dat niemand 't wist.
‘'k Herleef,’ zeî Pierlala, sa, sa.
15.
En Pierlala ging regt naer huis,
En vond zijn naeste bloed,
Zijn vrienden die met groot gedruis,
Daer twistten om zijn goed.
Elk die hem zag die stond verbaesd;
Hy greep den bezem met der haest:
‘Hier uit!’ zeî Pierlala, sa, sa.
16.
Als Pierlala nu was hersteld,
Verzoend' hy met zijn vrouw;
Hy kwistte voorts niet meer zijn geld,
Maer leefde stil en trouw;
En als men somtijds by hem kwam,
En sprak: ‘Zy toch op ons niet gram:’
‘'t Is uit!’ zeî Pierlala, sa, sa.

XVIIe eeuw.

76. - De laetste ongevallen van Pierlala.
1.
Pier, onze vlaemsche goede vriend,
Rees onlangs uit zyn graf;
Hy was zoo bly omdat ons Heer
Hem nogmaels 't leven gaf:
Hy danste en sprong en riep met vier:
Nu zal ik leven in 't plezier.
Plezier, zeî Pierlala, sa, sa,
Plezier, zeî Pierlala.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

85
2.
Maer 'k moet eerst weten wat bedryf
Ik zoo hier best kan doen;
'k Kan goed het vlaemsch, myn moedertael,
'k Ben struisch en kloek en koen:
Ik word soldaet, dan korporael,
Zoo word ik ook eens generael.
Soldaet, zeî Pierlala, sa, sa,
Soldaet, zeî Pierlala.
3.
Hy ging regt by een' kolonel,
Vol hoop en heel kontent,
En sprak: Mynheer 'k ben goed geleerd,
Ik vraeg engagement;
'k Schryf goed het vlaemsch, de tael van 't land,
Ik ben een man met wat verstand,
En geest, zeî Pierlala, sa sa.
En geest, zeî Pierlala.
4.
De kolonel sprak heel verbaesd:
Het vlaemsch, wat tael is dat?
Die kent men in het leger niet,
Vertrek vriend gy zyt zat;
Het fransch alleen, dat is de tael
Die 't leger leidt ten zegeprael.
- 't Is schand, zeî Pierlala, sa, sa,
't Is schand, zeî Pierlala.
5.
En hy vertrok geheel ontsteld,
Verwonderd en verstoord:
‘'k En deug nu niet voor korporael,
Wie heeft dat ooit gehoord?
Wel, schiet men op zyn fransch met poêr,
Dan word ik op zyn vlaemsch een boer,
Een boer, zeî Pierlala, sa, sa,
Een boer, zeî Pierlala.
6.
En hy ging naer de landbouwschool,
Tot 't leeren van 't bedryf;
Doch als hy 't hoofd daer binnen stak,
Kreeg hy de koorts op 't lyf.
Daer ook, daer was voor hem geen kans:
De vlaemsche boer leert daer in 't fransch.
In 't fransch, zeî Pierlala, sa, sa,
In 't fransch, zeî Pierlala.
7.
Maer, dacht hy, 'k wil nu eens gaen zien'
Naer 't overoude Gent,
Daer spreekt men nog het vlaemsch misschien,
Daer ben ik nog kontent;
'k Bezoek eens stadhuis, tribunael,
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En yzren weg en schouwburgzael.
Naer Gent, zeî Pierlala, sa, sa,
Naer Gent, zeî Pierlala.
8.
En hy ging regt naer 't tribunael.
Maer ach! wat hy daer ziet;
Men accuseerde een Vlaming daer,
En hy verstond het niet.
Daer hoorde Pier ook niets dan fransch,
En 't was in 't vlaemsche Gent nogtans.
't Is waer, zeî Pierlala, sa, sa,
't Is waer, zeî Pierlala.
9.
En morrend liep hy 't stadhuis op
Naer den gemeenteraed;
Hy luistert - en hoort weêral fransch;
Nu werd hy razend kwaed.
Hy riep: Vaerwel, 'k vertrek van hier,
'k Brand liever in het helsche vier.
'k Vertrek, zeî Pierlala, sa, sa,
'k Vertrek, zeî Pierlala.
10.
En hy liep naer den yzren weg,
Zoo zeer hy loopen kon,
En zocht daer op een groote plank
Den prys van een wagon.
Maer ach! wat 't ergste was van al,
Hy las, - maer wist nog niet met al!
't Was fransch, zeî Pierlala, sa, sa,
't Was fransch, zeî Pierlala.
11.
Nu weende Pier gelyk een kind,
En zeî: Ach! wat verdriet!
't Is overal dat duivelsch fransch,
En ik versta het niet;
Ik ga maer weêr de wereld af,
't Is beter nog in 't eenzaem graf.
Vaerwel, zeî Pierlala, sa, sa,
Vaerwel, zeî Pierlala.

P. GEIREGAT.

77. - Het rydertje.

Vrolyk.
Eens reed er een rui-ter-tje door het gehucht; 't ge-klikklak der zweep gaf een
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schallend gerucht; toen sneld' een boerinne-tje na-der en riep: had ik 't paerd van myn
va - der, zoo reed ik dat rydertje na, na, na, na; tra, la, la, la, vik - to - ri - a!
2.
Het rydertje bleef by eenen waterbak staen,
En vroeg het blondinnetje om mede te gaen.
Het meisje zag blozend ter neder;
Nog vroeg het haer 't rydertje weder,
En einkelyk knikte zy ja, ja ja ja,
Tra, la la la,
Viktoria!
3.
Daer wipte hy 't maegdelyn voor op het paerd,
En hield zich een placts in den zadel bewaerd;
Hy klemde zich om heure zyden,
En zoende haer onder het ryden,
Als ware 't zyn wettige ga, ga ga ga,
Tra, la la la,
Viktoria!
4.
‘Ach! rydertje! vroeg zy, waer gaen wy naertoe?
Ik word van het schokken zoo duiz'lig en moê;
Het draeit my schier alles voor de oogen;
Ach! rydertje, wees toch bewogen!
Voldoe eens uw liefsten en sta, ta ta ta,’
Tra, la la la,
Viktoria!
5.
- ‘Dat zal ik, schoon meisje, uw wensch zy voldaen,
Daervoor heb ik u op myn klepper gelaên.
Wy zullen ons beiden vermaken,
Zoodra wy ons leger genaken:
Wy liggen in d'omstreek van Spa, pa pa pa.’
Tra, la la la,
Viktoria!
6.
- ‘Ach! rydertje! rydertje! 't rouwt my zoo zeer,
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Ach! zet my van 't paerd op den aerdeweg neêr.’
- ‘Schoon liefje, de weg is aen 't korten!
Ginds leegren myn vrye kohorten;
Nooit bad ik, noch schonk ik genâ, na na na,’
Tra, la la la.
Viktoria!
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7.
Zy kwamen langs grachten en schansen en wal,
De lucht wederklonk van trompetten-geschal;
Nu stroomde de vrees door heur aderen,
Omdat zy aen 't legerkamp naderen;
Daer riep hun de schildwacht: ‘Werda! da da da,’
Tra, la la la,
Viktoria!

TH. VAN RYSWYCK.

78. - De drie tamboers.

Marsch-beweging.
Daer wa-ren drie tam - boers die van den oor-log kwa-men, daer
wa-ren drie tam - boers die van den oor - log kwa - men. Rauw, rauw,
rauw, dat is flauw, die van den oor-log kwa- men.
2.
De jongste van de drie
Droeg eenen hoed met roozen.
De jongste van de drie
Droeg eenen hoed met roozen.
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Droeg eenen hoed met roozen.
3.
Daer was een koningskind,
Dat lag al voor zijn venster.
Daer was een koningskind,
Dat lag al voor zijn venster.
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Dat lag al voor zijn venster.
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4.
Het sprak er: ‘Schoon tamboer,
Vereer my met uw roozen.
Het sprak er: schoon tamboer
Vereer my met uw roozen.
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Vereer my met uw roozen.’
5.
- ‘Mijn roozen geef ik niet
Vóór den dag van mijne trouwe.
Mijn roozen geef ik niet
Vóór den dag van mijne trouwe.
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Vóór den dag van mijne trouwe.’
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6.
Toen sprak Mijnheer Koning:
‘Vertrek, of 'k zal u doen hangen.
Toen sprak Mijnheer Koning:
Vertrek, of 'k zal u doen hangen.
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Vertrek of 'k zal u doen hangen.’
7.
Hy sprak: ‘Mijnheer Koning,
Mijn dood is niet geoorloofd.
Hy sprak: Mijnheer Koning,
Mijn dood is niet geoorloofd.
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Mijn dood is niet geoorloofd.’
8.
Toen sprak Mijnheer Koning:
‘Waer zijn uwe rijkdommen?
Toen sprak Mynheer koning:
Waer zijn uwe rijkdommen?
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Waer zijn uwe rijkdommen?’
9.
- ‘Mijn rijkdommen die zijn
Mijn trommels en mijn stokken.
Mijn rijkdommen die zijn
Mijn trommels en mijn stokken.
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Mijn trommels en mijn stokken.’
10.
Toen sprak Mijnheer Koning:
‘Wie is er dan uw vader?
Toen sprak Mijnheer Koning:
Wie is er dan uw vader?
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Wie is er dan uw vader?’
11.
- ‘Mijn vader is koning
En dat van heel Italiën.
Mijn vader is koning
En dat van heel Italiën.
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
En dat van heel Italiën.’
12.
Toen sprak Mijnheer Koning:
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‘Mijn' dochter is u geschonken.
Toen sprak Mijnheer Koning:
Mijn' dochter is u geschonken.
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Mijn' dochter is u geschonken.’
13.
- ‘Uw' dochter wil ik niet,
Zy is te laeg van state.
Uw' dochter wil ik niet,
Zy is te laeg van state.
Rauw, rauw, rauw,
Dat is flauw,
Zy is te laeg van state.’

Nevele.

79. - Anne Marieken.

Schertsend.
Wel An-ne Ma- rie-ken, waer gaet gy naer toe, toe? An-ne Ma-rie-ken, waer
gaet gy naer toe? 'k Ga-ne naer bui-ten al by de sol- da-ten, Hoepsa - sa,
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fal- ha- la, An - ne Ma - rie.
2.
Wel Anne Marieken, wat gaet gy daer doen, doen?
Wel Anne Marieken, wat gaet gy daer doen?
- ‘Haspen en spinnen, soldatjes beminnen,
Hoepsasa, falhala, Anne Marie.’
3.
Wel Anne Marieken, hebt gy er geen man, man?
Wel Anne Marieken, hebt gy er geen man?
- ‘Heb ik geen man, ik krijge geen slagen,
Hoepsasa, falhala, Anne Marie.’
4.
Wel Anne Marieken, hebt gy er geen kind, kind?
Wel Anne Marieken, hebt gy er geen kind?
- ‘Heb ik geen kind, 'k moete niet zorgen,
Hoepsasa, falhala, Anne Marie.’

80. - Warme garnars.

Allegro.
Moe-der, ik wil heb-ben een man. War-me gar - nars, smo - ry! Die
my den kost wel win - nen kan. War-me gar - nars, gar-nars, gar - nars,
war - me gar - nars, smo - ry!
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2.
Wel mijn dochter, gy zijt te jong,
- Warme garnars, smory! Gy moet nog wachten een jaer rond.
Warme garnars, smory!
3.
Moeder, ik ben oud genoeg,
- Warme garnars, smory! Mijn Jan is knap en wel beproefd.
Warme garnars, smory!

Duinkerke.

81. - Het looze visschertje.

Levendig.
Des win-ters als het re-gent, dan zijn de paed-jes diep, ja diep, dan
komt dat loo-ze vis-schertje visschen al in dat riet, met zijnen rijfstok, met zijnen
strijkstok, met zijnen lap-zak, met zijnen knapzak, met zij-ne lee-ren, van di - re-dom
dee-re, p met zij-ne lee - ren leers-jes aen. f Met zij-ne lee - ren van di - re-dom
dee - re, p met zij - ne lee - ren leers-jes aen.
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2.
Dat looze molenarinnetje
Ging in haer deurtje staen, ja staen,
Omdat dat aerdig visschertje
Voorby haer henen zou gaen,
Met zijnen rijfstok, enz.
3.
‘Wat heb ik u misdreven,
Wat heb ik u misdaen, ja daen,
Omdat ik niet met vrede
Voorby uw deurtje mag gaen?
Met mijnen rijfstok,’ enz.
4.
- ‘Gy hebt my niet misdreven,
Gy hebt my niet misdaen, ja daen;
Maer gy moet my driemael zoenen
Eer gy van hier moogt gaen,
Met uwen rijfstok,’ enz.

XVIe eeuw.

82. - Van 't paterken.

Gracioso.
f Daer ging een pa - ter langs het land, daer ging een pa - ter
langs het land; hy had een nonneken by der hand; p hei! 't was in de
mei, zoo zei. f Hei! 't was in de mei.
2.
Sa, pater, gy moet knielen gaen (bis),
Maer, nonneken, gy moet blijven staen,
Hei! 't is in de mei.
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3.
Sa, pater, spreid uw zwarte kap (bis),
Daer uw heilige non op stapp':
Hei! 't is in de mei.
4.
Sa, pater, geef uw' non een zoen (bis):
Dat moogt gy nog wel driemael doen:
Hei! 't is in de mei.
5.
Sa, pater, hef uw nonneken op (bis),
En dans weêr vrolijk met uw pop;
Hei! 't is in de mei.
6.
Sa, pater, gy moet scheiden gaen (bis),
Maer, nonnekens, gy moet blijven staen:
Hei! 't is in de mei.
7.
Sa, nonneken, wil nu kiezen gaen (bis),
En neem een anderen pater aen:
Hei! 't is in de mei.
8.
Sa, nonneken, gy moet knielen gaen, enz.

XVIe eeuw.
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83. - Het kwezelken.

Moderato.
Zeg, kwe-zel-ken, wil-de gy dan - sen? ik zal u ge-ven een
ei. Wel neen ik, zeî dat kwe-zel-ken, van dansen ben ik vrij; 'k en
kan niet dan - sen, 'k en mag niet dan - sen; dan-sen is on - ze
re-gel niet. Be - gijn-tjes en kwe-zel-kens dan-sen niet.
2.
Zeg, kwezelken, wilde gy dansen?
Ik zal u geven een koe.
Wel neen ik, zeî dat kwezelken,
Van dansen word ik te moê;
'k En kan niet dansen, enz.
3.
Zeg, kwezelken, wilde gy dansen?
Ik zal u geven een peerd.
Wel neen ik, zeî dat kwezelken,
't En is my 't dansen niet weerd;
'k En kan niet dansen, enz.
4.
Zeg, kwezelken, wilde gy dansen?
Ik zal u geven een' man.
Wel ja ik, zeî dat kwezelken,
'k Zal al doen wat ik kan.
Ik kan wel dansen,
Ik mag wel dansen,
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Dansen is onze regel wel,
Begijntjes en kwezelkens dansen wel.
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84. - Rosa.

Allegretto.
Ro - sa, wil - len wy kie - zen? kiest, Ro - sa; kiest, Ro - sa.
Einde.
Ro - sa, wil-len wy kie - zen? Kiest, Ro-sa zoet. Ro-sa, met haer
bloe-menhoed. Danst, Ro - sa zoet. D.C.
2.
Rosa, willen wy dansen?
Danst, Rosa; danst, Rosa.
Rosa, enz.
3.
Rosa, willen wy minnen?
Mint, Rosa; mint, Rosa.
Rosa, enz.
4.
Rosa, willen wy trouwen?
Trouwt, Rosa; trouwt, Rosa.
Rosa, enz.

Veurne.

85. - De meisjes van Kieldrecht (Maeijerslied).
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Allegretto.
Te Kiel - drecht, te Kiel - drecht daer zijn de meis-kens koe - ne; zy
vrij - en tot den mid-dernacht en sla-pen tot den noe - ne.
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Ik maei, is dat niet fraei? en sla - pen tot den noe - ne.
2.
Als ze opstaen, als ze opstaen,
Dan kijken ze in de wolken;
Zy zeggen: ‘Wel hoe laet is 't al?
Mijn koe staet ongemolken.
Ik maei,
Is dat niet fraei?
Mijn koe staet ongemolken.’
3.
Als ze uitgaen, als ze uitgaen,
Komt haer de koster tegen:
‘Wel, koster, zeg hoe laet is 't al?
Wat uer is 't daer geslegen?
Ik maei,
Is dat niet fraei?
Wat uer is 't daer geslegen?’
4.
Het uer dat daer geslegen is,
Dat kunt gy wel bemerken;
De hoogmis is al lang gedaen
En 't volk komt van der kerken.
Ik maei,
Is dat niet fraei?
En 't volk komt van der kerken.
5.
En als zy komen in de wei,
Zy zeggen: ‘Koeiken blare!
Ik ben hier met mijn lieveken,
En zal u dat niet varen?
Ik maei,
Is dat niet fraei?
En zal u dat niet varen?’

XVIe eeuw.

86. - Reuzenlied.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

Levendig.
Al die daer zegt: De reus die kom, de reus die kom, zy lie-gen daer
om. Kee-re weêr-om, reus-ken, reusken, kee-re weêr-om, reu - ze - gom!
2.
Sa, moeder, zet den pot op 't vier, den pot op 't vier,
De Reus is hier.
Keere weêrom, Reusken, Reusken,
Keere weêrom,
Reuzegom!
3.
Sa, moeder, snijd 'nen boterham, 'nen boterham,
De Reus is gram.
Keere weêrom, Reusken, Reusken,
Keere weêrom,
Reuzegom!
4.
Sa, moeder, tap van 't beste bier, van 't beste bier,
De Reus is hier.
Keere weêrom, Reusken, Reusken,
Keere weêrom,
Reuzegom!
5.
Sa, moeder, stop nu maer het vat, nu maer het vat,
De Reus is zat.
Keere weêrom, Reusken, Reusken,
Keere weêrom,
Reuzegom.

Zeer oud.
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87. - Nonnekens klagt.

Andantino.
Ik hoor - de laetst in de - ze da - gen een nonne-ken kla - gen van
zij - nen staet, maer 't was te laet! 't Zeî: moet ik het hier al be-zu-ren tusschen vier muren, of is er voor my gee - ne raed? Och neen, och neen, 't is
al gedaen, 'k en mag niet spe - len noch wandelen gaen. Ach! ach! ach! wat
heb ik ge-daen! Ach! ach! ach! wat heb ik ge-daen!
2.
Zy wisten my zoo zeer te vleijen
En te klappeijen;
't Was al: mijn kind,
'k Raed u als vrind;
Gy zijt vast tot den doek geboren,
Van God verkoren,
Gy zijt de bruid die hy bemint.
Nog langer te wachten en is geen profijt.
Sa, laet u maer kleeden, het is meer dan tijd
Dat gy ook een nonncken zijt.
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3.
En toen ben ik door zoete reden
Daerin getreden,
Al met der daed:
Proficiat!
Zy waren my al zeer bevallig
En liefgetallig,
En toonden my een bly gelaet.
Zy zeiden: ‘Maseurken, al valt het nu zwaer,
En wees niet bedroefd,
het en duert maer een jaer,
't Is vreugden en spelen daer naer.’
4.
Ik dacht die vreugden en dat spelen
't Zal my vervelen;
Want ik wist wel
Een ander spel:
Achter de straten te gaen zwieren
In de plezieren,
En nevens my een jong gezel.
'k Zou lonken en pronken
als een jonkvrouw,
'k Zou nijgen, dat 't hemdeken
naslepen zou.
Ach! ach! ach! ware ik eene vrouw!
5.
Nu lig ik heele lange nachten
Diep in gedachten,
Ik lig en gaep;
Want als my God den slaep zou jonnen,
Dan kloppen de nonnen,
Zoo dat ik seffens weêr ontwaek:
‘Maseurken, de metten zijn al geluid!’
Dan moet ik al spoedig het beddeken uit.
Ach! ach! ach! hoe ben ik verbruid!
6.
Komt iemand om met my te spreken,
't Wordt afgeweken:
‘Z'is in 't gebed,
Daer is belet;
Zeg my het maer, of zijn 't sekreten
Die ik niet mag weten?’
En kom ik voor, ik zit in 't net;
't Zijn naesten, zijn 't vrienden,
men staet achter my;
'k En spreek van mijn leven geen woordeken vry.
Ach! ach! ach! ware ik uit de ly!
7.
Is er dan niemand meer te vinden
Om my t' ontbinden?
Och! neen, och! neen,
Ik blijf alleen,
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En altijd in dit droevig klooster
Zonder vertrooster:
Och! kwam er toch eindelijk een!
Wist ik hem te vinden in kerk of in kluis!
Of ware ik een vogel ik vloog er hem t'huis!
Ach! ach! ach! wat bitter een kruis!
8.
Oorlof gy nonnen en begijnen,
Die heilig schijnen,
't Is niet al goud
Wat gy beschouwt.
Daer zijn zoo vele kreaturen
Tusschen vier muren,
Aen wien de nonnendoek berouwt.
Daerom, wie ook lust heeft
tot zulk eenen staet,
Ik bid u, zoekt langer naer beteren raed.
Ach! ach! ach! 't is zoo dikwijls te laet.

XVIIe eeuw.

88. - Van het smidje.

Allegretto.
Wie wil hoo-ren een his-to-rie al van ee-nen jon-gen smid,
die ver-brand had zijn me-mo-rie, daeglijks by het vuer ver-hit,
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kloppende, kloppende met zij-nen ha-mer, kloppende, kloppen-de met geweld op
zijn aem - beld. op zijn aem - beld.
2.
‘'k Geef den bras van alle smeden,
Ik ga naer den franschen zwier,
'k Wil my tot de trouw begeven,
'k Heb nooit schooner vrouw gezien,
Nimmermeer, nimmermeer, met mijnen hamer,
Nimmermeer, nimmermeer met geweld
Op mijn aembeld.
3.
't Is de schoonste van de vrouwen,
Maer nooit was er zoo'n serpent;
Nooit kan zy heur bakkes houên,
Nooit is zy eens wel kontent.
Was ik nog, was ik nog met mijnen hamer,
Was ik nog, was ik nog met geweld
Op mijn aembeld!
4.
Nooit mag ik een pintje drinken;
Nooit mag ik eens vrolijk zijn;
Nooit mag ik iemand beschinken
Met een glaesje bier of wijn.
Was ik nog, was ik nog, enz.
5.
Wordt er somtijds eens gewasschen,
Dan moet ik het kind gaê slaen,
Dan moet ik op 't eten passen,
Zeep en stijfsel halen aen.
Was ik nog, was ik nog, enz.
6.
Aen de wieg moet zijn gezongen Alles dient tot mijn verdriet Anders greist de kleine jongen,
Of ik moet zingen een lied.
Was ik nog, was ik nog, enz.
7.
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'k Geef den bras van al het trouwen:
Wierd ik maer een weeuwenaer,
'k Zou my in een hoeksken houên,
En my stellen uit gevaer.
Was ik maer, was ik maer, enz.’

XVIIe eeuw.

89. - Broeder Jan.
1.
Komt, die wilt hooren in een lied
Wat dat ik hier zal zingen:
't Is waerlijk eene vieze klucht,
Die ik voor den dag zal brengen.
Hopsasa, ribedoebeda,
Die ik voor den dag zal brengen.
Fa, la la!

Andante.
2. Jan broe-der vrijt een meis-je zoet, een meis-je bo - ven ma - ten, en
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als haer va-der niet t'huis en is, hy gaet er al wat by pra-ten. Hop-sasa, ri - be-doe-be - da, hy gaet er al wat by pra - ten. Fa, la la!
3.
Het werd nu twalef van den nacht,
De klokken luidigen alle;
Dat meisje tegen Jan broeder sprak:
‘Ga, en lees nu uw getyen.
Hopsasa, ribedoebeda,
Ga, en lees nu uw getyen.
Fa, la la!’
4.
- ‘Mijn getyen en lees ik niet,
De tijd is al lang vergane;
'k Ben liever al by mijn zoete lief,
Dan by die inwoners alle.
Hopsasa, ribedoebeda,
Dan by die inwoners alle.
Fa, la la!’
5.
Jan broeder over het kerkhof kwam,
De preekheer die kwam hem tegen;
De preekheer tegen Jan broeder sprak:
‘Waer hebt gy van nacht gebleven?
Hopsasa, ribedoebeda,
Waer hebt gy van nacht gebleven?
Fa, la la!’
6.
- ‘Waer ik van nacht gebleven heb
Dat en zal my nooit berouwen,
Ze dronken daer bier en ze tapten daer wijn,
En ze spraken daer al van trouwen.
Hopsasa, ribedoebeda,
En ze spraken daer al van trouwen.
Fa, la la!’
7.
Jan broeder in het klooster kwam,
De inwoners badegen allen;
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Den eene tegen den anderen sprak:
‘Jan broeder zal worden gevangen.
Hopsasa, ribedoebeda,
Jan broeder zal worden gevangen.
Fa, la la!’
8.
Als Jan broeder dat had verstaen,
Dat hy zou worden gevangen,
Met den eenen sprong hy de venster uit.
En hy liet zijn kappe daer hangen.
Hopsasa, ribedoebeda,
En hy liet zijn kappe daer hangen.
Fa, la la!
9.
Als hy een eind wegs geloopen had,
Toen keek hy nog eens omme.
Hy riep: ‘O kap, gy duivels kap,
Gy en krijgt my niet weêromme.
Hopsasa, ribedoebeda,
Gy en krijgt my niet weêromme.
Fa, la la!’
10.
Die dit liedeken heeft gedicht,
En ja ook heeft gezongen,
Hy was een pater en hy heetege Jan,
En hy heeft zijne kap ontsprongen.
Hopsasa, ribedoebeda,
En hy heeft zijne kap ontsprongen.
Fa, la la!

Destelbergen.
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90. - Wulmer.
1.
Wulmer kwam op 't ijs gereden
Mette vrijster by der hand,
Vierich en vol heeten brand.
Vier en brand was al zijn reden;
Maer hy had niet lang gereden,
Sict! het ijsich veld dat brak,
Daer leit Wulmer in de wrak.
2.
Wulmer riep met luider stemmen:
‘Help, och! help, of ik verstijf,
'k Heb de dood al op het lijf.
Help, het ijs dat zal me klemmen,
Help, och! help, 'k en kan niet zwemmen,
Help my toch uit dezen nood,
Of ik blijf van koude dood.’
3.
‘Gy verkleunen? watte schanden!
Rieper iemand van de kant,
Koelje, koelje, vierig kwant,
Koelt, ô koelt uw hittig branden.’
Nog riep Wulmer: ‘Laet my landen,
Wat vermeerje mijn verdriet?
Hier is 't regte koelsel niet.’

Begin der XVIIe eeuw.
Zeeland.

91. - Jan, mijne man.
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Allegretto.
Jan, mij-ne man, zou rui - ter wor-den, kon hy g'ra-ken aen een peerd; 'k pakke den brandel uit den heerd, daer heeft Jan, mij - ne man, een peerd.
ff Hup - sa! jon - ker Jan, die wel rui - ter wor-den kan.
2.
Jan, mijne man, zou ruiter worden
Kon hy g'raken aen een zaêl;
'k Breek een ei, 'k geef hem de schael,
Daer heeft Jan, mijne man, een zaêl.
Hupsa, jonker Jan,
Die wel ruiter worden kan.
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3.
Jan, mijne man, zou ruiter worden,
Kon hy g'raken aen 'nen toom:
'k Neem zijn hemde, 'k scheur den zoom:
Daer heeft Jan, mijne man, 'nen toom.
Hupsa, jonker Jan!
Die wel ruiter worden kan.
4.
Jan, mijne man, zou ruiter worden,
Kon hy g'raken aen een spoor:
'k Breke 'nen pot en 'k geef hem d'oor,
Daer heeft Jan, mijne man, een spoor.
Hupsa, jonker Jan,
Die wel ruiter worden kan.

Gent.

92. - Van Pier en Lijn.

Andantino.
Al wie wil hoo - ren een nieuw lied, hoe Pier met Lijn ging trou - wen; het hou-we - lijk was maer ge - schied, het was hun al be-
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rou - wen: den eer-sten dag 't was al ge - lach, men zag er
niet dan slem - pen; f en Pier en Lijn zeer vro - lijk zijn
1o tempo.
met bas - sen en met trom - pen, met bas-sen en met trom -
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---- pen.
2.
Den tweeden dag weêr vrolijkheid
Met allerhande bieren;
Zy kregen daer veel schoonigheid
Om 't huis meê te versieren:
Haar zuster Maai gaf een schapraai,
Klaas die gaf pot en pannen,
En Jakkemijn gaf nicht Katlijn
Een vat met kopren banden.
3.
Jan-oom gaf kiekens in het kot;
Dries-oom die gaf een verken;
Martijn gaf eenen mostaardpot,
Een schup om meê te werken;
En Janne-moei gaf hun een koei;
Arjaan gaf hun een tange,
En Pierken Wal gaf hun een' val
Om muizen meê te vangen.
4.
Pier, zoo de bruiloft was gedaan,
Begon te kommandeeren
Waar dat de meubels zouden staan;
En ging het huis uitkeeren.
Katlijn die zeî: ‘Wat bruidt gij mij?
Dat zijn geen mans affeeren;
Laat mij dit doen op mijn fatsoen
Gelijk ik zal begeeren.’
5.
Pier hing het zoutvat in de schouw,
En Lijn begon te kijven,
En zeî dat zij dat niet en wou
En dat 't daar niet zou blijven.
Lijn nam het af, en Pier die gaf
Haar twee goede souffletten,
En zeî: ‘Gij prij, hoe! zult gij mij
Hier wetten komen zetten?’
6.
Lijn, als een duivelin zoo kwaed,
Zeî: ‘Moet ik dat hier lijden?
Zoo gij mij maar nog eens en slaat,
'k En zal u ook niet mijden.’
Pier zeî: ‘Zwijg stil, gij zult den wil
Van mijn gebod ontvangen;
Ik draag de broek. In dezen hoek,
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Daar zal het zoutvat hangen.’
7.
Lijn die trok haren man in 't regt,
En deed terstond hem dagen
Dat hij moest komen voor 't geregt,
Om hem daar af te vragen
Of wel een man verbieden kan,
Of hij kan kommandeeren,
Waar hangen moet het keukengoed:
Men ging aan 't procedeeren.
8.
Zij proeedeerden langen tijd:
Daar werd zoo sterk geloopen,
Tot dat zij waren alles kwijt
En 't al moesten verkoopen,
Den heelen bras al wat er was,
Het zoutvat, pot en pannen,
Daarbij de koei van Janne-moei
En 't vat met kopren banden.

XVIIIe eeuw.

93. - Van Pier en Lijn.
1.
Vrienden, luistert naar dit lied
Van Pier en Lijn, die gaan trouwen;
Ik zing het net als 't is geschied:
Hij zit zijn hair te krouwen.
Den eersten dag,
't Was al gelach,
Men licht en vult de tuiten.
Pier en Lijn
Wou' vrolijk zijn
Met bas, viool en fluiten.
2.
Des anderdaags kreeg het jong paar,
Van al de bruilofts klanten,
Veel huisraad; en van beste vaêr
Een muts met zilveren kanten.
Zuster An
Gaf pot en pan,
En Klaas oom gaf zes manden,
En Jan cosijn
Met nicht Catrijn
Een vat met koperen banden.
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Jan-oom gaf kiekens in het kot,
Nelle-moei een verken,
Merten, bij een mostaardpot,
Een schup om meê te werken.
Jaantje Moei
Gaf ook een koei,
Benevens nog twee tangen;
En Pierke Smal
Gaf ook een val
Om muizen in te vangen.
4.
Een Capucijn,
Die op termijn
Hier was, toont zich genegen:
Na 't drinken van een glasje wijn
Gaf hij het paar zijn zegen.
Hij gaf de bruid wat heiligdom
Tot troost in 't kinderbaren.
‘Ach! lieven heer,
Sprak 't bruidje teêr,
Dat zal ik wel bewaren.’
5.
Maer als de bruiloft was gedaan,
Woû Pier Lijn commanderen
Waar dat de meubels moesten staan:
Dat wild' hij Lijntje leeren.
Maar Lijn die zeî:
‘Wat bruit gij mij:
Dat zijn geen mans affeeren;
Laat mij dit doen
Op mijn fatsoen
Gelijk ik zal begeeren.’
6.
Pier hing het zoutvat in de schouw,
En Lijn begon te kijven:
Zij zeî dat zij dat zoo niet woû,
Dat dit zoo niet kon blijven.
Lijn nam het af
En Pier die gaf
Aan Lijn twee oorvijgen.
Hij zeî: ‘Gij prij,
Zult gij voor mij,
Uw meester, leeren zwijgen.’
7.
Lijn, als een duivelin zoo kwaad,
En kost dat niet verdragen.
Ze schreeuwt en huilt op volle straat,
Ze wilt haar man verklagen.
Hij zeî: ‘Gij wijf,
Pas op uw lijf,
Wil mijn gebod ontvangen;
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Ik draag de broek!
In dezen hoek,
Daar zal het zoutvat hangen.’
8.
Lijn deed haar man voor dit gevecht
Door eenen bode dagen,
Dat hij moest komen voor 't gerecht,
En Lijn begon te vragen:
Of wel een man
Verbieden kan,
Of hij mag kommanderen
Waar hangen moet
Het keukengoed.
Zij gingen procederen.
9.
Zij procedeerden langen tijd.
Het was zoo ver geloopen
Dat zij hun geld al waren kwijt.
Toen ging men aan 't verkoopen:
Geheel den bras
Al wat er was,
Het zoutvat, pot en manden,
En ook de koei
Van Jaantje Moei,
En 't vat met koperen banden.
10.
Toen werd er door de schepenbank
Een vonnis uitgegeven,
Dat Pier en Lijn hun leven lank
In vrede moesten leven.
Pier zag op Lijn,
En Lijn op Pier;
Men zou zich wel verdragen
Had men, och Heer!
Zijn geldje weêr,
Maar daar en hielp geen klagen.

Antwerpen.

94. - Een fraeije man.

Allegretto.
Daer was ee-nen man, eenen fraei-jen man, eenen man van complai-san-se; en hy
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wiegt zijn kind, en hy roert den pap, en hy laet zijn vrouwtje dan - sen.

95. - Kleuterken.

Geestig.
Klein, klein kleu-ter-ken! wat doe-de gy in den hof? Gy
plukt er al de bloemkens af, gy maekt het veel te grof. Mama-ken die zal kij-ven, pa - pa-ken die zal slaen. Klein, klein
kleu-ter-ken, maek u maer gauw van daen.
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96. - Van den uil.

Allegretto.
Den uil die op den peerboom zat, den uil die op den peerboom zat, en
bo- ven zijn hoofd daer zat er een kat, van sim - me don - dai - ne, van
fa - ri -lon -la, en bo-ven zijn hoofd daer zat er een kat, den uil vi vat, den uil vi - vat.
2.
't Was daer dat hy zijn pootje brak;
Men prommelde al hem in eenen zak.
Van simme, enz.
3.
Men droeg hem dan naer den doktoor,
En jofvrouw die kwam zelve voor.
Van simme, enz.
4.
Men trok hem wel zes oneen bloed.
't Is jammer dat hy sterven moet.
Van simme, enz.

Fransch-Vlaanderen.
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97. - Van den koekoek.

Langzaem.
'k Kwam lestmael door een groene-wei, koe-koek! Ik vond den nach-te-gael
aen d'een zy, koe-koek! De nach-te- gael zong op zijn best, de koekoek riep uit
Ral.
zij - nen nest: Koe-koek, koe-koek, koe - koek! koekoek, koe - koek, koe-koek!
3.
Een paerken zong daer met plezier, Koekoek!
En Cupido speelde op de lier, Koekoek!
Hy speelde en danste een menuee,
De koekoek die riep altijd meê:
Kockoek, koekoek, koekoek!
2.
Terwijl dat deze vogel zong, Koekoek!
Hoord' ik een stem die beter klonk, Koekoek!
Een zoete stem die zong zoo fijn,
Het scheen een Venus-dier te zijn.
Koekoek, koekoek, koekoek!
4.
Want Cupido, dat aerdig kind, Koekoek!
Hy schiet het wild waer hy het vindt, Koekoek!
Hy nam zijn pijltjen op het lest,
En schoot den koekoek uit den nest.
Koekoek, koekoek, koekoek!
5.
De koekoek stierf daer in de wei, Koekoek!
En in den nest zoo bleef een ei, Koekoek!
En uit dat ei kwam binnen 't jaer
Een jongsken schoon gelijk zijn vaêr.
Koekoek, koekoek, koekoek!
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XVIIe eeuw.

98. - Cecilia.

Andantino.
Ik zag Ce - ci - lia ko - men langs ee-nen wa-ter - kant, ik
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zag Ce - ci - lia ko - men met bloemekens in haer hand. Zy zag naer ha - ren
her - der, den her - der Flo - ri - aen, die ook zijn schaepkens weid - de
langs de-zelf - de baen. Ce - ci - li - a ging zingen, haer hert docht haer t'ont-sprin
- gen. Dit hoor-de ha - re her-der, hy kwam by haer ter - stond en
kus-te zijn Ce - ci - li - a aen ha - ren roo - den mond.

99. - De tabak.

Vlug.
Is er ie-mand uit Oost - in - diën ge - ko - men, die er wat van
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weet? Heeft hy daer niet van den toe- bak ver - no - men? Geeft my be scheed. Is hy wel goed voor 's menschen bloed, of hy deugd doet, zegt het my
vroed, zegt het my vroed.
2.
Al de vrouwkens zijn er zeer vileinig
Tegen den toebak,
En zy achten zijn deugd zeer weinig,
Geven hem een lak:
Zy zeggen er van
Dat daerdoor de man
Verdroogen kan.
Is daer iet van?
3.
Zou de toebak kunnen doen verdooven
Der mannen vuer?
D'Indiaensche vrouwkens hem wel gedoogen
Dag en uer.
Al even koen
Haer mans dáér doen,
Avond en noen,
't Vrouwen sermoen.
4.
Toebak drinken is een goed medecijne;
Stelt u te vreê.
D'asschen is goed voor de tandepijne,
Wrijft ze daer meê.
Zoo is de rook
Voor den man ook,
Al is 't maer smook,
Beter dan look.
5.
Alle dingen doet in goede maten
Naer 's wijfs bevel!
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Al te veel waer' zeker beter gelaten,
Dat weten wy wel.
Zoo drinkt dan hier,
Naer uw plezier,
Een pijp of vier,
By wijn of bier!

Einde der XVIe eeuw.

100. - Lof van den tabak.

Gratioso.
O geu - rig damp-je! dat vi - o - len en
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lek ----------- k're roo - zen tart in geur,
gy heb -------------- t mijn
hert, gy heb ----- t mijn hert, gy hebt
------ t mijn hert en zin ge - sto-len, al zijt gy
won ------------- der slecht van kleur.
2.
Gy tart de beste medecijnen
Door uwe wonderbare kracht,
Gy hebt my, wacrvan ik ging kwijnen,
Door uw parfuim te regt gebragt.
3.
Zy leven die u maer gebruiken.
Een slapend krijgsman wordt gewekt
Alleen maer door uw geur te ruiken,
Wijl elk uit u zijn voedsel trekt.
4.
G'Ontfonkt my door uw offeranden
Gestadig tot een frisschen moed,
En doet met u de liefde branden,
Ontstoken door den minnegloed.
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1716.
Haerlem.
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101. - Mijne pijp en goed bier.

Vrolijk. L. HEMELSOET.
Mij - ne pijp en goed bier, meer be - hoef ik niet te wenschen;
mij - ne pijp en goed bier, dat ver-zet en geeft ple-zier. Des
mor-gends, bij 't ont - wa - ken, ont - steek ik op 't ge - mak een
Traagzaam. D.C.
goe - de pijp ta - bak. Kan men meer vreug - de sma - ken?
2.
Mij lust niet, zoo als rijken,
Bordeaux en moezelnat,
Want de Uitzet van mijn vat
Moet voor geen nektar wjiken.
Mijne pijp, enz.
3.
'k Wil uit geen vreemde streken
Noch Kuba, noch Havaan:
Maar Vlaamsche tabakblaên,
Die wil ik graag ontsteken.
Mijne pijp, enz.

1858.
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102. - Lacht, zoet geslacht.

Allegretto.
De zoe- te tijd komt aen, laet ons gaen in de vel-den, die lus - tig staen! Herderin - nen, die wilt min - nen, 't is nu de reg-te tijd dat gy vrijt. De
zoe - te tijd komt aen, laet ons gaen in de velden, die lus - tig staen.
2.
Ofschoon een ander zucht
Ende ducht,
Zingt een deuntjen en schept genucht!
Wilt niet klagen
Deze dagen,
Dat nu alle verdriet
Van u vlied'!
Ofschoon een ander zucht, enz.
3.
Het doet u groote deugd,
Lieve jeugd,
Wel te leven in zoete vreugd.
Wilt dan vieren
Als de dieren
Dezen aengenamen tyd,
En verblydt!
Het doet u groote deugd, enz.
4.
Want waerom toch getreurd
Wat gebeurt,
Daer ons leven niet lang en deurt?
Dus geen zuchten
Of geen duchten!
De glans der jeugd vergaet
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Door dit kwaed.
Wel waerom toch getreurd, enz.
5.
Welaen dan, vreugdig lacht,
Zoet geslacht,
En ons droefheid alzoo verzacht!
Zoo de maegden
Altijd klaegden,
De wereld ging te niet
Door verdriet.
Welaen dan, vreugdig lacht, enz.

XVIIe eeuw.
J. LAMBRECHTS.
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103. - Kermisliedje.

Levendig-vrolyk. K. MIRY.
f 't Vro-lyk uer-tjen is ver-sche-nen, makkers, op - ge - ruimd van geest!
Jaegt de druk-ke zor-gen he - nen en ver-eert het ker-mis-feest.
Al-toos moet de boog niet spannen, éénmael mag men d'ar-beid ban-nen;
he-den wor- de 't wa- ter wyn, he- den zal het ker - mis zyn.
ff He-den wor-de 't wa-ter wyn, he-den zal het ker-mis zyn.
2.
Slokkers, die zoo graeg uw voeten
Onder buermans tafel zet;
Heden moogt ge uw lust eens boeten;
Hebt ge uw tanden al gewet?
Ziet de schouwen toch eens rooken,
Hoort hoe pot en pannen koken,
Riekt hoe aengenaem en fyn...
't Zal te middag kermis zyn!
3.
Vrienden! hoort de snaren klinken,
En ons lokken tot den dans;
Ziet de rei der liefjes blinken,
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Als een frissche roozenkrans.
Komt, de hoopen doorgedrongen,
En in kringen omgesprongen,
Met een jeugdig maegdelyn...
't Zal van avond kermis zyn.

1843.
TH. VAN RYSWYCK.
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104. - Kermislied.

Andante.
f Tsa! gentsche sna-ken, wilt 't wer-ken sta-ken, wilt u ver - ma-ken, als 't
Gent-schen past. Voelt gy nog jeug-de, verwerpt geen vreugde; de vreugd is
deugde by wer-kens last. Nog eens dan ver - danst en ver - zon-gen 't ver driet: ge krygt toch van da - ge de vreug-de voor niet.
2.
Wie zou niet zingen,
Van vreugde springen?
't Zyn vreemde dingen
Die wy bestaen:
Noch kost noch kleeren!
Maer groote heeren,
Die ons verleeren
Regtuit te gaen.
Nog eens dan verdanst en verzongen 't verdriet:
Ge krygt toch van dage de vreugde voor niet.
3.
Wie durft nog vragen
In deze dagen
Naer 's Vlamings plagen,
By zoo veel schoon?
Het hof komt kyken
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Of wy bezwyken,
En 't ziet ons pryken
Als aerdsche goôn.
Nog eens dan verdanst en verzongen 't verdriet:
Ge krygt toch van dage de vreugde voor niet.
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4.
Wie kan ons hindren,
Ons goed vermindren,
Wy zyn toch kindren
Van 't arrem land?
Is 't al vervlogen
Naer 't land der kolen,
Nog heerscht de logen
Op 't dorre zand.
Nog eens dan verdanst en verzongen 't verdriet:
Gy krygt toch van dage de vreugde voor niet.
5.
Wordt Vlaendren arrem,
De dood heeft 'n arrem,
Die drukt ons warrem
Zacht als een lief.
Wist gy te leven,
Gy weet te sneven,
Zonder te beven,
Tot vreemd gerief.
Nog eens dan verdanst en verzongen 't verdriet:
Gy krygt toch van dage de vreugde voor niet.
6.
Nog eens dan zwieren,
Langs straten tieren,
Gebrast als dieren,
En dan vaerwel!
Gy moogt dan trekken
Waer vreemd noch gekken
U zullen wekken:
Daer ligt gy wel!
En ligt gy ontslagen van 't aerdsche verdriet,
Dan zingt u de zanger een liedje voor niet.

1849.
F.A. SNELLAERT.

105. - Nieuwjaerslied.
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Vrolykskens. K. MIRY.
Het jaer is gaen vlug-ten, vriendin en ge - zel!
veel heils en ge - nuch - ten voor 't zweeten en zuch-ten, zoo lang en zoo
fel. Klinkt op nu de gla - zen! by 't ra - zen en 't bla - zen van
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pypen en bom: het jaer is om, het jaer is om.
ff Klinkt op nu de gla - zen! by 't ra - zen en 't bla - zen van
pypen en bom: het jaer is om, het jaer is om.
2.
Vergeten zyn plagen,
En ramp en verdriet;
Geen harten die knagen,
Noch boezems die jagen
Begrypen ons lied.
Ons zorgen verzinken,
By 't drinken
En klinken
Van vedel en luit:
Het jaer is uit, het jaer is uit!
3.
Welaen dan, geklonken
Voor buer en gezin!
Eens jeugdig gedronken,
Om 't barte t'ontvonken
Voor vreugd en voor min!
En staven en steunen
Wy 't dreunen
Der deunen
Van lieder en snaer
Voor 't nieuwe jaer, voor 't nieuwe jaer!

1842.
TH. VAN RYSWYCK.

106. - Hollandsch reisje.
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Allegretto.
Wie graeg er een toer-tje door Hol-land wil doen, die zal het zich nimmer be-
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kla - - gen; de morgendstond komt er, als hier, vóór den noen; er zyn
zo-mersche en win - ter - sche da - - gen. Het ligt zoo wat na - der aen
zee, en als by ons zyn er menschen en vee. Doch wat gy voor-af dient te
we - ten: het krielt er van schiedam en kaes en ta-bak, du - ka - ten en poë - - ten. Het
2.
Ja, hy die het reizen door Holland versmaedt,
Heeft vast er zich nooit in bevonden;
Men vindt er ook loddrige meisjes op straet,
Zoo als te Parys en te Londen.
En is er de luchtstreck wat koud,
Zyn er geen bronnen noch mynen van goud,
Men is er zoo zalig gezeten
Te midden van schiedam, van kaes en tabak,
Dukaten en poëten.
3.
Er zyn zoo veel paters noch kwezelaers niet
Als hier in de Brabandsche streken;
Toch heeft er de beedlaer het grootste verdriet,
De ryke de meeste gebreken.
Men kloeg er vóór eeuwen als hier
Tegen de lasten en 't hooge bestier;
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Maer als men er moê is gekreten,
Vindt men er toch schiedam, en kaes en tabak,
Dukaten en poëten.
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4.
Ook hy, die een hartelyk haringje lust,
Zal vast er zich nimmer bedroeven;
Dat kan by als daer aen geen andere kust
Voor klinkende specie zoo proeven.
Zie dat gy uw reiskoffer maekt,
Als u dat lekkere zeevischje smaekt,
Schoon hier geen minister 't wilde eten....
Ach! kreeg hy nooit schiedam, noch kaes noch tabak,
Dukaten noch poëten!
5.
'k Berym u uit vriendschap dit liedje daer nu;
En zyt ge in de hollandsche beemden,
Verkryg daer wat vaderlandsliefde voor u,
Wat afkeer van verren en vreemden.
Herhael het na jaren en dag
Wat men door yver en eenheid vermag,
Hoe druk door natuer ook vergeten;
En zend my wat schiedam, wat kaes en tabak,
Dukaten en poëten.

TH. VAN RYSWYCK.

107. - Werkmans-lied.
1.
Wie 't luste, loope ootmoedig vragen:
Hoe denkt, hoe zingt Parys nu, vrind?
Hy moge zich ten slaef verlagen,
Wie omdraeit met elk franschen wind.
Elk vogelken (zoo de ouden leeren)
Dat zingt gelyk 't gebekt is: goed!
Ik ben voor 't vlaemsch gebekt, myn heeren,
En zinge vlaemsch met Belgenmoed.
CHOOR.
Wy, werkmans, zingen ook ons lied;
Wy zingen vlaemsch: en waerom niet?
2.
Hoe menig vogel, schoon van pluimen,
Moet in het bosch, by dageraed,
Voor 't nachtegaelken plaetse ruimen,
Al pronke 't op geen ryk gewaed.
Als zich de rentenier verveelde,
Zong 't lappertjen, vry van verdriet.
God schonk den grooten wyn en weelde,
Den werkman gaf hy bier en lied.
Wy, werkmans, enz.
3.
Ja, broeders, onder blauwe kielen
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Klopt ook een vaderlandsche borst,
Die voor geen Franschelaer wil knielen,
En vryer ademt dan een vorst.
Een Brugling, door geen hel te schokken,
Jan Breydel, zoon der veertiende eeuw,
Al droeg hy zware holleblokken,
Zong, dondrend: Vlaenderen den Leeuw!
Wy, werkmans, enz.

PR. VAN DUYSE.

108. - Smeders-lied.

Traeg. L. HEMELSOET.
Klopt! klopt! klopt! klopt! klopt er op! makkers, laet den moed niet zinken;
doet het aembeeld har-der klin-ken; klopt! klopt! klopt! klopt! klopt er op!
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Einde.
werken o-verwint het leed: smeedt het y-zer! het is heet! Is ons aenzicht ruw en zwart,
zui-ver toch blyft ons het hart; daer zoo ve-le groo-te hee-ren zyn, met hun-ne
mode-kleêren, buiten blank en binnen zwart, ja bui-ten blank en binnen zwart. D.C.
2.
Laet de juffers van fatsoen
Schrikken voor een malschen zoen
Van ons zwart bestoven wezen:
Andren weten van geen vreezen,
En die laten 't willig doen...
Klopt! klopt! enz.
3.
Speelt ons 't huwlyk in den geest,
Dan, dan zoeken wy het meest
Naer een meid met kloeke leden,
Die geen schrik heeft van het smeden
En geen vuer of hamer vreest.
Klopt! klopt! enz.
4.
Onze kindren, frisch en snel,
Zyn zoo blank en zacht van vel
Als het eêlste kind der aerde,
En als mensch van meerder waerde...
Zeg, Mevrouw, gelooft gy 't wel?
Klopt! klopt! enz.
5.
Mannen worden zy als wy;
Mannen krachtig, gul en vry,
Die door 't werken zich vereeren,
En meer dan de groote heeren
Dienst doen aen de mactschappy...
Klopt! klopt! enz.
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109. - Boerenvreugde.

Andante.
Wy boe-ren en boe - rin-nen, wy wer-ken dag en nacht, wy
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ploe-gen en wy spin-nen, en wy zin - gen uit der magt: Geef, lie - ve Heer, ons
kost en kleer, het he-mel-rijk en dan niet meer.
2.
Wy spitten en wy spaeijen
Geheele dagen lang,
Wy zaeijen en wy maeijen,
En wy werken by den zang:
Geef, lieve Heer, enz.
3.
Wy gaen met houten blokken,
En dikwijls zonder hoed;
Wy gaen met wollen zokken,
Maer wy zingen wel gemoed:
Geef, lieve Heer, enz.
4.
Wy eten zoete boter,
Melk is voor onzen dorst.
Dan zijn wy veel devoter,
En wy zingen uit de borst:
Geef, lieve Heer, enz.
5.
Wy dekken zelden tafel;
Een stuksken uit der hand,
Dat smaekt ons als een wafel,
En wy zingen langs den kant:
Geef, lieve Heer, enz.
6.
Wy gaen een pintje drinken,
Des zondags na den noen;
Wy dansen en wy klinken,
En wy zingen in het groen:
Geef, lieve Heer, enz.
7.
Gy edel en gy rijken,
Wy zeggen 't u zeer vry:
Wy zullen u niet wijken,
Gy en zingt niet half zoo bly:
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Geef, lieve Heer, enz.

XVIIe eeuw.

110. - Boertjens lust, hertjens rust.

Andantino.
De boerkens smelten van vreugd en ple - zier als den oogst is binnen getre - den; zy gaen met hunne boe - rin-nen te bier, en zy ma-ken zeer goeden
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cier. De be-zem steekt ten ven-ster uit; men danst er, men speelt er al
op de fluit, op pot-ten en pannen, op glazen en kannen, op al-ler-hande geluid, op mes-sen, op schup en op zou - te - vat, op han-gel, op tan - gel, op
dit en op dat, op 't rommeltje rom, dom, domme, dom, dom, op ke - teltjes, le - peltjes:
tik - ke, tik, tank, en dat duert er den hee-len nacht langk.
2.
Het opgetooide juffergeslacht
Dat ziet men binnen de steden,
Dat zoekt nog altijd nieuwe dragt,
Schoon dat er eenieder meê lacht.
Zy zitten heele uren voor 't toilet
Eer haer coiffuer is opgezet:
Zy dringen en wringen,
Zy kneden haer leden,
Om niet te zijn te vet;
Het hair gepoeijerd, opgedaen,
Dat moet a la nieuw mode staen,
Met krulletjes, frulletjes, strikjes en lintjes,
Friseersels, pareersels en peireltjes aen;
Zoo ziet men de popetjes gaen.
3.
De jongmans zoeken den nieuwen snuf,
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Nieuwe moden en nieuwe lusten;
Zy houden ook veel van 't sap van de druif,
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En zy gaen opgepronkt als een duif.
Het dunkt hun een goed daggewin
Als 't al geplooid is naer den zin,
Met kantjes en tandjens,
En hoefjes en boefjes,
Al dwaze pronkers!
Den eene draegt een zak aen 't hair,
Als of hy in 't zelve een koopman waer;
Den andere met paruik over straet,
Waeraen hy bindt eenig hair met een lint.
Ziet eens waermeê dat dat volk is gediend!
4.
Den advokaet en prokureur
Zijn zulke borzenschuimers,
Zy loopen met uw schijven deur,
En nog laten zy u in 't getreur.
't Is: vrienden, komt, stelt uwe actie in,
Ik blijve borge voor 't gewin;
Citatie, collatie,
Arresten, requesten,
Van al zulken drolligen zin!
En als, na altemael dat
Gemaekt is uwe borzen plat,
Na replique, triplique, revisie, remissie,
Requisitorialen die zakken uitmalen,
Nog krijgt gy 't proces aen uw g...
5.
Let op den handel van greffiers,
Baljuws of wel ontvangers,
Zy schrijven daer een hand papier,
Al en is het niet een zier.
De boer meent dat het zoo moet zijn,
En doet terstond komen den wijn.
Zy zuipen en zy drinken,
En doen niet dan schenken;
Dan zijn zy zoo zat als een zwijn.
En als de boer komt naer de stede,
Dan brengt hy hun nog presenten mede
Van hazen, konijnen, van kwakkels en zwijnen;
Dat smeeren zy op, en vullen den krop,
En drinken van Bacchus sop.
6.
De muzikant, al zingt hy galant,
Het geldeken moet zijn verslonden;
Hy zit straks met de kan in de hand
Om te blusschen zijn dorstigen brand.
't Is al van: ut, re, mi, fa, sol,
Ja, tap nog eens mijn pintje vol!
Allegro, piano, zy drinken lantano;
Zoo krijgen zy 't in den bol.
Daer is nu heel 't concert verbruid,
Den eene die zingt er den anderen uit;
Zy spelen, zy krauwen, men zou er af grauwen,
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De bas, violist en den orgelist mist:
Daer ligt de muzike verkwist.
7.
De koopliên met de pen in d'oor,
Die zitten vol angst en zorge,
Zy gaen van 't pakhuis naer 't kantoor,
En daer doen zy zoo menig devoor.
Zoo haest de spijs komt aen den tand
Daer komen brieven in de hand,
Van te lossen met grossen
Heel schepen, met knepen
Van menigen kwaden kalant,
Van schipperkens en wipperkens,
commissekens en wisselkens,
Van equargo, einquargo, in flanco, in blanco;
Zy domineeren, grosseeren en bankeroeteeren,
Zoo vagen zy hun... aen de wand.
8.
De konings dienaer en soldaet
Zijn zulke rauwe gasten;
Zy doen zoo menig landsman kwaed,
Als het op een plunderen gaet.
Maer als de trommel alarm slaet,
En 't leger in slagorde staet
Voor vlammen en vieren
Uit grove mortieren,
Zoo menig het leven er laet;
Het kruid en lood dat vliegt als kaf,
Van pief, poef, paf, de beenen af;
Van armen, van hoofd, van 't leven beroofd;
Daer onder den voet gestampt in het bloed,
Daer ligt die kloeke moed!
9.
Beziet den handel van barbier,
Doctor en apotheker,
Zy krablen op een stuksken papier
Een regelken drie of vier;
Daer krijgt gy een druppel vijf of zes
Uit een gedistileerde flesch.
't Zijn pillen en grillen, konserven, reserven
Van zulk een drollig acces:
Uw maeg wordt een kruiwinkel-kas,
Vol kompas en vol zulk een bras
Van reutelink, preutelink in uwen buik,
Daer moet gy 't nog kakken of spouwen uit.
Zijt gy daer mede niet wel gebruid?
10.
De looze maetjens van de zee
Sinoisen, oostindie-vaerders,
Wanneer zy zijn op de regte zee
Zy en vreezen geen' druk of wee;
Maer zoo daer opstaet een tempeest
Dan zijn mijn maets zoo zeer bevreesd:
Zy schudden en beven en roepen om 't leven,
Als of zy gaven den geest.
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En zoo de storm nu is gedaen,
Dan zweeren zy weêr van voren aen.
Men ruit er, men tuischt er,
men dobbelt, men muist er,
't Moet al door het keelgat gaen.
11.
De pastor, koster of kappellaen,
Die visschen op hun getijden;
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Zoo iemand sterft de klokken die gaen,
Dan wordt er een uitvaert gedaen;
Zy zingen met een blijde stem
Vigilien en requiem:
Requicscat in pace, het geld is in ons kasse,
En zoo begraven zy hem.
Een paer getijden gefondeerd,
Een houwelijk gekontrakteerd,
Een vrouw in de kraem,
het kind zijnen naem,
Met het was van het lijk de kerke wordt rijk.
Zeg eens, heb ik geen gelijk?
12.
De nonnen, kwezels en begijn
Zijn zulke goede zielen;
Maer als zy by hare patertjens zijn,
Zy en drinken geen water maer wijn.
Zy en maken geen groot geraes,
Maer komen met een vol kabaes
Van wafels en koekjens, gewonden in doekjens,
En zoo zijn zy verheugd. Maer eilaes!
Dikmaels wanneer zy korten tijd
gedragen hebben hun habijt,
De kwezel den tip, de begijne den doek,
Die steken ze in 't dak of in eenen hoek,
En kiezen veel liever een broek.
13.
Veel liever houd ik my op het land
Met boerkens en boerinnekens:
Zy houden 't geldeken in de hand
En leven ook zeer plezant:
Hun dunkt dat zy wel heeren zijn;
En drinken zy keernemelk voor wijn,
Een enkele kuit, de kan voor een duit,
Op Lijntjes gezondheid uit.
Met gort en brij en pannepastei,
Met moes en pap en zulk een sap;
Daer een hamelken by, zoo spijzen zy bly,
Met Grietjen en Lijn, en Kaetjen en Trijn.
Wat dunkt u van dat festijn?

XVIIe eeuw.

111. - Herderslied.
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Lento.
Al hebben de prin-sen hunnen wensch, zy zijn toch maer sla-ven van den
mensch; maer wy her-ders vol van vreê zijn be - kommerd nergens meê.
2.
Al is 't in het hof wat meer versierd,
Schoonder is ons woning opgesierd
Met gras, met bloemekens en geboomt',
Waer zoo menig beek by stroomt.
3.
Al is in het hof veel snaerspel zoet,
Dat den droeven geest verheugen doet,
By ons is ook de wederklank
Van der vogelen zoeten zank.
4.
Al heeft elke koning 't hoofd omringd
Met een gouden kroon die heerlijkt blinkt,
Wy herders dragen ook een kroon
Van verscheiden bloemekens schoon.
5.
Al draegt eenen koning in zijn hand
Eenen staf, om te beheerschen 't land,
Wy voeren ook eenen t'elker steê,
Daer w'onze schaepkens beheerschen meê.
6.
Is hy niet de rijkste mensch die leeft
Die by weinig zijn genoegen heeft?
Wat is toch al dezer wereld lust,
Als des menschen hart is ongerust?

XVIIe eeuw.
YSERMANS.
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112. - De theepartij.

Allegretto.
Komt al bij - een, gij vrouwkens blij van gees-te, op de - ze wa-ter - fees - te:
oud en jong, groot en kleen, ik nood u al ge-meen. Sa, stelt u op de
been! ik heb in 't zin van u eens te trak - tee - ren, wij zul-len wat kommee-ren: komt, en u ne - der - zet, ti - re - let, komt, en u
ne - der - zet, ti - re - let, in mijn sa - let.
2.
Fraai, Jakkemijn,
Maak vuur zonder getater,
En hang den moor vol water,
Want Maaiken en Katlijn,
Bellotjen en Jozijn,
Margrietjen en Fransijn,
En Petronel,
Zijn hier al bij malkander.
Daarom voor d'een als d'ander,
Elk een theetasken net, - tirelet,
Op tafel zet.
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3.
Sa lustig, Klaar!
Neem dan een suikerklontjen,
En steek het in uw mondjen;
Maar zeg mij eens, gevaêr,
Hoe gaat het van dit jaar
Met uwen troetelaar?
‘- Ach! mijn compeer,
Ik moet van droefheid klagen.
Die dronkaart geeft mij slagen
En menigen soufflet, - tirelet,
Voor mijn banket.’
4.
- ‘Gebuurvrouw San,
Wil eens den pot opvullen,
En laat ons kokerullen;
Maar zwijg van uwen man.
Ik ben er slechter an
Met mijnen kranken Jan.
't Is wel een maand
Dat hij niet en kan winnen,
'k En weet niet wat beginnen,
Ons kleêrs en lijnwaad net, - tirelet,
't Is al verzet.’
5.
- ‘En klaag mij niet
Van zoo een kleine ellende,
Die God u komt te zenden;
Ik lijde meer verdriet,
Want mijne deugeniet
Altijd naar andre ziet,
En laat mij t'huis
Gelijk een arme sloore.
Daarbij speelt hij den dooven
Des avonds alzoo net, - tirelet,
Die stroôn kadet.’
6.
- ‘Wat 's dit Katlijn?
Hebt gij uw competencie?
Vindt gij daarin diff'rencie
In 't water, zeg het mijn?’
- ‘Och neen ik, Jakkemijn;
Maar 'k heb het hoofd vol pijn,
Als ik bepeins
Dat ik mij ging versmooren
Met mijnen droogen Jooren:
'k Ben als een visch in 't net, - tirelet,
Zoo kaal gezet.
7.
'k Heb al genoeg
Theewater in mijn mage.
Mijn Klaas heeft beter dagen;
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Want van des morgens vroeg
Zoo zit hij in de kroeg,
En zuipt daar als een zoeg;
En met de kaart
Verzeirt hij al ons schijven:
'k Laat ook het werken blijven.
Sa, een poerloetjen net, - tirelet,
Daar op gezet!’
8.
- ‘Wat wilt gij hier
Uw man zoo zeer uitstrijken?
Kom eens en wil bekijken
Hoe dat mijn slonke Pier
Is heele dagen schier
Vol brandewijn en bier.
En ik, eilaas!
Weet niet waarmeê te leven;
Mijn kinders daar beneven
Die worden alzoo vet, - tirelet,
Als een piquet.’
9.
'k Bid u, houdt op,
Theevrouwkens of kommeeren,
Uw mans zoo droog te scheeren;
Gaat henen, kookt uw zop,
Eer dat gij voor uw kop
Of bakhuis krijgt fraai klop.
Moet gij uw mans
Als vlas door d'hekel trekken,
Of als konijnen rekken?
't Waar beter dat m'u zett', - tirelet,
In 't rasphuis net.
10.
Oorlof hier meê,
En wilt u niet verstooren;
Men vindt veel brave slooren,
Zoo wel te land als steê,
Die met een baksken thee
Haar houden wel te vreê,
Zonder haar mans te leggen op den rooster;
Neemt dan dit lied voor trooster.
Die niet en is besmet, - tirelet,
Heeft 't aanzicht net.

XVIIIe eeuw.

113. - Zondagsliedeken.
1.
De zondag is wel naer mijn zin,
Hy komt zoo gemakkelijk in;
Ik slaep met rust zoo lang 't my lust
Zonder misbaer:
Ik wou dat 't altijd zondag waer!
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2.
Des zondags staet al handwerk stil,
Dat gaet zoo fraei naer onzen wil;
Elk tot zijn vriend gaet waer 't hem dient,
Den een tot d'aêr:
Ik wou dat 't altijd zondag waer?
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3.
Het werken is een groot verdriet
Voor hem die geeren en werkt niet;
't Is hem een plaeg ook alle daeg,
En al het jaer:
Ik wou dat 't altijd zondag waer!
4.
Des zondags gaen de visschers uit
Met emmer, korf, al om den buit
Te vangen met schakel, met net:
Den hengelaer,
Hy wou dat altijd zondag waer?
5.
De vrouwtjes toonen dan haer vlijt
Om 's zondags te wezen verblijd;
Elk in haer huis of by haer bruid,
Of haer minnaer:
Ik wou dat 't altijd zondag waer!
6.
De knechten zijn dan ook bereid
Om te gaen al met de meid,
Ginds ende weêr, naer hun begeer,
In 't groen eenpaer:
Ik wou dat 't altijd zondag waer!
7.
Oorlof hier mede voor het lest,
Het dunkt my altijd zondags best,
Dan is er vreugd al by de jeugd,
Al by malkaer:
Ik wou dat 't altijd zondag waer!

XVIe eeuw.

114. - De goede week.

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

Krijgshaftig.
's Maendags en 's maendags dan ging ik op een pintjen, om een pint - jen; ik
dronk er twee, ik dronk er dry, dronk er tot vijf- en-twin-tig by. Doen ze, doen ze,
doen ze, Jan? heb-ben ze dat ge-daen? Ja, zeî Jan.
2.
's Dingsdags, en 's dingsdags,
Dan was het vastenavond, vastenavond:
Mijn wijf is op den toer gegaen,
En ik ging met een andere.
- Doen ze? enz.
2.
's Woendags, en 's woensdags,
Dan ging ik om een kruisken, om een kruisken:
Wat wilt gy dat 'k een halven dag
Ga timmeren en buisschen?
- Doen ze? enz.
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4.
's Donderdags, en 's donderdags,
Dan was 't de dag van eten, dag van eten;
Zy stelden my al de beentjens voor,
En 't vleesch was afgeëten.
- Doen ze? enz.
5.
's Vrijdags, en 's vrijdags,
Dan was de dag van slapen, dag van slapen;
Mijn wijf was uit kommeeren gegaen,
Mijn bed was nog te maken.
- Doen ze? enz.
6.
's Zaterdags, en 's zaterdags,
Dan was de dag van renten, dag van renten;
Ik bragt geen enkel oordjen t'huis,
Wy vielen aen 't battementen.
- Doen ze? enz.
7.
's Zondags, en 's zondags,
Dan was de dag des Heeren, dag des Heeren;
Dan deed ik mijn schoon hemdeken aen,
Daerop mijn beste kleeren.
- Doen ze? enz.

115. - Leêggangers-lied.

Andante.
Als 't al-tijd zo-mer of zondag waar, en dat wij niet werken en mos-ten, als
e- ten en drinken ons ambacht waar, en dat wij niet an-ders en kos-ten!

116. - Hij zet zijn muts op zij.
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Allegretto.
Mijn lief is ee - ne spin - der, hij draagt 'nen blauwen kiel; hij
wint hoe langst hoe min - der, 't en doet mij geen ple - zier. Hij zet zijn
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muts op zij; hij trekt een oog op mij. ‘Ga-de meê, ga-de meê, ga-de
meê?’ zeî hij, ‘Neen ik,’ zeî - ze zij.

117. - Jan, mijn man.

Traag.
Jan, mij-ne man, is al - tijd ziek, g'hee-le de we-ke, g'hee-le de
we-ke; Jan, mijne man, is al-tijd ziek, g'hee-le de we-ke, 's zondags niet.

118. - Klaas en trouwt uw leven niet.

Blijdig.
Klaas en trouwt uw le - ven niet, of gij komt in el - len - de;
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Einde.
Klaas en trouwt uw le-ven niet, of gij komt in ver - driet. Trouw-je met een
man - ke, ze springt al op een been; trouw-je met een sche - le, ze
ziet er twee voor een. D.C.

119. - De brug is in 't water gevallen.

Allegretto.
De brug-ge die is in 't wa - tre ge - val-len, fal - de - ri deri - re, fal-de-ri de - ri - re, de brug - ge die is in 't wa - tre geval-len, fal - de - ri de - ra.
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120. - 's Avonds in 't klaar maneschijn.

Andante.
's Avonds, in 't klaar ma - neschiin, wil de knecht in de ven-ster ziin. De
mane die schiint te ven-steren in. Wa-gen dat is! Hier is de vo - gel en daar is de
visch, die be-drie-ge-lik is in de ma - ne, in de ma - ne.
2.
Dit is kort en dat is lank,
En daar is de sniders-bank.
Het kort ende lank, en de snidersbank.
De mane die schiint te vensteren in.
Wagen dat is!
Hier is de vogel, enz.
3.
Hier is de pruum en den abriko,
En daar staat matante Bello.
De pruum, abriko, en matante Bello;
Het kort ende lank, en de sniders-bank.
De mane die schiint, enz.
4.
Hier is de worst en daar is de rooster,
En daar is de maagdentrooster.
De worst en de rooster, en de maagdentrooster;
De pruum, abriko, enz.
5.
Hier is de pot, en daar is de pan,
En daar is dien zotten Jan.
De pot en de pan, en de zotte Jan;
De worst en de rooster, enz.
6.
Hier is de kat en daar is de muus,
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En daar is het wafelhuus.
De kat en de muus en het wafelhuus;
De pot en de pan, enz.
7.
Hier is de pater en daar is de broêr,
En Kaêtje die vaagt den vloer.
De pater en broêr, en Kaêtje en de vloer;
De kat en de muus, enz.
8.
Hier is den uul, en daar is de vink,
En daar is dat mager dingk.
Den uul en de vink, en dat mager dingk;
De pater en broêr, enz.
9.
Hier is het rok, en daar is het wiel,
En daar is lange Machiel.
Het rok en het wiel, en lange Machiel;
Den uul, enz.
10.
Hier is de wafel en daar is de koek,
En daar is de pastors broek.
De wafel, de koek, en de pastors broek;
Het rok, enz,
11.
Hier ziin de koetjes in de wee,
En de schipkens in de zee.
De koetjes in wee, de schipkens in zee;
De wafel, enz.
12.
Hier is de bru'gom en daar is de bruud,
En daarmeê is 't liedjen ook uut.
De bru'gom, de bruud, en 't liedjen is uut;
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De koetjes in wee, de schipkens in zee;
De wafel, de koek, en de pastors broek;
Het rok en het wiel, en lange Machiel;
Den uul en de vink, en dat mager dingk;
De pater en broêr, en Kaêtje en de vloer;
De kat en de muus, en het wafelhuus;
De pot en de pan, en de zotte Jan;
De worst en de rooster, en de maagdentrooster;
De pruum, abriko, en matante Bello;
Het kort ende langk, en de sniders-bank;
De mane die schiint te vensteren in.
Wage dat is!
Hier is de vogel en daar is de visch,
Die bedriegelik is - in de mane, in de mane.

Brugge.

121. - Ratten en muizen.

Allegretto.
Wij zijn al rat-ten en mui-zen, wij zijn al weêr 'ne keer bij-een, we
zul-len van g'heel den nacht niet scheen, mijn zie-le bij neen! En 't graan gaat al verEinde.
lo - ren. Daar kwam een muis ge - loo - pen, een muis van al - le ge -
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lijk. 't Was om dat graan te e - ten; ik gaf die muis ge - lijk. De
muis en 't graan gaat al ver-lo - - ren. Wij
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2.
Daar kwam een ratte geloopen,
Een ratte van alle gelijk.
't Was om die muis te bijten;
Ik gaf die ratte gelijk.
De muis, de rat en 't graan gaat al verloren.
3.
Daar kwam een katte geloopen,
Een katte van alle gelijk.
't Was om die ratte te vangen,
Ik gaf die katte gelijk.
De kat, de rat, de muis en 't graan gaat al verloren.
4.
Daar kwam 'nen hond geloopen,
Een hond van alle gelijk.
't Was om die katte te bijten,
Ik gaf den hond gelijk.
Den hond, de kat, de rat, de muis, enz.
5.
Daar kwam 'ne stok geloopen,
Een stok van alle gelijk.
't Was om dien hond te slane,
Ik gaf dien stok gelijk.
Den stok, den hond, de kat, de rat, enz.
6.
Daar kwam een vuur geloopen,
Een vuur van alle gelijk.
't Was om dien stok te branden,
Ik gaf dit vuur gelijk.
Het vuur, den stok, den hond, de kat, enz.
7.
Daar kwam een water geloopen,
Een water van alle gelijk.
't Was om het vuur te blusschen,
Ik gaf dit water gelijk.
Het water, het vuur, den stok, den hond, enz.
8.
Daar kwam een koe geloopen,
Een koe van alle gelijk.
't Was om dat water te drinken,
Ik gaf die koe gelijk.
De koe, het water, het vuur, den stok, enz.
9.
Daar kwam een slagter geloopen,
Een slagter van alle gelijk.
't Was om die koe te dooden;
Ik gaf dien slagter gelijk.
Den slagter, de koe, het water, het vuur, enz.
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En gij die naar mij zit t'hurken,
En gij van alle gelijk,
Zijt ook al ratten en muizen;
En wij roepen alle gelijk:
We zijn al ratten en muizen,
We zijn al weêr 'ne keer bijeen,
We zullen van g'heel den nacht niet scheen,
Mijn ziele bij neen!
We zijn al ratten en muizen.

Gent.

122. - Muziek.
1.
Muziek, gy allerzoetste kunst,
Te regt wordt gy verheven,
Want uw zeer liefelijke gunst
Doet ons in vreugde leven.
2.
Als wy van herten zijn bezwaerd,
Den druk doet gy bezwijken,
Ja, mits uw allerzoetsten aert,
Moet alle tweedragt wijken.

XVIe eeuw.

123. - De liedjeszanger.
1.
O vrienden, ik en weet geen raad
Meer om mijn brood te winnen;
Als het met ieder kwalijk gaat,
Wat moet ik gaan beginnen?
Als ik de grootste waarheid breng,
Dan is geen mensch bedrogen;
Als ik een klucht of anders zing,
Elkeen roept: 't is gelogen.
2.
Ik stond laatst voor een' herbergier,
Om liedjes te verkoopen;
De baas riep: ‘Maak u weg van hier,
Ga met uw leugens loopen.’
Omdat de man veel duiten won!
Hij goot naar zijn vermogen
Tien potten water op een ton.
Dat en is niet gelogen.
3.
Ik schoof tot aan een bakkers huis,
Daar had ik gauw ontbeten.
Hij riep: ‘Vertrek met uw gedruis,
Ik wil geen leugens weten.’
Er kwam een vrouw die riep: ‘Kapoen,
Hoe hebt gij mij bedrogen,
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Van zoo veel vocht in 't brood te doen.’
Dat en is niet gelogen.
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4.
De kleeremaker had mij beet;
Ik moest zijn winkel mijden.
Hij riep: ‘Gy loognaar!’ door de spleet.
Maar als hij moest gaan snijden,
Had hij een schare met een oog,
Nog grooter dan tien oogen,
Dat daar een el katoen doorvloog.
Dat en is niet gelogen.
5.
De lapper riep: ‘Zeir van mijn huis,
Wat komt gij hier staan liegen?’
Toen zette hij zijn schoenen voor,
Hij zal geen mensch bedriegen.
Sterke zolen van koeijenkop,
Wel op den leest getogen;
Gij loopt er wel drie weken op.
Dat en is niet gelogen.
6.
Ik kwam aan eenen winkelier,
Die sprak van weg te vliegen.
‘Maak u van kant met uw papier,
Ik kan niet hooren liegen.’
Ik haalde van zijn winkelwaar;
Ik heb ze eens nagewogen,
Zijn vierdeel woog drie onsen zwaer.
Dat en is niet gelogen.
7.
De vischverkooper joeg mij voort,
Om mijn brood te benijden.
Hij riep: ‘'k Heb nooit meer leugens g'hoord!’
Hij moest een vloot gaan snijden:
Zes vierendeel uit eenen visch!
Gij zijt nog niet bedrogen,
Als hij zoo versch als potkaas is.
Dat en is niet gelogen.
8.
Den beenenhouwer, trotsch en fier,
Madam roept: ‘Hoor hem liegen!
Leugene! leugene! riep mijnheer,
Hij zal geen menschen wiegen.’
Zijn ossenvleesch is goed en zwaar,
Bruin van den wind gevlogen;
't Is van een koe van dertien jaer.
Dat en is niet gelogen.
9.
Ik zet mij op de markt in trein
Al naast de botervrouwen,
Daar zegt Marjan tegen Katlijn:
‘Hij zal gaan leugens brouwen.’
Maar de police de schaal meê brogt:
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Haar boter werd gewogen.
Bij al het zout een ons' te locht!
Dat en is niet gelogen.
10.
Ik kwam in een jeneverhuis,
De tijd die was gaan vliegen.
Daar riep de baas en heel 't gespuis:
‘Hebt gij hem hooren liegen?’
Hij schonk een maatjen in een hoek,
Daar was ik schoon bedrogen;
Bij zijne kraag nam hij 'ne sloek.
Dat en is niet gelogen.
11.
De liedjeszanger liegt altijd,
Is 't woord der leugenaren,
Die met hun liegen doen profijt,
En prijzen slechte waren.
Het liegen heeft den eersten man
Tot hoovaardij bewogen.
Zeg mij eens, vrienden die hier staat,
Of ik nu heb gelogen?

XVIIIe eeuw.

124. - De blauwe kiel. - Zangwijze: Nr 25.
1.
'k Was nog een knaap, en vrij van alle zorgen,
Verzot op 't spel, in klucht en poetsen sterk,
Wanneer tot mij, op zekren goeden morgen,
Mijn vader sprak: ‘Kom, jongen, meê aan 't werk!
Ik word al oud, voel mij de kracht begeven.
Wees vlijtig, kind! en leer alras uw stiel,
Zoo kunt ge mij en moeder hulpe geven:
Kom, jongen, meê! daar is 'ne blauwe kiel.’
2.
Ik volgde droef, doch zonder tegenspreken,
En weenend ging ik vaders werkplaats in;
Doch spoedig was mijn kindersmart geweken,
En zong ik ook een liedjen, blij van zin.
Bij 't daaglijksch werk werd mij het leven lustig,
Een nieuwe zon rees op in mijne ziel,
En nooit voorheen was mijn gemoed zoo rustig:
Ik dankte dit aan mijnen blauwen kiel.
3.
Wel is er soms een aantal kale heeren,
Dat op mijn kiel verachtlijk nederzict;
Toch kan men mij daarover niet verneêren,
En 'k ga voor hen uit mijnen weg ook niet.
'k Ben nederig als alle werkmanszonen,
Maar eerloosheid was nooit in mijne ziel,
En 'k mag aan elk mijn aengezichte toonen,
Al draag ik slechts 'nen simplen blauwen kiel.
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4.
De vlaamsche deugd, die ben ik nimmer moede;
De vlaamsche klucht, die heb ik steeds ter hand.
Mijn herte klopt voor 't schoone en voor het goede,
Ik kniel voor God en ik bemin mijn Land.
Doch waagt hier ooit een vreemdeling te komen...
De vrijheidszucht ontvonkt in mijne ziel;
De werkman zal voor geen tirannen schromen,
En 'k trek dan op met mijnen blauwen kiel.

FRANS DE POTTER.
14 September 1833.
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125. - De roep van de strate.

ALTUS.
Hoort gy lie-den en wilt ver - staen. Hoort gy lie - - den, hoort, hoort gy lie - - den, hoort,
TENOR.
Hoort gy lie-den en wilt ver-staen, hoort gy lie - - den, hoort, hoort gy lie-den
BASSO.
Hoort gy lie-den en wilt verstaen, hoort gy lie-den,
hoort, hoort lieden, hoort gy lie - den, hoort, hoort gy lie-den en wilt verstaen: wilt sondags
naer den Kou-ter gaen, wilt
en wilt verstaen. Hoort gy lie-den en wilt verstaen: wilt sondags naer den Kou-ter gaen, wilt
hoort, hoort gy lie-den en wilt verstaen, hoort gy lie - den, hoort, hoort gy lie-den en wilt
verstaen: wilt sondags naer den Kou-ter gaen, wilt
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sondags naer den Kou-ter gaen en zien wat dat er om - me-gaet, zoo op de merkt als op de straet.
Vooreerst zoo hoort men roe-pen:
sondags naer den Kou-ter gaen en zien wat dat er om - me-gaet, zoo op de merkt als op de straet.
Vooreerst zoo hoort men roe-pen:
sondags naer den Kou-ter gaen en zien wat dat er om - me-gaet, zoo op de merkt als op de straet.
Vooreerst zoo hoort men roe-pen:
ker-ri-kol! ker-ri-kol! ker - ri - kol voor eenen stui-ver een pintjen vol. Nieuwe no-ten! nieu-we
no-ten!
voor ee-nen stui - ver, voor eenen stui-ver een pintjen vol. Nieuwe no-ten! nieuwe no - ten!
voor ee-nen stui - ver, voor eenen stui-ver een pintjen vol. Ik kom met noten ge-lijk a-
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nieu-we no - ten! nieu-we no - ten! rijp en rond! twee stuivers 't pond. Ci-troe-nen! ci-troe-nen
om in den wijn te
nieu-we no - ten! nieu-we no-ten! rijp en rond! twee stuivers 't pond. Ci - troenen! ci-troenen
om in den wijn te
man - de - len! Nieuwe no-ten! rijp en rond! twee stui-vers 't pond. Odoen. O-ran-jen die ko-men van Span - jen, van Span - - - - jen, zoet in den mond, zoet in den
mond, zoet in den
doen. O-ran-jen die ko-men van Spanjen, nieu-we kas-tan-jen ook al van Span-jen, zoet in den
mond, zoet in den
ran-jen die komen van Spanjen, nieu-we kas-tan-jen ook al van Spanjen, zoet in den mond, zoet
in den
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mond, tot in den grond. Rie-ken ze niet, zoo zijn ze duer. Schur - re! zeeschur! zeeschur!
zeeschur!
mond, tot in den grond. Schurre! zeeschur! zeeschur! zeeschur! schur-re! zeeschur! zee - schur!
mond, tot in den grond. Rie-ken ze niet, zoo zijn ze duer. Zee - schur! Ziet mijn
T'u - wen is ook vur - ten visch, ge-lijk den mijnen en an - de-rens
waer is an - de - ren kost, daer men op drinkt den nieuwen most.
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is. Krab-be, zee-krab! krab-be, zee-krab, zee-krab! Fij-ne pa - link,
Krab - be, zeekrab! krabbe, zeekrab! zee - krab! Fij-ne
Zee-krab! zee - krab! en mijn krabben, zeekrab! ziet, die en stin-ken ze-ker niet! Fij-ne
Schel-de - pa - link! die en dient ons niet kwa-link. Nieuwen ha - rink! pe - kel pa - link! schel-de - pa - link! die en dient ons niet kwa-link. Nieuwen ha - rink!
pa - link! schel-de - pa - link! die en dient ons niet kwa-link. Nieuwen ha - rink!
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ha - rink is zeer goed, die ons dikmaels drinken doet, die ons dik-maels drinken doet. Ge - re ni-tjen, ge-repe-kel - ha - rink is zeer goed, die ons dikmaels drinken doet, die ons dik-maels drinken doet.
pe-kel - ha - rink is zeer goed, die ons dikmaels drinken doet, die ons dik-maels drinken doet.
na-tjen met twee bruin oogskens, met zes - tien pootjens, met een bruin steertjen, met een bruin
steertjen. Ge - re - ni-tjen, ge - reAl versch, al versch, al versch, al versch, al versch, al
Al versch, al versch, al versch, al versch, al versch, al
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na-tjen al versch! al versch, al-le mosl, versche mosse-len, al versch, al versch, al versch, al
versche mosse -len!
versch, al versch, al versch, al versch, al versch, al mosl, versche mos-se-len, al versch, al
versche mosse - len!
versch, al versch, al versch, al versch, al versch, al versch, al versch, al versche mosse-len!
groot en klein, die met slijk ge-men-geld zijn, al le - vend en versch! al le - vend en versch!
groot en klein, die met slijk ge-men-geld zijn. Schel-de - blie - ken! Schel-de - blie - ken! al le
- vend en
groot en klein, die met slijk ge-men-geld zijn.
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al le - vend en versch! Al wa-rem ap-pels! al wa-rem mê! Al war-me pa - ta-ters! al wa-rem
versch! al le - vend en versch! Al war-me pa - ta-ters! al warem mê! al
Al war-me pa - ta-ters! al warem mê! al
mê! Wil - de kei-re-melk? en wil - de kei-re-melk? en wil - de
wa-rem ap-pels! al wa-rem mê! Wil - de soe - te - melk? en wil - de soe - te - melk? en
heet! al wa - rem! Wil - de niet wat koo - pen? Wil - de niet wat
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blomkoo-len? en heb-de niet van doen? moette niet wat koo - pen, sa - vooi-jen of ra - memoet-te ra - pen? en moet-te ra-pen? en
koo - pen?
nas-ten? Sint Ja-cobs pee-ren lek-ker en mur-re - wé! der-tien om een oort-jen!
moet gij pee - ren of ap - pels? Eêl-mans kost! Eêl-mans
Eêl-mans kost! Eêl-mans
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Sa! wie mijn laet-ste klut - se - ken? half om niet! Moette niet wat koo - pen? Moet-te niet
wat
kost! Moet gy niet wat koo - pen? roô - koo - len,
kost! Moette niet wat koo-pen?
koo-pen? Sa! wie koopt er nog wat? Jo - an - ne, koop-te gij niet?
roô - koo-len, of schus-se - nee - len?
moet-te niet wat koo - pen?
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Wor-tels of pas-ter-na-ke-len? En hed-de niet van doen? Moet gy niet wat
nel - le? Hed-de niet van doen? an - di - vie of sil - de - ry? Moet-te niet wat
Hed-de niet van doen? Moet-de niet wat
koo-pen? Al wa-rem wa-fels, al wa - re - mê! Nieuwbakken a - nijskoo - pen? Al war-me taer-ten, al wa - re - mê! brandend heet, al heet, al heet!
koo - pen? Neen ik! Brandend heet, al heet, al heet!
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snê, een rot om een oort - tjen! Nieuwbak-ken a - nijs - snê, een rot om een
Al wa-rem wa - fels, al wa - re - mê, bran - dend heet!
oort-jen! Al wa-rem wa-fels, al wa - re - mê! bran-dend heet! al heet! al heet! brandend heet!
al heet! al heet! al heet! al
bran - - dend heet! al heet! al heet! brandend heet! al heet! al heet! brandend heet! al heet! al
brandend heet! al heet! al heet!
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heet! brandend heet! al heet! al heet! al heet! Hed - de geen as-schen te koop? Hed - de geen
heet! brandend heet! al heet! al heet! al heet! Hed - de geen vod - - den?
brandend heet! al heet! al heet! al heet!
As - schen te koop? Wil-de sul - fer-priemen hên? Wil-de krie- ken, of
Hed - de geen vod - den? Wil-de ste - kel-be - zi - ën?
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ker - sen? ge - ne - vers of ael-be-si- ën? Wild' eerd-be-si-ën? Lei - kaes! Wa - le Wil-de boo - nen? Wil-de boo-nen? Wil-de lei - kaes? Wa - le - kaes?
Lei - kaes! Wa - le kaes! Belsche kaes! Lei - kaes!
Bel-sche kaes? Wil-de Lei-kaes?
kaes! Belsche kaes! Lei - kaes! Ik hoo - re nog roe-pen al gauw 't is al heet, al wa-rem en rie-ken
gheel
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't Zijn hee - te - koe-ken, 't zijn hee - te - koe - ken!
't Zijn hee - te - koe-ken, 't zijn hee - te - koe - ken! al
flauw. Sa! jon-gen, roep al gauw, eer dat gij wordt flauw.
al heet! al hee - te - koe-ken! al heet! al heet! al hee te - koe - ken!
hee-te-koe-ken, al heet! al heet! al hee-te-koe-ken! al heet! al
Al heet! al
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Die zijn zeer goed, dat is zeer goed, dat de tan - den niet zeer en doet. Die zijn zeer
heet! Dat is zeer goed, dat is zeer goed, dat de tan - den niet zeer en doet. Dat is zeer
heet! Dat is zeer goed,
goed. Dat is zeer goed, dat de tan - den niet zeer en doet.
goed. Dat is zeer goed, dat de tan - den niet zeer en doet.
dat is zeer goed, dat de tan - den niet zeer en doet. Laet ons eens nog wat o - ver-zien wat
dat dit

F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes

148

Al - le-me-nakken nieuw! Ei Ei - ja! Schoene - ja! Ei - ja! Schoene-ja! Ei wil be-dien, die met een y - del zak daer loopt, laet my eens zien wat gij verkoopt! Ei - ja!
Schoene-ja!
ja! Schoene-ja! Ei - ja! Schoene-ja! Ei - ja! Schoene-ja! Al-le-me-nak-ke nieuw!
ja! Schoene-ja! Ei - ja! Schoene-ja! Ei - ja! Ei - ja! Schoene-ja! Al - le-me-nak-ke
Al-me-nak-ke nieuw! Al-le-me-nak-ke! Ei -ja! Schoene-ja! Schoene-ja! Schoene-ja! Al-le-me-
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Al-le-me-nak-ke van pa - pier! wil-de niet koopen, zeirt van hier.
nieuw! Al-le-me-nak-ke van pa-pier! wil-de niet koopen, zeirt van hier. Schaersliip! Schaersliip!
nak-ke nieuw! Al-le-me-nak-ke van pa-pier! wil-de niet koopen, zeirt van hier. Teems, teems
Hed-de geen mat-ten van doen? Me-re-mot en vie! A la cu-rieu-si - té! Meremot en vie!
A la curieu -siHedde geen tij-ke van doen? A la lan-teir-ne ma-gie!
te koop!
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té! La pièce cu - rieuse! Ou-we man-den te vermaek! Kammen en
A la lan-teir-ne ma-gie! A la pièce cu-rieuse! Kammen en bril!
Ouw stoelen te vlech-ten! Ouw stoe-len te vlech-ten!
bril! Keetlap! pot-lap! pan-lap! Keetlap! potlap! pan-lap! Keetlap! panlap!
Hed-de geen ouw bleinen of rok-ke-lijven te ver-koopen? Hed-de geen oud ij - zer? kwaê
ko-per of lood? fu-sie-ken of
Kwaê ko-per of lood? fu - sie - ken of
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O-bli! o-bli! ei! ei! o-bli! o-bli! ei! o-bli! o-bli! ei! ei! Hed-de geen ouw schoens te koop?
kwaê
de-gens? O-bli! o-bli! ei! ei! o-bli! o-bli! o-bli! o-bli! ei! ei! ei!
de-gens? Kaef vaeg! schuer-zand! schuer-zand! kaef vaeg! schuer-zand! schuer-zand! schuer
kleê-ren of lijwaet? Hed-de geen ouw schoens te koop? kwaê
Kan-nen te dek-ken, of le-pels te gie - ten?
zand! schuerzand! schuerzand! schuerzand!
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kleê-ren of lijwaet? kwaê kleê-ren of lij-waet? En maekt u daerom niet kwaed, want het op
een ein - de gaet. En maekt u daer-om niet
Kwaê kleê-ren of lij-waet? En maekt u daerom niet kwaed, want het op een ein-de gaet.
En maektu daer-om niet
Kwaê kleê-ren of lij-waet? En maekt u daerom niet kwaed, want het op een ein-de gaet.
En maektu daer-om niet
Adagio.
kwaed, want het op een ein-de gaet. Tien is de klok! Tien is de
kwaed, want het op een ein-de gaet. Tien is de klok! Tien is de
kwaed, want het op een ein-de gaet. Waekt u vier en keerslicht wel! De klok is tien!
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klok! Tien is de klok! Tien is de klok! Tien is de klok! Vrien-den,
klok! Tien is de klok! Tien is de klok! Tien is de klok! Vrien-den,
Waekt u vier en keerslicht wel! De klok is tie - ne! Tien is de klok! Tien is de klok! Vrien-den,
ziet hier tot een be-sluit: kiest van al het best hier uit; want het op een ein-de gaet. Want het
op een ein-de
ziet hier tot een be-sluit: kiest van al het best hier uit; want het op een ein-de gaet. Want het
op een ein-de
ziet hier tot een be-sluit: kiest van al het best hier uit; want het op een ein-de
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gaet, dat er op de stra - te om - me - gaet, dat er op de stra - te om - me - gaet.
gaet, dat er op de stra - te om - me - gaet, dat er op de stra - te om - me - gaet.
gaet, dat er op de stra - te om - me - gaet, dat er op de stra - te om - me - gaet.
(GENT. 1752.)
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