


DE LIETEN FANGYSBERT JAPIX
’Master is wer gek‘, seine de skoalbern ûnder inoar
hawwe, as Gysbert Japix wer ynspiraasje krige en de
guozzefear pakte om in dichterlike ynfal op te skriu-
wen. De muze liet him ek ûnder it wurk net mei rêst.
ln karriêremakker wie Gysbert (1603-1666) net. Hy
kaam as ienfâldich skoalmaster yn it Fryske doarpke
Wytmarsum en letter yn syn berteplak Boalsert te
wenjen - op oanstean fan syn heit, kistemakker fan
berop, dy’t ek boargemaster fan Boalsert wie en it
moaie stedhûs fan Boalsert üntwurpen hat. De leau-
wige kalvinist Gysbert waard neist skoalmaster, foar»
sjonger yn de Martinitsjerke, dat jout oan dat er nei
alle gedachten in muzikaal man west hat. Hy libbe om
sa te sizzen foar de keunst. Nei't er ien en oar yn it
Nederlânsk dichte hie, besiket er it yn 1639 yn it
Frysk.Mei syn FriescheUemeij—\ĳ, in brulloftsfers
fan in boer foar syn lânhear, hat er in soad sukses.
As in Fryske Bredero makket hy op geastige wize ge—
brük fan de Fryske folkstaal, in stedsjer, dy’t it boere—
libben mei mylde spot skilderet. Dat wie earder dien
troch Jacob Vredeman yn syn Fryske filanellen (1602)
en troch Jan Jansz Starter yn in Friesch Pastore!
(1621) en koart dêrfoar troch Johannes van Hichtum
yn inkele brulloftsgedichten (1639), dy't Gysbert op it
Fryske paad brochten. Mar dan bart der wat bysûnf
ders. Gysbert giet lykwols in stap fierder en begiint ek
serieuze Ieafdespoézĳ, politike lieten en psalmberi—
mingen yn it Frysk te meitsjen. Ut it neat skept er in li-
terêre taal, dêr't hoeders op sierlike wize om hoed-
sters hinne draaie, teinten en fammen fernimstige
wurdspultsjes spylje, de lof fan steedhâlders wurdt
besongen en God wurdt op himelske wize tasongen.
Gysbert wurdt bekend om syn kennis fan de Fryske
taal. De ferneamde lngelske taalgeleerde Junius
komt by him yn 'e hûs orn it Frysk te learen. Allinken
wurde Gysberts 'gouden fersen’ sa't Junius se
neamt, yngewikkelder en gelearder. Foislein yn de
geest fan syn tiid dacht er oare dichters nei en mak-
ket er fariaasjes op harren wurk. Kipedo Reauwe—
bjuesterfil is bygelyks ynspirearre op in tekst fan de
Amsterdammer Roemer Visscher, en Tjesck—Moars
See-Ængsteg, oer in frou dy’t har beppesizzer nei

DE LIEDERENVAN GYSBERT JAPIX
'Master is wer gek’, zouden de schoolkinderen tegen
elkaar hebben gefluisterd, wanneer Gysbert Japix in-
spiratie kreeg en de ganzenveer greep om een dich-
terlĳke inval neer te pennen. De muze liet hem ook tij
dens de arbeid niet met rust. Een carrièremaker was
Gysbert (1603-1666) niet. Hij kwam te werken als
eenvoudig schoolmeester in het Friese dorpje Witmarf
sum, en later in zijn geboortestad Bolsward _ op voor—
spraak van zijn vader, een kistenmaker die het tot
burgemeester schopte en het fraaie stadhuis ontworf
pen had. De gelovige calvinist Gysbert werd tevens
voorzanger in de Martinikerk, een indicatie dat hij een
muzikale man moet zijn geweest. Hĳ leefde zo te zeg-
gen voorde kunst. Na het een en ander in het Neder-
lands te hebben gedicht, probeert hij het in 1639 in
het Fries. Met zijn Friesche Tjerne& 45E een bruif
loftsgedicht van een boer voor zijn landheer, oogst hij
groot succes. Als een Friese Bredero maakt hij
geestig gebruik van de volkstaal, een stedeling die
het boerenleven met milde spot schildert. Dat was
eerder gedaan door Jacob Vredeman in diens Friese
vilanellen (1602), door Jan Jansz. Starter in een
Friesch Pastore! (1621) en kort tevoren door Johan
nes van Hichtum in enkele bruiloftsgedichten (1639),
die Gysbert op het Friese spoor zetten. Maar dan ge»
beurt er iets bĳzonders. Gysbert gaat een stap verder
en begint ook serieuze minnepoëzie in het Fries te
dichten, en politieke zangen en psalmberijmingen. Uit
het niets schept hij een literaire taal, waarin herders
herderinnetjes op gracieuze wijze het hof maken, min-
naars en minnaressen vernuftige woordspelletjes
spelen, de lof van stadhouders wordt gezongen en
het Opperwezen wordt aanbeden. Gysbert raakt bef
kend om zijn kennis van de Friese taal. De beroemde
Engelse taalgeleerde Junius komt hem opzoeken om
Fries te Ieren. Allengs worden Gysberts' 'gouden ver—
zen’, zoals Junius het zei, ingewikkelder en geleerder.
Geheel in de geest van zijn tijd imiteert hij andere
dichters en maakt hij variaties op hun werk. Kipea‘û
Reauwe-bjuester Ì is bijvoorbeeld geïnspireerd op
een ‘quickje' van de Amsterdammer Roemer Vis-
scher, en Tjesck—Moars See/Engste W. over een

\\

Swietert! ijeave schiepke! „ Nuw 't ick fen dy bin
Mieleste' ijn mijn sliepke „ Njuncke' in ijn mijn sin.

't Droagjen mijn be-jearren „ la mĳn libben iz,
’t Weytsen iz mĳn stearren „ Om 't ick dy den mis.

Moacht ick by dy blieuwe! „ Môye‘, ey wierom neat?
‘k Sil dijn Laemkes drìeuwe „ Mey mijn Schiep
to sleat.

In ick sil—se foerje „ Moms yer in juwns let.
Bout! den mogste gioerje „ Yn mijn bout, opp' bed.

Tuwt! den meyste' eack sliepje „ Omt ick Dy to
spreck.

Hey! den sil ick piepje ,, Op mijn Liile-seck.

Swiet ijn Iaeyts in reden „ Soe ick dy omtfean,
Dodd' in swierigheden „ Moasten fen dy flean,

Het ick koe bytinse „ Het mijn Tuvvtel woe,
Schoe ick dy den schinse „ la al het ick koe.

Fĳt‘! mĳn ljea dy trilje „ Rôytske rinste wey?
'k Kin my naet byfstiije ‚, 'k Rin dy aefter—ney.

Schoe dijn Tiete lije „ Dat dy Æble krijt?
Lite im naet dedije „ Ioft hy dy schien frij't.

Tiete sil dy tjienje „ Al sijn libben trogh,
In mey dy forfyenje „ Herck‘ mijn kiermen dogg'.

Mieri! mey 't naet wezze! „ Sizz' wierom (ey lôyts'!)
Kin ick neet belezze „ Dy mijn goune Rôyts?

Eren, ô du swiete! „ Raeyste' oonÆble hân,
Wierom naet by Tiete „ Tiete oerfleafste pân.

So mijn Piepe dat gingh swiet.

Zoeterd! Lieve schaapje! — Nu ik bij je vandaan ben,
Verschĳntje beeld in mijn slaapje — Bij en in mijn zin.

't Dromen is mijn begeren, »Ja, is mijn leven,
’t Ontwaken is mijn sterven -omdat ikjou dan mis.

Mocht ik bij je blijven! — Schone, ach, waarom niet?
‘k Zal je lammetjes drĳven‘Met mijn schaap naar
de sloot.

En ik zal ze voeren — 's Morgens vroeg en
‘s avonds laat

Liefste! Dan magjewarm liggen _ In mijn arm,
op bed.

Bekje! dan magje ook slapen — Tot ikje wakker
maak.
Hei! dan zal ik spelen - Op mijn doedelzak.

Zoet in lach en reden — Zou ikje ontvangen,
Slaap en moeilĳkheden — Moestenvan je wegvliegen.

Wat ik kon bedenken, -Wat mijn liefste wou,
Zou ikje dan schenken, - Ja alles wat ik kon.

Och! mĳn leden die trillen. — Rooitske, loopjeweg?
'k Kan me niet bedwingen » ‘k Loopje achterna.

Zou jouw Tiete dulden -DatÆble jou krijgt?
Laat hem geen succes hebben -Ofschoon hij om
je vrĳt.

Tiete zal je dienen _ Heel zijn leven door,
En metjou verenigen. — Luister toch naar
mijn kermen.

Och! Kan 't niet (zo) zijn! — Zeg, waarom (ei, kijk!)
kan ik niet overreden - Jou, mijn gouden Rooits?

Vroeger, o jij zoete! — Dansteje aan AEbles hand,
Waarom niet bij Tiete — Tietes dierbaarst pand?

Zo mijn (speel)pìjp dat ging lekker.



Mijn ijn dĳn, in dijn om mĳn.

hij DAPHNE (muselaar)

Twa anonime klavierfariaasjes oer de Ingelskemeldij
When did from Phoebus fly, dêr't Starter foar syn Frie
sche Lusthof (1621) fan makke: DoenDaphne d'over-
schoone Maeght.

Li SJOLLE KREAMER INTETKE
Wijse: CefAnne si bel/e, &c.

ln liet üt in langgedicht oer in kreamer Sjolle, dy't
gauris spul mei syn frou Tetke hat — sy wol brea op 'e
planke sjen. Hy is in swankebast. dy't nei trije pleat—
sen besocht te hawwenmei syn negoasje, it wol bes-
joen hat en lekker luai yn it gers sitten giet. Sjolle
pakt syn lillepiip en sjongt foar de aardichheid in liet
oer syn buorman Tiete, dy't Ieafdesfertriet hat. Yn Sjol-
Ie's liet sit Tiete ek mei syn !iilepiip oan de kant fan de
dyk. Hy is fereale op Rôytske, dy't hy mei syn lilleliet
ferliede wol. It liek wat te wurden mar no hat se
leaverÆble. 'Ròytske, wêrom dûnsest net mei my?‘ It
is in moai liet wurden, en Sjolle is tige optein. Mar dêr
komt Tetke aan en dan hat men de poppen can it
dünsjen...

Tiete siet allinne „ Oon dy griene Wey,
Schoaschjen ijn dy Sinne „ Op in Simmer Dey.

Tiete keerde de' Holle „ Fol fen gritte smert',
Kreft! hy lle so folle „ Om sijn Röyts ijn 't hert.

Röytske, ljeave herte „ Yn Sint Lamerts Merck‘
Sietstu op mijn schertte ,, Huyning—swietewirck!

'k Hearde Dy dear sjongen „ Hey! het wier 't in nocht
Al mijn ijæ dy sprongen „ Az ick ‘er oon tocht.
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't Mĳne in 'tjouwe, 'tjouwe om ’t mĳne.’

Zetting uit het Camphuysen Manuscript
(Nederland, na 1652).

Twee anonieme kiaviervariaties over de Engelsemeid
die When Daphnedid from Phoebus fly, waar Starter
van maakte: Doen Daphne d'overschoone Maeght.

SJOLLE KREAMER EN TETKE
Melodie van PierreGuédron uit G. Bataille, Airs de diffe-
rents autheurs VI (Parijs 1615).

Een liedje uit een langgedicht over marskramer Sjol-
le, die vaak ruzie heeft met zijn vrouw Tetke - zĳ wil
brood op de plank zien. Hij is een nietsnut, die na drie
boerderijen te hebben bezocht het voor gezien houdt
en lekker in het gras gaat zitten. Sjolle paktzijn doe-
delzak en zingt ter verdere ontspanning een lied over
zijn buurmanTiete, die liefdesverdriet heeft. ln Sjolle’s
lied zit Tiete ook met zijn doedelzak langs de weg. Hij
is verliefd op Rôytske, die hij met zijn doedelspel op
hem opmerkzaam had gemaakt. Het leek wat te wor—
den, maar nu heeft ze de voorkeur gegeven aanÆble.
‘Rôytske, waarom dansje niet met mij?‘ Het is een
mooi lied geworden, en Sjolle is er tevreden mee.
Maar daar komt Tetke aan en dan hebje de poppen
aan het dansen

Tiete zat alleen.Aan de groene weg,
Zich te koesteren in de zon — Op een zomerdag.

Tiete krabde zich op het hoofd — Vol van grote smart.
Ach, hij leed van binnen _ Om zijn Rooits in 't hart.

Rooitske, lief hart, - Op Sint Lamberts markt,
Zat je op mijn schoot -Honing-zoetwerk!

'k Hoordejou daar zingen. _ Hei, wat was het
een genoegen

Al mijn leden sprongen, - Als ik er (later) aan dacht.
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see gean sjocht, op in liet fan Vondel oer Maria Tes»
selschade, dy't ôfskìe nimt fan har op see farrende
man. Rechtse Ljeafde—Ga/Œ slacht werom op Vondel
en dy wer op klassiken as Ovidius en Vergilius. Gys
bert wie in ynteilektueel dy’t de Nederlânske en Neof
Latynske literatuer fan syn tiid tige yn 'e macht hie en
mei mannich wittenskipper brievewiksele.
ln soad fan Gysberts fersen wiene dichte om te sjon-
gen: it binne lieten. Wat dat oangiet ûnderskiede Gys-
bert him net fan oare Nederlânske dichters, dy't yn dy
dagen sûnder útsûndering lieten skreaunen op pc-
pulêre meldijen, oanjûn mei in wize-oanwizing (‘op de
wize fan....‘). Yn syn kar fan muzyk sleet er ek folslein
oan by dat wat yn Hollân yn swang wie. in protte fan
dy meldĳen kamen út it bûtenlân wei; benammen út
Frankryk en Ingelân.

Op dizze CD wurde lieten fan Gysbert bracht sa’t dat
yn syn tiid wenst wie, neffens de muzykhistoaryske út-
fieringspraktyk. De meldijen binne sa’t hy dy oanjûn
hat, mei wat fariaasje, delskreaun yn lieteboekjes en
hânskriften. Oft Gysbert en syn rûnte de lieten op ynf

struminten begelaat hat, binne we net wis fan, mar it
leit yn de reden — dat die hast elkenien. Wy hawwe
ynstruminten keazen dy't yn boargelike rûnten wenst
wiene; tokkelynstruminten lykas de lüt en de siter; en
in bysûndere foarm fan it spinet, de muselaar; fierder
de viola da gamba, de fioele en de blokfluit. Dy ynstru-
minten wiene yn Fryslân ek bekend. De muselaar, te
sjen op skilderijen fan Vermeer en in protte oare Hole
lânske masters, en yn grutte tallen boud yn Antwer-
pen, wurdt foar it earst neamd yn in traktaat fan Klaas
Douwes út it Fryske Tsjom (Grondigondersoek van de
toonen der musiek, 1699). De ynventaris fan de Ljouf
wetter klerk Pibo Gualtieri (1618) neamt in grut klaa
vesimbel, trije luten en fiif siters, in bandoara, in
dûnsmasterfioele, in ‘akkoard‘ (set) dwersfluiten en
in klavikord. Dat Iiket in hiel soad. Mar Meindert Ger—
rits, soan fan in beurtskipper op Dokkum, Iiet ek in
lút, twa fioelen, in lytse bandoara, acht fluiten, in klar
vesimbel (nei alle gedachten in muselaar of spinet),
in klavikord en twa dwersfluiten nei. Us ynstrumintarif
um wjerspegelet dus dat wat der yn Fryslan yn Gyse
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vrouw die haar kleinkind naar zee ziet gaan, op een
lied van Vondel over Maria Tesselschade, die af-
scheid neemt van haar zeevarende man. Ook Reontse
Ljeafde-Gal@ gaat terug op Vondel, en die weer op
klassieken als Ovidius en Vergilius. Gysbert was een
intellectueel die de Nederlandse en Neo-Latijnse lite-
ratuur van zijn tijd op zijn duimpje kende en met
menigwetenschapper correspondentie onderhield.
Veel van Gysberts' verzen waren gedicht om te zine
gen: het zĳn liederen. In dat opzicht onderscheidde
Gysbert zich niet van andere Nederlandse dichters,
die in zijn dagen vrijwel zonder uitzondering liederen
schreven op populaire melodieën, aangegeven met
een wijsaanduiding (‘Op de wijze van.)Ook in zijn
muziekkeuze sloot Gysbert volledig aan bij wat in Ho!-
land mode was. Veel van die melodieën waren van
buitenlandse herkomst, met name uit Frankrijk en En-
geland.
Op deze cd worden Gysbert liederen uitgevoerd zoals
dat in zijn tĳd moet zijn gebeurd, volgens de muziek-
historische uitvoeringspraktĳk. De melodieën zijn de-
gene die hij bedoeld heeft, met enige variatie geno
teerd in liedboekjes en handschriften. Of Gysbert en
zijn kring de liederen op instrumenten heeft begeleid
weten we niet zeker, maar het ligt voor de hand — dat
deed vrijwel iedereen. We hebben instrumenten geko
zen die in burgerlijke kringen gebruikelijk waren, tok-
kelinstrumenten zoals de luit en de citer, en een bij-
zondere vorm van het spinet, de muselaar; voorts de
viola da gamba, de viool en de blokfluit. Die instru-
menten waren ook in Friesland bekend. De muselaar,
te zien op schilderijen van Vermeer en vele andere
Hollandse meesters en in grote aantallen gebouwd in
Antwerpen, wordt voor het eerst bij zijn naam ge-
noemd in een traktaat van Klaas Douwes uit het Frie-
se Tzum (Grondig ondersoek van de toonen der mur
siek, 1699). De inventaris van de Leeuwarder klerk
Pibo Gualtieri (1618) noemt een groot klavecimbel,
drie luiten en vijf citers, een bandora, een dansmees-
terviool, een ‘accoord' (set) dwarsfluíten en een clavi-
chord. Dit lijkt uitzonderlĳk veel. Maar ook Meindert
Gerrits, zoon van een beurtschipper op Dokkum, liet
een luit, twee violen, een kleine bandora, acht fluiten,
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berts dagen gebrûklik wie. Datjildt ek foar de doedel-
sek (of 'liilepiip‘, sa't dy yn de santjinde ieu neamd
waard) dy't yn it earste en lêste nûmer te hearren is.
Dy seach men net by de hegerein, mar wol by de boe-
ren op it plattelân. Wy sjogge se op de skilderijen fan
Brueghel en Jan Steen en Gysbert tsjut yn Sjolle Krea-
mer in Tetke igl op marskreamers en omrinders dy't
harren liet op de Iii/esek begeliede.

Hoewoi't we efterôf fêststelle kinne dat Gysberts
wurk grutte foarbylden as Vondel bytiden belykje koe,
is syn wurk inkeld yn lytse rûnte bekend en wurdearre
wurden. Wat dat oanbelanget stie hy yn it skaad fan
in oar grut Frysk dichter, de al neamde Jan Janszoon
Starter. Syn hast hielendal Nederlansktalige Friesche
Lusthof(1621) hat ien fan de meast suksesrike liete-
boeken fan de Gouden ieu west. Earst yn de njoggen-
tjinde ieu, doet de Fryske Beweging ûntstie, waard
Gysberts eigensinnich gebrûk fan it Frysk rûnom wur-
dearre _ alteast yn Fryslân. Syn wurk is postúm útjûn
(Friesche Rym/erye, 1668) en nei dy tiid noch in tal
kearen. Dat wol net sizze dat elke Fries Gysbert ken.
Meer priizge as Iêzen, seit Gysbert—kenner Breuker
oer syn held. Mei dizze CD der ta bydrage dat Gys-
berts lieten yn alle gefalien mear songen wurde.

Louis Peter Grijp

CAMERATA TRAJECTINA

een klavecimbel (waarschijnlijk een muselaar of spi-
net), een clavichord en twee dwarsfluiten na. Ons in-
strumentarium weerspiegelt dus wat in Friesland in
Gysberts dagen in omloop was. Dat geldt ook voor de
doedelzak (of ‘Iuilepijp', zoals die in de zeventiende
eeuw werd genoemd) die in het eerste en laatste
nummer te horen is. Die kon men niet bij gegoede
burgers aantreffen, maar wel bĳ de boeren op het
platteland. We zien ze op de schilderijen van Brueghel
en Jan_Steen, en Gysbert rept in Sjolle Kreamer in
Tetke I32 over marskramers en nietsnutten die hun ge-
zang op de illieseck begeleiden.
Hoewel we achteraf kunnen vaststellen dat Gysbert
grote voorbeelden als Vondel soms wist te evenaren,
is zijn werk slechts in kleine kring bekend en gewaar-
deerd geweest. Wat dat betreft stond hij volledig in de
schaduw van een andere Friese dichter, de genoem-
de Jan Janszoon Starter. Diens vrijwel geheel Neder-
landstalige Friesche Lusthof (1621) is een van de
meest succesvolle liedboeken van de Gouden Eeuw
geweest. Pas in de negentiende eeuw, toen de Friese
Beweging ontstond, werd Gysberts’ eigenzinnige ge—
bruik van het Fries alom gewaardeerd — althans in
Friesland. Zijn werk is postuum uitgegeven (Friesche
Rymlerye, 1668) en nadien vele malen herdrukt. Dat
wil niet zeggen dat elke Fries zijn Gysbert kent. Meer
geprezen dan gelezen, zegt Gysbert-kenner Breuker
over zijn held. Moge deze cd ertoe bijdragen dat Gys-
berts liederen in elk geval meer gezongen worden.

Louis PeterGrĳp

Het ensemble Camerata Trajectina (‘Utrecht Muziekgezelschap’, opgericht 1974) heeft naam verworven met
haarvoortdurende pleidooi voor de Nederlandse muziek vanaf de Middeleeuwen tot en met de 17e eeuw. De pro-
gramma's van het ensemble zijn veelal gebouwd rond literaire of politieke en religieuze thema‘s en personen,
zoals Hooft, Bredero, Huygens,Vondel, Coornhert, Willem van Oranje, de Tachtigjarige Oorlog, de godsdiensttwis-
ten (‘De Hoer van Babylon', ‘Bavianen en Slijkgeuzen'), Menno Simons en de Dodendans. Een tweede lĳn is de
samenhang tussen schilderkunst en muziek, waaraan de projecten rond Jacob van Eyck (1995, in samenwerking
met Hoogsteder & Hoogsteder, Den Haag) en Jan Steen (1996, in samenwerking met het Rijksmuseum te Am-
sterdam) werden gewijd.
Het ensemble gaf honderden concerten in Nederland (onder meer in het Oude Muziek Festival Utrecht, en ook re-
gelmatig in Friesland) en Vlaanderen, in de meeste andere landen van Europa, in Mexico, Canada, de Verenigde
Staten, indonesië en Ghana.
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Tjeaf—stâli’, stellerĳ':
Yn dijn paetgjen, dat it swuwge,
Stieistu 't hert fen my.
Dy nu, ’t hert ontnomme', ijnn' dwelme' stirt,
steil‘t dy? Swiete Schelm'!
Nae; dy hertesteller selm, wirt
Herte-tjeaf: Tjeaf-selm’.

E ONTSLEYN' HERT
Wijse: Jacus ‚lacus, &c.

Bocke seit tsjin syn ieafste: ’Do hast myn hert stellen.
Jou it my werom, of nee, hâld it mar en siút it yn dyn
eigen hert, dan is myn pine oer.“

BOCKE bea mey fâd'ne hannen,
’Swietste Tjeafke fen uwzjeid,
Fen uwz Boertt', Gea, Goa in Lannen,
Dy my mijn eyn-saime'ontstelt:
Ljeafke, ljeafke ,, Hert in sinne-Tjeafke,
(Bjuester!) ick baern trog dĳn kjeaid.

Tjeafke‘ ô dy mijn borst oosneyn het,
Trog ‘t oon-gioerckjen fen dijn eag,
Dy my 't hert dear uwt onteyn het,
Inweer foil’ mey fjoer in Ieag.
Ljeafke, ljeafke „ Hert in sinne-Tjeafke,
Tinck reys ljeaflijck oon mijn pleag'.

Sonder hert iz sonder libben.
Sender libben libje' ick, klear.
't Flesck fortorret fen mijn ribben,
ln ick laytsjiette' om mijn seer.
Ljeafke, ljeafke „ Hert-in-sinne—Tjeafke,
Jou my hert in sinnen weer.

Naet ljeaf: had du ‘t sonder weer-jaen,
Mar sluwt it dijn eyn hert ijn,
Den wier dien mĳn sjochte' in seer-dwaen,
Den rest mijn hert boeyte pĳn:

Ljeafke, ljeafke „ Hert-in-sinne-Tjeafke,

Van diefstal, stelerij:
ln jouw zoenen tot hijgens toe (dat het hijgde),
Stalje 't hart van mĳ.
Diegene nu, wie 't hart ontnomen is en die in
bedwelming stort,

Steelt die? zoete Scheim!
Nee; de hart-steler zelf, wordt
Harte-dief: Dief-zelf.

ONTSLAGEN HART
Melodie uit J.J. Starter, Den Friesche Lusthof (1624).

Bocke spreekt tot zijn lief: ‘Je hebt mijn hart gestolen.
Geef het mij terug, of nee, houd het maar, en sluit het
in je eigen hart, dan is mijn pijn voorbij.’

Bocke bad met gevouwen handen:
'Zoetste diefje van onze leeftijd,
Van onze buurt, dorp, gouw en landen,
Die mij mijn eigen zelf ontsteelt:
Liefje, liefje, hart— en zinnen-diefje,
(Vreemd!) ik brand doorje kilheid.

Diefje, 0 die mĳn borst opengesneden heeft,
Door ’t aankijken van je oog,
Die mij 't hart daaruit weggehaald hebt,
En weer vulde met vuur en vlam.
Liefje, liefje, hart- en zinnendiefje,
Denk eens lieflijk aan mijn plaag.

Zonder hart is zonder leven,
Zonder leven leef ik, duidelijk.
't Vlees verdort van mijn ribben,
En ik lach nog om mijn pijn.
Liefje, liefje, hart- en zinnendiefje,
Geef mij hart en zinnen weer.

Niets (daarvan) lief: houdjij 't zonder ’t terug
te geven,

Maar sluit ’t inje eigen hart in,
Danwas gedaan mijn ziekte en pijn-doen,
Dan rustte mĳn hart zonder pijn:
Liefje, liefje, hart- en zinnendiefje,
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My treast't, aef treast fore' hadt.

Och! nu besjiet ick!
Och! my bejout
Mijn Gaest! My wirt so ted!
Mijn siel uwt-jiet ick.
Swy' floytehout,
Dijn nuintjen bin ick sed.
Kom Laem „ Kom Raem,
Kom Fuwggeit, Beamt in gruwn,
Loyts' 't libben my be-juwn,
Trog Ljeafds swiet soere wuwn:
Sjea de Stien oon fen mijn Graef,
Dy my 't stienighe' hert schaet æf,
Dear my de Ljeafde'oon buwn'.

@ JAEN lZ UEAFI'E, NIMMENTJEAFI’E
Wijse: Mijne Herb bekleedt met rauwe, &c.
Noch in fariaasje oer it tema hertedief. !!famke seit
tsjin har feint, syn namme is Sweer: 'Do hast my 'dief'
neamd doe‘t ik dy tute. Mar hoe kin dat no? ik stiel
net marjoech krekt! Do hast myn hert stellen, do bist
sels in dief!‘

Ynn' tuwl-wraegseljen, ijn 't djoeyen,
Yn 't snaepsnobbjen, ljeaf,
Yn 't eai-lijiie-bortiijck stjoeyen,
Neam’stu my tjeaf, tjeaf:
Om 't ick ond’re paetkerije,
Pea-sjeack, sonder iuwd,
Duwe’ in muwlle—stiet twa trije,
Dĳn giel Podde-hyers tuwt.

Goune bollekrolle Holle,
't Lijcket bernsch pittear,
Jaen aef nimmen schĳlt rju folle:
Hab ik steine, Sweer,
Az ickjou? Ho! Kin injouwer
Tjeaverije' oon-gean?
Bazestu naet, Fijlde-Bouwer?
Wa schoe ’t oorz forstean’?
Dy soe 'k eer', mey rjuecht, oon-tuwge
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Troost mĳ of houdt mij troost voor.

Och! nu verbleek ik!
Och! Mij bezwijkt
Mijn geest! ik werd zo benauwd!
Mijn ziel stort ik uit.
Zwijg, fluit,
Jouw speien ben ik zat.
Korn lam, kom ram,
Kom gevogelt, geboomt en grond,
Zie 't leven dat mĳ begaf,
Door liefdes zoet zure wond:
Zie de steen aan van mijn graf,
Die mij scheidt van 't stenen hart.
Waar mĳ de liefd' aan bond.

GEVEN IS LIEFDE, NEMEN DIEFSTAL
Melodie uit C. de Leeuw, Christe/yoke Plicht-Rymen (1649)

Nogeen variatie over het thema hartendief. Het meis-
je spreekt tot haar minnaar,Sweer geheten: ‘Je hebt
mij ‘dief' genoemd toen ikje kusjes gaf. Maar hoe
kan dat nou? ik stal niet maar gafjuist! Jij hebt mijn
hart gestolen, je bent zelf een dief!

ln 't speels worstelen, in 't dollen,
In 't steels kussen, lief,
In 't speelse, dart’le stoeien
Noemje mij: dief, dief:
Omdat ik onder het kussen,
Vol verlangen naar een kus, zonder geluid,
Een zoen drukte een keer of twee drie,
Opjouw gele donsharen gezicht.

Gouden bolle krullekop,
't Lĳkt kinderpraat,
Geven of nemen scheelt heel veel:
Heb ik gestolen, Sweer,
Als ik geef? Hoe! kan een gever
Dieverij begaan?
Bazel je niet, boer?
Wie zou 't anders begrijpen?
Jou zou ik eerder, met recht, beschuldigen

\

Camerata Trajectina nam zes lp’s en vijftien cd's op met Nederlandse muziek voor de labels Globe en Philips
Classics. Dit is het eerste Friestalige project van Camerata Trajectina, dat daarvoor medewerking zocht van Frie-
se zangers en geleerden.… REAMER INSAPE
Stemme: Galethea geestigh dier, &c.

By it opgean fan de sinne giet Reamer op 'n paad. Hy
begroetet de rizende sinne en genietet fan de natuer,
dy't gjin aan het fan de ellinde fan de minskewrâld,
fan lêsten, listen en skeei. De sinne sjocht op alles del
yn opdracht fan God. Reamerswarskôgjende wurden
binne foar syn freon Sape, dy’t efter him oandraaft en
de wide wrâld yn gean wol.

Wol-komm' freugde fenne Wrâd,
Haed-ljeacht 0erre Stierren,
Griente, Kruwd in Biomme-Fâd,
Mietter fen uwzjieren,
Hijmmel-eag dy 't al oer-sjocht,
Dy uwz Dauwe in Miste' ontjocht,
Dy uwz 't fjiid bemieilet,
Ja mey goud oer-striellet.

Alle Djier, forhuwgge, sit,
Rint, fljugt, ljeapt in donset,
Brinsget, dertten, boeyte wit,
Blerret, bôllet, gonzet,
Eyn in Gies ijn 't wetter sijuerckt,
't Wijlde Fuwggeit tureluerckt,
Libbje' ijn free in resten,
Boeyte scheel in lesten.

Lesten wierom swit in bloed,
Fen uwz ljea möt drippe,
Jæ benimme uwz hert in moed,
Dat uwz schoncken krippe,
Sonder rest, korts, let in yer,
Neye Pluwge, neye Djier,
ln, al het wy schraepje,
Kin dat schird naet iaepje.

REAMER ENSAFE
Melodie uit D.P. Pers, Bellerophon (1648).

Bij het ochtendgloren gaat Reamer op weg. Hij be—
groet de opkomende zon en geniet van de natuur, die
onwetend is van de narigheid van de mensenwereld,
van lasten, listen en twisten. De zon ziet het allemaal
aan in opdracht van God. Reamerswaarschuwende
woorden zijn gericht tot zijn vriend Sape, die achter
hem aanholt en de wijde wereld in wil trekken.

Welkom, vreugde van de wereld,
Hoofdlicht over de sterren,
Voogd van groente, kruid en bloemen,
Meter van onzejaren,
Hemeloog, die alles overziet,
Die (aan) ons dauw en mist onttrekt,
Die ons 't veld beschildert,
Ja met goud overstraalt.

Al ‘t gedierte, verheugd, zit,
Loopt, vliegt, springt en danst,
Hinnikt, dartel, uitzinnig,
Blaat, loeit, gonst,
Eend en gans in 't water sliert,
't Wild gevogelt' tiereliert,
Leven in vree en rusten,
Buiten twist en lasten.

Lasten,waarom zweet en bloed,
Van ons lichaam drupt,
Zij benemen ons hart en moed,
Dat onze benen kruipen,
Zonder rust haast, laaten vroeg,
Naar de ploeg, naar de beesten,
En, al wat wij schrapen
Kan die schade niet oplappen.



Scheelset Eed in Wird to loar
Alie uwre’ in stuwne,
Scheel drieut frjuenschip boeyte doar
Twissche ĳeave frjuenen,
Scheel set Tjercke’ in Wer ijn roer,
Ja de Wrad ijn koal-ljeacht fjoer,
Och! wa djiept nu wiette?
Wa sil 't gleon uwt-jiette?

Goune SiNNE duwck in blieu,
Loyts oone' oore’ igge' hinne,
Werzzet Dy uwz stjonck—bedrieu.
Dog” Dĳn Hĳnzer rinne,
In dijn laeytsende' eag dat gljuerr‘t,
(Trog de Lest dy ‘tal bestjoert)
Beyde' oer' boose' in fromme,
Wa kin God ontkomme?

,Ël KIPEDO REAUWE-BJUESTER
Wijse: Van Goosen.

Gn/tsje stelt Kupido's pylk en bôge, as it feintsje te
sliepen leit. As er dat merkbyt set er it op in kriten: hy,
dy't sa graach fereale minsken narret, is sels harre en
stiet yn syn himd. Mar de mem -Venus — bèdet him
del: 'Stil mar, Grytsje is in leaf famke en jout dy dyn
ark fêst wol wer werom.’

Lyts forlĳnn' laey swiete muwlle,
Goune pole, wjueckte Wicht,
Dear hy Phœbistrielle' omtschuwlle,
Onder beam'—schaed tjuester-ticht;
Dol laey koker, boage, schicht',
(Reauw’ dear hy mey wircket)
In hy knieo/Ege ijnn' sliep
Restlijck, dat 'et snircket.

Dat begloerre' in Ijordigh eaghje,
ln elbaster-libb'ne Bijld,
Dat him laey in bortlijck leachje.
Dear wier Kuwze ontboage’, ontpijid.
Da 'er opwecke', in seag, ijn ’t wijld,
Ney' gruwn in ney hoppen’:

Twist doet eed en woord te niet
Elke uur en stonde,
Twist drijft vriendschap buiten de deur
Tussen lieve vrienden,
Twist brengt kerk en gerecht in beroering,
Ja zet de wereld in hellicht vuur,
Ach, wie schept nu water?
Wie zal 't gloeiende vuur blussen?

Gouden zon, duik en blijf weg,
Kijk aan de andere kant,
Alsje walgt van ons stinkbedrĳf.
Maarje paarden lopen,
Enje lachend oog dat ziet,
Op last van die het al bestuurt,
Zowel over bozen als vromen.
Wie kan God ontkomen?

CUPIDO ZIJN GEREI KWIJT
Melodie uit C. de Leeuw, Christelycke Plicht-Rymen (1649)

Grietje pikt Cupido's pijl en boog, als het ventje ligt te
slapen. Als hij dat bemerkt zet hij het op een krijsen:
hij, die zo graagverliefde mensen plaagt, is zelf beet—
genomen en staat voor aap. Maar zijn moeder —
Venus - sust hem: “Stil maar, Grietje is een lief meisje
en geeftje spulletjes vast weer terug.'

Kort geleden lagzoete mond,
Gouden kopje, gevleugeld kindje,
Waar hij schuilde voor de straal van Phoebus,
Onder boom-schaduw duister-dicht;
Neer lag koker, boog, pĳl,
(Gereedschap waar hij mee werkt)
En hij knip-Oogde in de slaap
Rustig, dat het snurkte.

Dat begluurde een lief oogje,
Een albast-levend beeld,
Dat hem een speels (hinder)laagje legde.
Daar was de kleine slaper zonder boog, zonder pijl.
Toen hij ontwaakte, en wild keek,
Naar de grond en naar boven:

praten. Ik stjer fan fer-triet. Myn grêfstien sil tusken dyn
lichem en dyn hert fan stien lizze.'

Rea-goune Muwlkje,
Ruwn-aerdigh' Djier
Ho komt, ho komt it by
Dat Y doz tuwickje;
Dear 't hert iz fier
Fen ljeafde njoencke my?
Ick sied ,, lck bried,
lck koyts ijn ljeafde fjoer.
lon ljeafde wâlt my oer.
Het stiet my 't ijeavjen djoer!
ln y sjeane dat ick bin,
Tor in uwt—terd ijnjön Min,
Mar blieuwe allijcke stjoer.

For al mĳn frejen,
Foral mijn dwaen,
For al mijn pijn en smert’,
For al mijn lijen,
Tjienst, hert oer-jaen,
(Hert) win ick naetjön hert
Koe heyd' „ Inweyd',
Koe griente, Beamte, Raem,
Ky, Schiepkes, Ey in Laem,
Koe Fuwggeit Dijck aef Daem,
Jôn hird henweack weackje' ijnwiet,
Ljeaf, lt triene om mĳn fortriet
Al het omtrint my kaem.

Mar, och! jæ witte,
Jae witte wol,
It iz, it iz om naet:
Wieromjae ’t litte.
OÆmeroll
Dy my doz t'on—rjuecht haet't,
Het stien „ Het bien,
Het Kiippe hird en kâid,
Het See-schomm' grijz in sâdt,
Het grijmm’ brocht Jo te Wrad:
Dat ick luwckje’, in even hird
on Iitte', in naet in wird
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vermurwbaar. lk sterf van verdriet. Mijn grafsteen zal
liggen tussen mijn lichaam en jouw stenen hart.

Roodgouden mondje,
Oprecht meisje,
Hoe komt het toch,
Dat gĳ zo spot;
Waar ’t hart verre is
Van liefdejegens mij'?
ik zied, ik braad,
ik kook in liefdevuur.
Mijn liefde voor U bruist over mij heen.
Wat is mij ’t minnen duur!
En gij ziet dat ik ben,
Dor en uitgeteerd in uw mijn liefde voor u,
Maar u blĳft even stuurs.

Met al mijn vrijen,
Met al mĳn doen,
Metal mijn pijn en smart,
Met al mijn lijden,
Dienst, hart aanbieden,
Lief, win ik niet uw hart.
Kon heide en weide,
Kon groen, geboomte, ram,
Koeien, schapen, ooi en lam,
Gevogelt‘, dijk of dam,
Uw harde hart week weken in vocht (= tranen),
Lief, het zou tranen (wenen) om mijn verdriet
Al wat om mij heen kwam.

Maar ach, zij weten,
Zij weten wel,
Het is, hetis vergeefs:
Daarom laten ze het.
OÆmeroll
Die mij zo ten onrechte haat,
Wat steen, wat been,
Welke rotsklip hard en koud,
Welk zeeschuim grijs en zout,
Welk monster bracht u ter wereld:
Dat ik verlangen koester, en even hard
Houdt u zich, en niet een woord



Hy drieuwt, hy weydet my (naet om forbett’ren)
Yn fiedsom grien, ianz Swiet—rin-ferssche-wett‘ren.
Hy macket mijn siel restlijck. thgehaden,
Laet m‘, om sijn Namme, Ianz gerjuechtheyds paden.

la schien ick moast Deads schaed-schril
dol trog—wanderje

Schoe 'k naet trog eangst' klien-moedig slæf
foranderje

Oermits Y binne mey my, trouwe hoedei
Jön herder—steas, mijn treast, stjoeit my to goede.
Y deckje my myn Disch,jin ’t nydig pinckjen
Mijns sijnn’-eag, dy 't hert-priemjende sjocht blinckjen.

Mey djoere salv'habbe‘ Y mijn hoile’ oer-iocht'ge,
Mijn Kroes, oer'ig, Mey drippen swiet foi-focht‘ge.
My folget naet az goe in goeheyt jiette,
Mijn libbens gong habbe’ Y mey goe trog-swiette:
In ijn Jon huwz sil ick, O ljeave Heere!
Neywinsch in wad, ja ijvig bly, forkeere.

MELDIJEN ÜT DE FRIESCHELUSTHOF
Twa meldijen dy't Jan Janszoon Starter foar syn
Friesche Lusthof (1621) út Ingelânwei helle, spile op
blokfluit, lüt en gamba.

@COM SHEPHARDS DECK JOUR HEDS

Lui SIR EDUWARD NOUWELS DELIGT

'le UEAFDEGJALPE
Wijse: (ck had voor desen, &c.

Fjoerige ieafdesferkiearring oanÆmerol, dy‘t der lyk-
wols iiskâid ûnder biiuwt. 'De Natuer, alle bisten en
planten om my hinne, soene güle as se dy dérmei be-
prate koene — mar it sil neat úthelje, do bist net te be-

degene die op mĳ past.
Hij drijft, hij weidt mij (op een wijze die niet kan worden
verbeterd)

In voedzaam groen, langs heerlijke, stromende,
zoete wateren.

Hij maakt mijn ziel rustig. Uit genade,
Leidt hij mij, om zĳn naam, Langs de paden van
gerechtigheid.

Ja, ook al moest ik gaan door een dal des doods
vol beangstigende schaduw

Dan zou ik niet door angst bang en laf worden
Vermits Gij met mij bent, trouwe hoede!
Uw herdersstaf, mĳn troost, stuurt mij ten goede.
Gij dekt mĳ mijn tafel, tegen ‘t afgunstig flikkeren
Van het oog van mijn vijand
die afgunstig 't (de tafel) ziet blinken.

Met dure zalf hebt Gij mijn hoofd geurig gemaakt,
Mijn kroes, tot over de rand gevuld, met druppen zoet
bevochtigd.

Mĳ volgt niets dan goeds en goedheid steeds weer,
Mijn levensgang hebt Gij met goed (weldaden)
verzoet:

En in Uw huis zal ik, O lieve Here!
Naarwens en begeerte, ja eeuwig blĳ, verkeren.

MELODIEEN UIT DE FRIESCHELUSTHOF
Twee melodieën die Jan Janszoon Starter voor zijn
Friesche Lusthof (1621) uit Engeland haalde,
gespeeld op blokfluit, luit en gamba.

voor Lieflocksters van de min

voor Silvester inde morgenstond

LIEFDESKREET
Melodie uit J.J. Starter, Den Friesche Lusthof(1621).

Vurige IiefdesverkiaringaanÆmerol, die daar echter
ijskoud onder blijfl. ‘De natuur, alle dieren en planten
om mij heen, zouden wenen als ze jou daarmee kon—
den vermurwen — maar het zal niets helpen, je bent on-
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Hy begoe „ Njuer in tjoe
Oon sijn Mem to roppen.

Nu is 't galljen, nu is 't kiermen,
Nu is 't tlermen sonder eyn.
Ja by gammen! wijlde Wiermen,
Ick bin scheyne’ duwbbeld scheyn‘!
Sjog ick fier, in Ioayts ick heyn,
Fijt”! mijn Arck iz stelne.
(Moart, ick stear!) Ick wird weer
Mietten mey eynjeine.

Mey eyn jelne wird ick metten,
Dear ick elckom mey uwt-miet.
'k Wird fen wrijt in spijt besetten,
Poer, uwtlitten trogh fortriet.
Mâm, dit spijllet myjae Griet
Tins in Ieau ick festlijck.
[:Venus:] Soon! „ Tjogh dy oon'
Dy huyn naet so lestlijck.

Dat swiet Famcke, gloer eag' Grietke,
Puwck-moy, aerdigh oer in oer
Blier-wijt Lamke, det in sjietke,
th eyn eagen-sinne fjoer,
Den buwght eick ney her bestjoer,
Sonder wird aef werr‘ dwaen
Jae sil Dy „ Leauw'dat fry,
Dijn geweer wol weer-jaan.

( 3 I TJESCK—MOARS SEE-ÆNGSTE
Wyse: Yets moet ick u Laura vragen, &c lean de Nivelle

Wif is in stoere feint dy't de see op wol. Kij meike is
wurk foar weiten hinnen. Syn held is Grutte Pier, de
Dünkerker kapers wol er wol opfrette. Wifs beppe
Tsjesck — hja hat de wees grut brocht — sjocht it mei
eangst yn it hert aan: de see is al sa nuodlik en dan
wol Wif ek noch op de oarlochsfloat oanmeunsterje!
Mar hja sil har der finder deljaan moatte.

WIF woe, mey in dolle Holle,
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Hij begon, benauwd en kwaad,
Aan zijn moeder te roepen.

Nu is 't huilen, nu is 't kermen,
Nu is 't kermen zonder eind.
’Ja, verdorie! voor de duivel,
lk ben te schande gemaakt, dubbel te schande
gemaakt!

Zie ik ver en kĳk ik dichtbij,
Ai! Mijn gereedschap is gestolen
(Och, ik sterf!) ik word weer
gemeten met eigen maat.

Met eigen maat word ik gemeten,
Waar ik iedereen mee uit-mat.
‘kWord van smaad en spijt bezeten,
Kwaad, buiten mĳzelf door dit verdriet.
Moeder, dit lapt mĳ die Griet,
Denk en geloof ik vast.'
'[:Venus:] Zoon, trekje
Die hoon niet zo erg aan.

Dat zoete meisje, giuuroog Grietje,
Bijzonder mooi, buitengewoon aardig,
Vrolijk-vriendelijk lammetje, doet een schatje,
Uit het zonnevuur van eigen ogen;
Dan buigt elk naar haar bestuur,
Zonder woord of zich te weren.
Zij zal jou, geloof dat vrij,
Jouw wapen wel terug—geven.'

TJESCK-MOERS ZEE-ANGST
Melodie naar D.P. Pers, Bellerophon (1649)

Wif is een stoere knul die het zeegat uitwil. Koeien
melken is werk voor watjes. Zijn held is Grote Pier, de
Duinkerker kapers lust hij rauw.Wifs oma Tjesck — zij
had de wees opgevoed — ziet het met lede ogen aan:
de zee is alzo gevaarlijk en dan wil Wif ook nog op de
oorlogsvloot aanmonsteren! Maar ze zal met zijn be—
sluit moeten leren leven.

Wif wou, met een dol hoofd,



/
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To de Wrâd uwt hôlIe-bôlle,
‘t Huwzto blieuwen wier nin tier.
Op in ijken boerd to drieuwen,
Rest-lees op in dol to klieuwen,
Kerde' Hy boppa 't grien fol Djier.

Altijd t’ huwz iz altijd finzen.
A! to lang it Fjild beginzen,
Efter Kouwz eerz', efter Ploeg':
lck sijck wijlder æventoeren;
Dat iz Læfferts nuysck—bestjoeren;
Yn Moars scheme, sleau in sluwg.

Greate Pierwier gled forjitten,
Al sijn dwaen wier boeyte witten,
Hie hy stil libbe’ oon eyn Hird:
Hie hy naet de See besijlle,
Uwz Län-Fijnne foetten spijlle,
ln betwongen mey fjoer in swird.

Mey in Floot’ great Schijps lavearje.
Wol ick; schomje, romje' in klearje,
Fen Doeynkerckers, ‘t scholp’rig sâdt.
Dear mey liet hy Plommenwaye,
’t Gleonne swird oer' holle swaye,
Dat, ijnn' moed, Speck-Jan al daet'.

Tjesckmoar seag, fen fiere weagen,
Ho—se fest fen Lân æf teagen,
d' Eagengald'se, earm-moar, korts uwt,
Dearfse‘ oppe' haegewier del bocke,
ln, fen beyde' ig,'t Lân beloke,
In de See seag ijn sijn Tuwt.

Wif, (doz kiermd' se) ô Tsierl! wier hinne?
Wif, het wotte nu beginne?
Wif, iz dy deWrâd t‘ on-rom?
Wif, möcht Mem de holle' opstecke!
Wif, it hert moast her to breckel
Wif, jae kearde' ijn 't Graef her om!

Dear de See so gruwlijck gappet,
In by tuwzenen ophappet,
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De wereld uit hollebollen (=dobberen),
Thuis te blijven was niet plezierig,
Op een eiken plank te drijven,
Rust-loos op en neer te klimmen,
Koos hĳ boven groen vol vee.

'Altijd thuis is altĳd gevangen.
Alte lang het veld begaan,
Achter de koeienstaart en achter de ploeg:
Ik zoek wilder avonturen; .
Dat is het suffe bestaan van een Lafaard,
Bij moeders schoot, suf en sloom.

Grote Pier was helemaal vergeten,
Al zijn doen was onbekend
Had hij stil aan eigen haard geleefd,
Had hij niet de zee bezeild,
Onze landsvijand de voeten gespoeld,
En bedwongen met vuur en zwaard.

Met een vloot grootscheeps laveren
Wil ik, schuimen, ruimen en klaren
Van Duinkerkers 't golvende zout(e water)!‘
Daarmee liet hij pluimen waaien,
't Gloeiende zwaard over 't hoofd zwaaien,
Dat, in gedachten, Spek-Jan al doodde.

Tjesckfmoer zag van verre,
Hoe ze steeds verder van 't land af togen,
De ogen huilde ze, arme vrouw, haast uit,
Toen ze op de hoge wier neerbukte,
En, aan beide kanten het land bekeek,
En de zee in zijn gezicht keek.

'Wif’, zo kermde ze, 'Ojongen! waarheen?
Wif, wat wil je nu beginnen?
Wif, isjou de wereld te benauwd?
Wif, mochtje moeder 't hoofd opsteken!
Wif, het hart moest haar breken!
Wif, ze keerde in 't graf zich om!

Waar de zee zo gruwelĳk gaapt,
En bij duizenden cphapt,

/8\ M \ %

/

,! “\ \

Sorgfâdigwacht't;
Ho det Goads glanz', dear ick doz klear mey ljeacht‘,

Mey flautme’ in fleagjen,
Jiemme fortseagjen?
0 't iz nin pleagjen,
Tjierllen op; hadmoed', hâcl moed‘, had moed
Trilĳe naet, mijn Mie iz goed.

Herts', fet mijn sizzen.
Joed,joed in Bernke bern' iz
Yn Davids Sted.
Gea sjeane 't Iizzen;
Ynne' Ogsekribbe herne‘ iz
Sijn waIe—bed.
Dit Bern, dat, az God salm', nin oonfange' het
Wirt Minsch' befuwne.
Fen Goad', for' stuwne,
Salve', in mijldjuwne,
Om middeljen dy free, dy free, dy freed',
Kening, Prester in Propheet'.

th hie dy Ingel.
Da gingt 'er op in sjongen:
(O Hijmmel-Luwdl
O swiet trogfmingel!
O sill'ge Ing'le tongen!)
Trog Hert in huwd
Drieuwt dock sang, de' Yerde oer, east, west,
noard in suwd,
0de heagste HEERE,
Habb’ tanck in eere:
De Yerd‘ (ney bejeare)
Hab free; de minsch', de minsch', de minsch'
Goad’s behage'. Owâde inwinsch‘!

(25! PSALM 23

In psalm fan Godsbetrouwen: de Hear is myn hoeder,
my üntbrekt neat.

Dy ljeave Heere God mijn Haed mijn Hoeder.
Ho kin‘t my quæ æf quelck? Hy's salm' mijn njoeder.

v1
25

/ \/“<…... %

\ ‚r”

Zorgvuldigwaakt;
Hoe doet Gods glans, waarmee ik zo helder licht
(geef),

Met onmacht en schrik
Jullie versagen?
O ’t is geen plagen,
Mannen: op, houd moed, houd moed, houd moed,
Tril niet, mĳn boodschap is goed.

Luister, begrĳp mijn zeggen:
Vandaag, vandaag is een kindje geboren
In Davids stad.
Ga, zie het liggen; ‚’
In de hoek van de ossekrib "'ls zijn wieg.
Dit Kind, dat als God zelf geen aanvang heeft,
Wordt mens bevonden.
Door God, voor eeuwig,
Gezalfd, en mild gegeven,
Om te bemiddelen de vreê, de vree, de vreed',
Koning, Priester en Profeet.

Uitlgesproken) was de Engel.
Toen ging 't er op een zingen:
(O hemelfklank!
O zoete mengeling (harmonie)!
O zalige Engel-klanken!)
Door hart en huid
Drijft zulke zang, de aarde over, oost, west,
noord en zuid.

0 de hoogste Here
Hebbe dank en ere:
De aard' (naar begeerte)
Hebbe vreê; de mens, de mens, de mens
Gods welbehagen. o begeerte en wens!

Melodie uit Petrus Datheen, De Psalmen Davids,
vanaf 1566.Zetting: L. Bourgeois.
Een psalm van Godsvertrouwen: de Heer is mijn her-
der, mij ontbreekt niets.

De lieve Here God, mijn Hoofd, mijn Hoeder.
Hoe kan het verkeerd met mij gaan? Hij is zelf

N//.«
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thgruwn'leas djieppe kolcken,
Dear eangst' till't ’t hyer oereyn,
Dear schrick, mey tuwzen dolcken,
Grijm-grouw'let fier in heyn,
Mey suwne-molnefstienen
Belestge', o Heer’, mey eag,
Mey hert, mey herteftriennen,
Graey ick to Dy om heag.

Mijn luwd lit to dy klieuwe,
Hertse' Heere God mijn rop,
Litt' ioft in wolck’ trog—drieuwe
Mijn herts—gruwn' kiermen op.
O lette', uwt djiep mey-lijen,
Mey myld ontlitsen ear,
Op ’t uwtjen fen mijn lĳen:
Och! heeĳe mijn siel-seer.

Heer‘ woene‘ Y ernste bruwcke
Uwz grouw’len trog to sjean,
Ion wreck-swird dear op iuwcke,
O God! wa schoe bestean?
Mar by Dy wirt forjuwne,
Op datme', ijn berne tocht',
Dy freaz'fljeaft, schuw fen suwne,
Waems eag trog 't tjuester sjogt.

E BLVE-MIE
fenne geboorte uwzSillig—meytsers, trogge lng'len de
Herders to Bethlehim oon-kund'ge
Wyse: Balette d'e Brockhorst

Krystliet. De hoeders lizze by nacht yn it fjild. De ingel
seit tsjin harren: 'Hoeders, wés net bang, der is in
lytse poppe berne, gean hastich nei de stäl yn Bethle—
him.’ En dan barst it ingelesang út: Frede op ierde, yn
de minsken in welbehagen.

O Schiepe Hoeders,
Uyt lapicks heagste stame,
Dy 't fijld by nacht,
Jin tosck-bebloeders
Lieuw',Wolve', opjiemme Lamen
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Uit grond'loos diepe kolken,
Waar angst mij 't haar doet oprijzen,
Waar schrik, met duizend dolken,
Angst aanjaagt ver en dichtbĳ,
Met zonde—molenstenen
Belast, o Heer, met oog,
Met hart, met herts-tranen,
Schreeuw ik tot U omhoog.

Laat mijn geluid tot U klimmen,
Luister, Here God, naar mijn roep,
Laat lucht en wolk doordringen
Mĳn kermen uit de grond van mijn hart.
O, let uit diep medelijden,
Met mild geopend oor,
Op 't uiten van mĳn lijden:
Och! heel mijn ziele-zeer.

Heer, zoudt Ge ernst gebruiken
Om onze gruwelen te doorzien,
Uw wraak-zwaard te hanteren,
o God! wie zou (in Uw oordeel) bestaan?
Maar bij Uwordt vergeven,
Opdat men in liefde als van een kind,
U vreest en mint, schuw voor zonde,
(U) Wiens oog door ’t duister ziet.

BLIJDE BOODSCHAP
van de geboorte van onze Zaligmaker, door de enge
len verkondigd aan de herders te Bethlehem
Melodie uit D.P. Pers, Bellerophon (1648).

Kerstlied. De herdertjes liggen bij nachte in het veld.
De engel spreekt tot hen: ‘Herders, vreest niet, er is
een kindeken geboren, spoedt u naar de stal in Beth-
lehem.‘ En dan barst het engelengezang los: Vrede op
aarde, in de mensen een welbehagen.

0 schapen hoeders
Uit Jakobs hoogste stamme,
Die ’t veld bij nacht,
Tegen tand-bebloeders,
Leeuw, wolf, (bewaakt en) overjullie Iamm'ren

In by tuwzenen forteart,
Dy dear sonder resten restje;
Dy de greate Fisken mestje;
Dearme mey in suwn hert steart.

Jiette liet ick ’t hette wezze,
(Nu 't ick Dy naet kin belezze
Nu 't dijn sin ney” See to fljuecht)
Teagste' oer” See ijn keapfaerdye.
Och! het wijlde rasernye
Drieut dy dearme' op 't wetter fjuecht!

Dearme naet yen tred ontwijcket,
Schien de Dead yen grijmme' oon—kijcket!
Dear Fortwijv'linge' helsch in luwd
Bijllet, in mey Dealsche tossken,
Schĳp in ljue forslijnt by bossken,
Æf de Lonte steckt ijn 't kruwd.

Wol den; sijlle' ijnne' Hijmmelsche' hoede.
't Fearckjen tijgge dy to goede.
lck befel, dy ijn Goads hân,
Dy stjoer dy uwt wetter-Weegen,
Klipp'-nead, hey! in twierre-fleagen,
Trog sijn lng'len, bly to Lan.

I ?] WOBBELKE
Stemme: Daer vond ick heynelijck. &c.

De dichter stiet fo! fjoer en flam foar Wobbelke, sa't
er syn leafste neamt: 'Boerintsje'. Syn hert kribelet en
as hy nei har sjocht, fljocht it syn eagen üt - sa yn dy
fan syn leafste. 'Tútsje my of ik bin dea.‘

Myn hert dat trillet my, it iz nin rôy!
Mijn ljeafste Wobbelke,
Mijn swietste Wobbelke,
Mĳnwìrdste Wobbelke,
Het biste moy!

Ick fiel oon 't kreauweljen, ljeaf, het my dert,
Mijn gouden Ingelke,
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En bij duizenden verteert.
Die daar zonder rusten rusten; \-
Die de grote vissen mesten,
Waar men met een gezond hart sterft.

Nogzou ik het zo laten zijn,
Nu ikje niet overreden kan,
Nuje zin naar zee toe vliegt,
Alsje over zee toog in koopvaardij, .-
Och! Wat wilde razernij ‘Drijftje waar men op 't water vecht! '
Waar men niet een stap ontwijkt,
Ofschoon de dood je grimmig aankijkt!
Waarvertwijfeling hels en luid
Schreeuwt en met duivelse tanden
Schip en mensen verslindt bij hopen
Of de lont steekt in het kruit.

Nu dan, zei! in de hemelse hoede.
Strekke 't varen je ten goede,
lk beveelje in Gods hand.
Moge Dieje sturen uit de baren,
Uit het gevaar van een klip, hagel en stormvlagen,
Doorzijn Engelen, blij naar het land.' ‚
WOBBELKE
Melodie ('Boerìnnetje, als ghy gaet water halen') uit
J.B. Stalpart, Gulde—Jaers Feest-Daghen (1635)

De dichter staat in vuur en vlam voor Wobbelke, zoals
hij zijn geliefde noemt: ‘Boerinnetje‘. Zijn hart kriebelt
en als hij naar haar kijkt, vliegt het zijn ogen uit -zo
zijn geliefde in. 'Kus me of ik sterf.'

Mijn hart dat trilt mij, hetis buitengewoon!
Mijn liefste Wobbelke,
Mijn zoetste Wobbelke,
Mijn waardste Wobbelke,
Wat ben je mooi!

lk voel aan 't kriebelen, lief, wat mij deert,
Mĳn gouden engeltje,



Mijn gouden ingelke,
Mijn gouden lngelke,
Du biste' ijn 't hert.

0! 't hert ontfljuecht my beyd' mijn eagen trog.
Ja 't rint uwt my ijn dy,
lt tjocht uwt my ijn dy,
It ljeapt uwt my ijn dy,
Az ick dy sjog,

Ick kin naet wezze fen dy, swiete Djier,
Æf ick mót stearre ĳeaf,
Æf ick möt stearre ljeaf,
Æf ick môt stearre ljeaf,
Dat ‘s inckel wier.

Help Ljeafste’, () litste my ijn docken quea,
Paetke my swiete Tuwt,
Paetke my swiete Tuwt,
Paetke my swiete Tuwt,
Æf ick bin dea.

„Î! FRIESCHETJERNE
Tean fen Malle syn/re

Tjerne, in boer fan middelbere âldens, fertelt op de
bruiloft fan syn lânhear hoe‘t erjierren lyn om syn frou
Yntske stike. Hy hat der in liet op makke, in twa-
spraak. Yn it earstoan wol Yntske neat fan Tjerne
witte, want se tinkt dat Tjerne wat mei Rinsen hat.
MarTjerne hâldt oan en se jout ta. Se nimt de knotte-
doek, in mei side bestikte doek, oan, dêr't neffens âld
gebrûk, de teint syn faam, de troupeinjes yn oanbiedt.
En troch it oanlûken fan de knoop is de ‘keap‘ sietten.

: Hilla! het Famke sjog ick clear?
lz ‘t Yntske Widmers? swiete ljeave Djear!
Yntske, lieaf, wier hinne? Docken hert allinne!
ick had dy silschip, Bout, iz 't dijn bejear.
: Ne Tjerne, dat komt naerne foor,
Sert, gong‘ wierom, du, witste wol in oor'.
Linckert loyts’ dearjinsen „Leyt dĳn ljeafste

Mijn gouden engeltje,
Mijn gouden engeltje,
Jĳ bent in 't hart.

O! ‘t hart ontvliegt mij allebei mijn ogen door.
Ja, ‘t loopt uit mij injou,
Het trekt uit mij in jou,
Het springt uit mij in jou,
Als ikjou zie.

ik kan niet bijjou vandaan zijn, zoete liefste,
Of ik moet sterven, lief,
Of ik moet sterven, lief,
Of ik moet sterven, lief,
Dat is enkel waar.

Help, liefste, o laatje mij in zulk een kwaad,
Kus mij, zoete lieveling,
Kus mĳ, zoete lieveling,
Kus mij, zoete lieveling,
Of ik ben dood.

Melodie uit G. de Swaen, Des singende Swaens Tee—Gift
(1655).

Tjerne, een boer van middelbare leeftijd, vertelt op de
bruiloft van zijn landsheer hoe hij zijn vrouw Yntske
jaren geleden het hof maakte. Hij heeft er een lied op
gemaakt, in dialoogvorm. Eerst was Yntske weinig
toeschietelijk, want ze dacht dat Tjerne iets met Rin-
sen had. Maar na enig aandringen gaatze om. Ze ac-
cepteert zijn knottendoek, een met zijde bestikte
doek,waarin volgens oud gebruik de vrijer zijn gelief-
de de trouwpenning aanbiedt. En door het aantrekken
van de knoop is de ‘koop‘ gesloten.

T: Hela! welk meisje zie ik daar?
ls ’t Yntske Widmers? Zoete lieve meid!
Yntske, lief, waarheen? Zo'n hart alleen!
ik houdje gezelschap, lieveling, als 'tje
begeerte is.

: Nee, Tjerne, daar kan niets van komen,
Kalm aan, ga terug, je weet wel een ander.

lz de sterckste dy ick wijt.

Dear ney wirdde Muwz-man freage.
Muwzfman swol fen edel bloed,
Muwz—man heag fen hert in moed,
Muwz-man spriick: lck wol it weage,
Lauw' my dat schien” Bijld to jeft'.
Wa ’s er kreftigjin mijn kreft?

’t Famcke' eack, to dizz' Booste willig,
Dit 's de Man dy 'k ljeafst bejear.
Jouw’ my Trouw' kiermd-se alweer.
Docken Booste' iz my lock-sillig.
Dear mey wippe Muwz mey Muwz,
Wol—fol—noegge’ ijn 't Muwzefhuwz.

,13! OP ’T MUSYCK—SJONGEN
Wijse: Het daget uyt den oosten, &c.

As swietlûdige muzyk ús yn it moed taaste kin, wat in
geniet moet de himelske ingelesang dan wol net yn
ús wekker meitsje‘?

So ‘t yerdsch‘ swiet—luwdigh sjongjen
Uwz ‘t hert korts t‘ eare‘ uwtrtjocht,
Tinck 't hijmmelsch lng‘le tongien
Het macket dat in nocht!
Tinss‘ ‘t hijmmelsch lng'le tongjen
Ing'le tongjen.

Kin me' hier so swiet Musijckje
Dat Goads Gaest 't hert ijn—giet
Fen Goads frjune': het sil ‘t lijckje
By 't hĳmmelsch' ijvig Liet?
O Goads frjune! het sil 't lijckje?
O frjune sijckje.

‘le PSALM 130

In smeking, út it djipste fan de ellinde wei, om Gods
genede.

Yen liet Hammaalotn

is de sterkste die ik weet.‘

Daarna werd Muis-man gevraagd.
Muisman zwol van edel bloed,
Mulsfman hoog van hart en moed,
Muisfman sprak: ‘lk wil het wagen.
Beloof mij dat schone beeld als gave.
Wie is er krachtig vergeleken met mijn kracht?‘

't Meisje ook, tot dit huwelijk bereid,
'Dit is de man die ik ‘t liefst begeer.
Geef mij trouw', kermde ze steeds weer.
'Zo'n huwelijk is mĳ gelukzalig.‘
Meteen wippen Muis met Muis,
Geheel tevreden in 't muizenhuis.

OP HET MUZIEK-ZINGEN
Melodie urt J.B. Stalpart van der Wielen, Extractum catho-
licurn (1631).
Als zoetgevooisde muziek ons gemoed kan ontroeren,
wat een genot moet de hemelse engelenzang dan wel
niet teweegbrengen?

Als het aards welluidend zingen
Ons het hart bijna het oor uittrekt,
Bedenk, het hemels zingen van de Engelen,
Wat geeft dat een genoegenl
Bedenk het hemels zingen van de Engelen,
Het zingen van de Englen.

Kan men hier zo zoet muziek maken
Dat Gods Geest het hart ingaat
Van Gods vriend; wat zal 't lijken,
Vergeleken bij ’t hemels eeuwig Lied?
O Gods vriend! Wat zal 't lĳken?
O vriend zoek.

Melodie uit Petrus Datheen, DePsalmen Davids, vanaf
1566. Zetting: G. Goudimel.
Smeekbede, uit het diepste van de ellende, om Gods
genade

Een lied hammaä/oth



Wantjae hie to nimmen fal,
Az de sterckste Man boppe' al.

Wa de kreftigst' nu moght wezze,
(Oermits jæ him salm naet sey)
Briek him de' holle dey oon dey:
Hy koe ‘t tinse, fettje’ aef lezze;
Eyniinge‘ het hy him betocht,
/Ef ’t de Sinne wezze mocht.

Hy stoep ney de Sinne‘ in kâte:
Tsyrl, dy tijd in stuwnen stjoert,
Dy de Wrâd roun—om begloerr't,
Dy oer 't wetter, fersck aef säte,
Wäd‘t, booschje‘ oon mijn Bern: dy nin
A2 de kreftigste' het ijn ’t sin.

Kreftigst' bin ick naet. Dy grijmme
Tjocke woloke twingt my wol,
Dat ick az Kaepmomme‘ om—rol,
Dat ick om rin az ijnn‘swijmme:
(Sey de Sinne‘) y kinne ‘t sjean:
Dearom mogge‘ y to him gean.

Wolcke, schoene Y wezze mugge
d' Alderfkreftigste‘? herckje my,
Wirdd‘ mijn Sweager bid ick Dy.
Seft (sey Wolck‘) dat woe naet doge.
Sjog dy Berghe‘ iz my to quea,
Reyts ick him hy breckt mijn ljea.

Stege stant—fries‘, stjuwgge holle,
Dy for ninter duwckt nogg‘ wijck‘t,
By waems kreft eack nimmen lijck't,
Wirdd' mijn Berns man, so y wolle?
(Doz sprijck Heeroom Monse'yem oon)
Wezze y mijn oon-boosche soon.

Atlas gappe', ik möt it lĳe
Dat de Muwz mijn Maesterwirt,
Dy my krabet, djiep, oon ‘t heit;
Koene‘ Y him to SchoonfSoon krije:
Dy my hyer in huwd trog bijt
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Want zij had in niemand zin,
Dan de sterkste man boven alles.

Wie de krachtigste nu mocht zijn,
Daar zij hem zelf niets zei,
Daarover brak hĳ het hoofd dag na dag:
Hĳ kon 't bedenken, begrijpen noch lezen;
Eindelĳk heeft hĳ bedacht,
Dat 't de zon kon wezen.

Hij stapte naar de zon en sprak:
’Vriend, die tijd en uren stuurt,
Die de wereld van alle kanten begluurt,
Die over ‘t water, zoet of zout,
Heerst, trouw met mijn kind: die niemand
Dan de krachtigste in de zin heeft.'

‘De krachtigste ben ik niet. De dreigende
Dikke wolk dwingt mij wei,
Dat ik in een kap vermomd omrol,
Dat ik rondloop als in zwijm:'
Zei de zon, ‘u kunt het zien:
Daarom kunt u (beter) naar hem gaan.‘

'Wolk, zoudt u kunnen zijn
De allerkrachtigste? Luister naar mij,
Word mijn schoonzoon bid ikjou.‘
'Kalmaan' (zei Wolk) 'dat zou niet deugen.
Kijk die berg is mij te kwaad,
Raak ik hem, hij breekt mijn leden.‘

‘Onverzetteiijke Standfries, onverzetteiijk hoofd,
Die voor niemand duikt noch wijkt,
Bijwiens kracht ook niemand kan worden vergeleken,
Word de man van mijn kind, als u wilt?’
Zo sprak Heer-oom Monseoom (oom Berg) aan,
'Weest umijn aangetrouwde zoon.‘

Atlas gaapte, ‘ik moet het dulden
Dat de Muis mijnMeester wordt,
Die mij krabt, diep, aan 't hart;
Kondt ge hem tot schoon-zoon krijgen:
Die mij huid en haar doorbijt
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Rinsen,
Yn 't Buwtte-huws to kijtsen oere Door.
: 't lz om Dy „ Dat ick ly,,
‘t Santigh tuwzen Deaden.
Naet om my „ Het mient hy„
Klegge Rins dijn neaden.

:Yntske ljeaf, du biste ‘et hert.
' Jou! datm' er naet grien om Wirt!
' 'k Ly om cly so gritte smert.
: Feynt, het iz 't den dat dy dert.
: Gouden het schoe 't wezze?
lck kin naet genezze,
Az ijnne hijmmel fen dĳn Ijeave Schirtt‘.

:Ick bin for—eald op dy op dy,
Mijn huynigh—swiete Tuytelke, leauw’ my,
‘t Libben, in mijn stearren „ Stiet oon dyn
bejearren,
Forlitste my, de kâdde Dead ick ly.

: Kin ick dy 't libben nimme' æfjaen?
Frjune‘ hoe wier ‘t muwlck for my om
dat to dwaen?
Gick, hoe kinste kleye „ Wier mey soe ‘k dy deye?
't lz nin petear. Het! soe k dy den forjaen?
: Ljeaf ick bin „ Trog dijn Min„
Az in fjoer ontstitsen.
TuwzeI-sin „ In 't begin,
Had it fjoer beritsen.

: Ljeave Bijld, dat is to let.
: Wierom? 't fjoer mei wetter bett‘.
: Minne—fjoer ontsteekt to red.
: Tjerne, dog ick dat?je het!
: Om dy, in oors naerne ,, Mot mijn hert
doz baerne,
‘k Wit sijcker dat ‘et my oors nimmen det.

: Tuwt, az ick by dy wezze mey,
Den iz mijn hert so nochlijck alle dey;
Alle swiere fieagen „ Tjeane‘ uwt mijn
droove‘ eagen
Dy goeysje‘ in gaije‘ az tu, ljeaf, rinste wey.

' la Tjerl! hetwoeste dat ick die?
My aenget rju for ‘t raebjen fenne Lie;
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Lepert kijk daarginds ligt je liefste Rinsen,
in de koestal over de (onder)deur te kijken.

: 't ls omjou - dat ik lijd,
Zeventig duizend doden.

: Niet om mij. _ Wat meent hĳ?
Klaag Rinsenje noden.
: Yntske lief,jij bent het hart.
: Wel wei, (men moet oppassen) dat men er niet
verliefd door wordt!
: ‘k Lijd om jou zo grote smart.
: Man, wat is ‘t dan dat je deert?
: Liefste, wat zou 't wezen? — lk kan niet genezen,
Dan in de hemel vanjouw lieve schoot.

: Ik ben verliefd opjou, opjou,
Mijn honingzoete bekje, geloof mij,
‘t Leven en mijn sterven ligt aan jouw begeren,
Verlaat je mĳ, dan lijd ik de koude dood.

: Kan ikjou 't leven nemen of geven?
Vriend hoe was ’t mogelĳk voor mĳ om dat te
doen.
Gek, hoe kunje klagen Waarmee zou ikje doden?
't ls geen praat. Wat! Zou 'kje dan vergiftigen?

: Lief, ik ben _ Door mijn min voorjou
Als een vuur ontstoken
: Waanzin. Houd in ’t begin
Het vuur bedekt.

: Lief beeld, dat is te laat.
: Waarom? Blus ‘t vuur met water.
: Minnevuur ontvlamt te snel.
: Tjerne, doe ik dat? Ei wat!
: Omjou, en anders nergens om, moet mijn hart
zo branden.
‘k Weet zeker dat het mij anders niemand doet.

: Lief, als ik bij je wezen mag,
Dan is mijn hart zo tevreden de hele dag;
Alle zwaarmoedige vlagen Trekken uit mijn
droeve ogen
Die schreien en huilen alsjij wegloopt.

: Ja man! Wat wilde je dat ik deed?
Ik ben heel bangvoor het roddelen van



Schoe ick by dy blieuwe „ in dijn pleagg
fordrieuwe?
De Ljue dy seine‘ oer al dat ick dy hie.

T: Swiete Laem ,,Az 't so kaem„
‘t Hert wier my fornoegge.
: 't lck dy naem „ Sljuechte Faem„
Wierste dear mey foegge?

: Ljeaf oer-floedig: Iz 't den so?
: 'k Gick 'er mey; ho doz! ho ho!
: Sjogh dear moye, kijcke—bo!
: Socken Knötte ‘k Taest al to.
: Swiet, oerfswiette Famke „ Ljeaf,
ijnaljeave Iamke,
't iz keap, 't iz keap: kom paetkje my,
so, so. so so so so.

-<
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‚Ü TO—HÆCKE
Stern: Rosemomje laghgedooken, &c.

Nei it suksesfolle optreden giet Tjerne op hûs oan. Hy
sjongt dan oer it geniet fan de frijerij, teminsten, as de
jongeiju in bytsje nei de rie fan de âlders harkje.Want
oars komt it op ’e kop ferkeard. Nim noOfke en
Swobke, dy't harren oan elkoar ferseine sûnder har—
ren âlders te rieplachtsjen: No hawwe se in protte
bern en neat yn ‘e panne. Hoite en Hotske tochten ek
dat se wils genöch wiene en Sjolle Kreamer en Tetke
ek: se hawwe in heukerich bestean. Hoe‘t it wol moat
litte Oeds en Sets sjen: dy hawwe it no best. Dizze
wize rie is foar Tjernes eigen soan, Ork ornearre.

Tjerne sjongt IanseWey, geande ijnne suwze,
ney huws

Swiet,ja swiet iz 't, oere miete,
't Boaskien fore jonge Lie,
Kreftig swiet iz 't, siz ickjiette,
Az it giet mey A'ders rie.
Mar oorz tĳggetet to ‘n pieag‘,
Az ick oon mijn Gea-feynt seag.

Goune Swobke, lit uwz pearje,
Bea hy her mey mijlde stemm'.

de mensen:
Zou ik bij je blijven en je plaagverdrĳven?
De mensen die zeiden overal dat ik
(verkeringmet)je had.

T: Zoete lam .als ‘t zo kwam,
Danwas mij 't hart tevreden.
: Als ikje nam, eenvoudig meisje,
Wasje daarmee gediend?

: Lief, overvloedig! ls 't dan zo?
: ‘k Drijf er de spot mee; wat nu, ho ho.
: Kijk daar eens mooierd, kiekeboe!
: Wat een knotte! ik tast al toe.
: Zoet, zeer zoet meisje, lief in-lief lammetie,
't ls koop, we zijn ‘t eens, kom, kus mij,
zo, zo, zo. zo, zo, 20!

_<

—i—<—-i-<—iTOEGIFI'
Melodie uit D.P. Pers, Vernieuwde Urania (1648).

Na zijn succesvolle optreden gaat Tjerne terug naar
huis. Hij zingt daar bij over de geneugten van de vrij-
erij, tenminste, als de jongelui een beetje luisteren
naar de raad van hun ouders. Want anders kan het fa—
liekant fout gaan. NeemOfke en Swobke, die zich ver-
loofden zonder hun ouders te raadplegen: Nu hebben
ze veel kinderen en niets te eten. Ook Hoite en Hotske
dachten dat ze wijs genoegwaren, en evenzo Sjolle
Kramer en Tetke: het is kommer en kwel geworden.
Hoe het wei moet toonden Oeds en Sets: die leven nu
in voorspoed. Deze les is bestemd voor Tjernes eigen
zoon, Ork.
Soezerìg gaande langs de weg, keert Tjerne zingend
huiswaarts

Zoet, ja zoet is 't bovenmate,
‘t Verloven voor dejonge iui,
Heel zoet is ’t, zeg ik nogeens,
Als het gaat met de raad van de ouders.
Maar anders wordt het een plaag,
Zoals ik aan een jongen uit mijn dorp zag.

'Gouden Swobke, laat ons paren,”
Vroeg hij haarmet milde stem.

ln âlde fabel. Der wie ris in klúzner dy't in mûske fûn.
Hy toveret har om yn in minskefamke. As it famke fol—
woeksen is, wol sy in man; de sterkste dy't te finen is.
De klüzner sil sykje. Hy freget de Sinne: ‘binne jo de
sterkste,‘ mar dy stjoert him nei deWolk, om't de
wolk de sinne fertsjusterje kin en dus... DeWolk st—
joert him nei de Berch, de Berch nei de mûs, dy graaft
gangen yn syn foet en dus... Lit de mûzeman nowol
wat yn it famke sjen...

Ynne' cer—lang forlijnnejieren,
Yn Saturnus tijd, by ads,
Yn dy goune tijd , âd—wrâds,
Da de Djier, æf 't minschen wieren,
Mey eyn taeie‘ in spraeck forsjoen,
Oon elck-oorme' in praetjejoen‘.

Vn dy tijd wier ‘t dat in Minsche,
Dat in srllig Cluws’ner siet
Oone‘ igg' ten in rinnend' wiet,
Dy de gave' hie, het hy winsche,
Fen al ‘tjinge’ hy hearde‘ æf sjoe,
Dat it wirdde‘ allijck hy ’t woe.

‘t Berde dat in lelefkoffe,
Lanz dizz' Sleatfig, dear hy laey,
Mey in Muwske noam sijn draey,
Dat him, ijnne fiecht, ontplofte.
Dit wuwn' Heer—om ijnne Iaep‘,
Fen sijn mouwe, slippe', eef kaep'.

Hy sloeg de‘ eagen neije Stearren,
ln hy winsche dat dit Djier
Dit Muwsintje‘ in Minsche wier.
't Ging ney' winsche, ney bejearren.
Faer wier bly. Hy fet dizz' Pop,
Az ey-berne Dochter op.

Azjæ Faem, ney tijds forrinnen,
Wuwgsenjeld injieren hie,
Tocht in socht uwz Ciuws‘ner rie
Om her Booste‘, in brijck sijn sinnen,

\.“x
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Een oude fabel. Er was eens een kluizenaar die een
muisje vond. Hij tovert haar om in een mehsenmeisje.
Als ze volwassen is, wil ze een man; de sterkste die er
te vinden is. De kluizenaar gaat op zoek. Hij spreekt
de Zon aan: ‘ben jij de sterkste?’ maar die verwijst
hem naar deWolk, omdat de wolk de zon kan verdui-
steren en dus... DeWolk stuurt hem door naar de
Berg, en de Berg naar de Muis, die knaagt holletjes in
zijn voet en dus... En laat de muizenman nu wél iets
zien in het meisje

In de heel langvervlogenjaren,
In Saturnus‘ tijd, oudtijds,
in de gouden tijd, in vroeger tijd,
Toen de dieren, alsof 't mensen waren,
Met eigen taal en spraak voorzien,
Met elkaar een praatje hielden.

In die tijd was ’t dat een mens,
Dat een zalige kluizenaar zat
Aan de oever van een stroom (stromend water),
Die de gave had, dat wat hij wenste,
Van al 'tgene hij hoorde of zag,
Dat het werd zoals hij het wilde.

't Gebeurde dat een nachtuil,
Langs deze slootkant, waar hij lag,
Met een muisje een draai maakte,
Dat hem, in de vlucht, ontviel.
Dit wond Heerfoom in de lap,
Van zijn mouw, slip of kap.

Hij sloeg de ogen op naar de sterren,
En hij wenste dat dit dier
Dit muizinnetje een mens was.
't Ging naar wens, naar begeren.
Vader was blij. Hij voedde deze pop,
Als een eigen dochter op.

Toen dit meisje na verloop van tijd,
Volwassen leeftĳd en jaren had,
Dacht en zocht onze kluizenaar raad
Over haar huwelijk, en brak daar zijn hoofd over,



pxl BERT—SANGHTWISSCHE AEMARYI. INGÔRIS
Stem: La vr:/age. of Vrou van mijnjeugd. &c.

Goris meiÆmaryl hiel graach lije, mar hy komt oan
de winige doar. Sy fynt dat hy te folle klaget en slacht
dat gjin acht. Boppedat hat er wat mei Galathæa.

G: Goune Æmaril.‘
Æ:Wol GÖRiS het 's 'er weer ijn til?
G: Stæ, blieuw', Bout, hädde' in bijtke stil.

Hertse mijn bea.
Æ:Dat sil wol dwaen dijn GALATHÆA.

G: Yn Dy allinne' iz al mijn free.
Tove' ey! Æ: Wier ney? G: Ney my.

/E:'t iz my so wee naet yens om dy.
G: Du blieuwste yz-kâd in stjoer

Al baernste my gleon az in ĳoer.

Ick stear, ick stearl
‚&Het fiet dit kiermen al tijd weer?
G: Hoop' om ontlesting’ fen mijn seer.

Forbly mĳn moed.
Æ:Wezz‘ bly in fry wier to so tjoed?
G: Ey pearje, ljeaf, mey my so 's ’t goed.

Ey, ey! Æ: Wey, wey. G: Had dear.
Æ:O maet 't iz naerne ney so klear.
G: Doz gong ick (Herders bern)

Yn frucht-leas ijeafjen gled forlern.

MELDIJEN ÛT DE FRIESCHELUSTHOF
Twa meldijen dy't Jan Janszoon Starter foar syn Frie-
sche Lusthof (1621/1627) brûkte, spile op de siter.

ill), Y HAVEWAKED THEWINTERS NIGHTS

‘sz DE NIEUWE LABORÉ

gil MUWZE—BOOSTE
Wijse: Si a' est pour mon pucellage
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BEURTZANGTUSSENÆMARIL ENGORIS
Melodie uit J.J. Starter, Den Friesche Lusthof (1621).

Goris maaktÆmawl het hof, maar vangt bot. Ze vindt
dat hij teveel klaagt. Bovendien heeft hij iets met Ga—
iathaea gehad.

G: GoudenÆmaril!
Æ:Wei Goris, wat is er weer aan de hand?
G: Sta, blijf staan, Iievellng, houd even stil,

Hoor naar mijn bede.
Æ: Dat zal jouw Galathæa weldoen.
G: lnjou alleen is al mijn vree.

He,wacht! Æ: Waarop? G: Op mij.
Æ: ik ben niet zo verlangend naarjou.
G: Jij blijft ĳskoud en stuurs,

A| zet je mij gloeiend als een vuur in de brand.

lk sterf, ik sterf!
Æ: Wat voedt dit kermen altĳd weer?
G: Hoop op verzachting van mijn zeer.

Verblijd mijn gemoed.
Æ:Wees blij en vrij; waartoe zo kwaad?
G: Ei, paar, liefste, met mij, dan is 't goed.

Ei, ei! Æ: Weg, weg! G; Houd daar (:Pak aan)
Æ:O vriend, zo duidelijk is het (nog) Iang niet.
G: Dan ga ik (herderskind)

ln vruchteloos minnen helemaal verloren.

MELODIEÉN UIT DE FRIESCHELUSTHOF
Twee melodieën die Jan Janszoon Starter voor zijn
Friesche Lusthof (1621/1627) gebruikte, gespeeld op
de citer.

De melodie voor Starters Kheb veel nachten lang
gewaeckt.

De melodie voor Starters Stil, stil een reys.

MUIZENHUWELIJK
Melodie naar A. Valerius, Nederlandtsche Gedenck-clanck
(1626).

Ofke, seyse' ho soe 'k it klearje,
Wistu rie to Heyte' in Mem?
Ljeaf, dat nim ick to mĳn lest.
Dear mey wier dy Knötte fest.

Da dit Pear to gearr' soe ijtte,
In jae hiene nin gewin,
Heyte seag, az woe hy bijtte,
Memwier stjoersch in lef fen sin;
Ofke, seyse', elckjier in Bern,
Wier ick Faem, ick woe 't so jern.

Hoyte'in Hootske, Sneyns to keamer,
Mecken 't mey elck—oorme klear.
Tetke krigge Sj'oile-Kreamer,
To Sint Eal, byWijn in Bjear.
Nu rint elckum az in slet,
En bekleye 't: marto let.

Oeds die better, ney ick achtje,
Da hy Sætssijn trouw' to—sey,
Hy liet de' Aders even plachtje,
Het-se' oon elcke' igjoene mey.
Nu besit hy huwz in Schuwrr’,
ln sijn Bern fieanne' all' man uwr.

Orck, mijn Soon, wot du bedye,
Rin naet oon allijck in Moll‘,
leid in rie lit mey dy frye,
Bern, so geann' dijn saken wol,
Den sil de' Hijmmel oer dijn dwaen,
Lock, in mijide Seyning', jaen.

ljMALLESIJMEN (muselaar)
Zetting uit het Leningrad Manuscript (Nederland ca 1.650).

De meldij dêr't Gysbert it liet fan Tjerne en Yntske op
dichte, hjir yn in setting fan de ferneamde Amster-
damske oargelist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-
1621),wurdt op de muselaar spile. Dit populêre virgi-
naaltype tanket de folie klank can it oanslachpunt by
it midden fan de snaar.
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'Ofke,‘ zei ze, 'hoe zou 'k het klaren,
Weetjĳ raad met vader en moeder?
Lief, dat neem ik tot mijn last.‘
Daarmee was de trouwknoop vast.

Toen die twee tezamen zouden eten,
En zĳ hadden geen gewin,
Vader keek alsof hij wou bijten,
Moeder was stuurs en moedeloos van zin.
'Ofke,‘ zei ze, 'elkjaar een kind,
Als meisje wou ik 't zo graag.'

Holte en Hotske, 's zondags naar de herberg,
Maakten 't met elkaar klaar.
Tetke kreeg Sjolle-Kramer
Op Sinthdulphus (markt), bĳ wijn en bier.
Nu loopt elk als een slet,
En betreurt het: maar te laat.

Oeds deed beter, naar ik meen,
Toen hij Sets zijn trouw toe—zei,
Hij liet de ouders even raadplegen,
Wat ze aan elke kant meegaven.
Nu bezit hĳ huis en schuur,
En zijn kinderen overtreffen iedereen,

Ork, mĳn zoon, wilje het goed maken,
Loop erniet op los als een mol,
Laat ouderen en hun raad meewegen in je
huwelijkszaken,

Kind, dan gaan je zaken goed.
Dan zalde Hemel overje doen en Iaten
Geluk en milde zegen geven.

Zetting uit het Leningrad Manuscript (Nederland ca
1650).

Demelodie waarop Gysbert zijn lied van Tjerne en
Yntske dichtte, hier in een zetting van de beroemde
Amsterdamse organist Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621), gespeeld op de muselaar. Dit populaire
virginaaltype dankt zijn volle klank aan het aanslag-
punt bij het midden van de snaar.
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I xi MOARN-LIET
In sjonght oppe Wijse: Si tanto gratiosa

Moarnsbea: in hymne oan it Ljocht, dat wel sizze oan
God. 'Mei de sûnde foar Jo ferdwine sa as de nacht
foar de sinne. Heare, help üs, bern fan it ljocht te
wêzen.’

O Glanz', mey salm—glanz' glanzge!
O Ijeacht, uwt Ijeacht bern', buwtte' ae tĳdz beginne!
Dy salm dy Sinne‘ om-kransge
Mey glanze‘, () treast-ljeacht! ô gerjuechtheyts Sinne!
't Nachtftjuester fljuecht,
For 't Moarn'frjea—ijuecht;
Litte' eack also dy grĳmm'le
Dy swartte' onfgruwne,
Fen uwz fordoarn-aerds suwn'
Forjo forswijmm'le.

Holpje' uwz, ney' glanz' Jons wetten,
Eag, hannen, hert, siel, gaest in sinnen draeyen.
Litt' Jön djoer bloed uwz bette,
Jon Hijmmelsoh' silligh wijt klaed uwz oer-klaeye.
Meytse' uwz bejaen',
Dat w' alle' uwz dwaen
ln litten ney Jon leere,
Az ljeachts bern, stjoere,
Az ny'-weer-bern, Cre'tuwre',
O Ijeave Heere.
Repite: Och! fen dizze' oere
Jon Gaest uwz hert oon-fjoere
To Jon eere.

I u I PSALM so (Iuit)
Setting üt it Lütboek fan Thysius (Leiden/Amsterdam
ca 1595-1630).

hi]1 JUWN-BEDE
It klinget op 't Saphische

.}
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MORGENLIED
Muziek van Giovanni Ferretti (ca 1540-na 1609).

Ochtendgebed: een hymne aan het Licht, dat wil zeg-
gen aan God. 'Moge de zonde voor U verdwijnen zoals
de nacht voor de zon. Here, help ons, kinderen van het
Licht te zijn.’

O Glans, met eigen glans overstraaldl
O licht uit licht geboren, voor ooit het begin van
alle tĳd!

Die zelf de zon omkranste
Met glans, o troostflicht! O Zon van gerechtigheid!
't Nacht-duister vlucht
Voor 't morgenfroodflicht;
Laat ook alzo de schrikwekkende,
De zwarte afgrond,
Van de zonde van onze verdorven aard
Voor U verdwijnen.

Help ons, om naar de glans van uw wetten,
Oog, handen, hart, ziel, geesten zinnen te keren.
Laat uw duur bloed ons betten,
(En) uw hemels zalig wit kleed ons bekleden.
Maak ons bereid,
Datwe al ons doen
En laten naar Uw leer
Als kinderen van het licht, sturen,
Als opnieuw wedergeboren schepsels,
O Iieve Here.
Herhaling: Och! Dat van deez' ure
Uw Geest ons hart aanvure
Tot Uw ere.

Zetting uit het Luitboek van Thysius (Leiden/Amster—
dam ca 1595-1630).

AVONDGEBED
Melodie uit het Luitboek van Thysius (Leiden/Amsterdam
ca 1595-1630).

wearde.

't Wyt fen mijn hert in sin
lzGalathæe. lck bin
(Trog her sniefwijt, in wirde)
Oon Her, ijn ljeafde, buwn':
lck kin 't fen Her naet hirdde,
Æf ick flamje' az in an'.

HerWezzen from in sljuecht,
HerWirdden klear in rjuecht,
Her on-bespritsen' wand'le,
Her inck‘le ruwne'yenfád,
Al her dwaen, wirck in handle
lz ‘t nommelst' fenne Wrâd.

d' Onnos'le kerde Dy,
Ljeaf, to sijn ljeaf, eer hy
Sijn libben drovigh eyne:
Eer him (ô Helsche riei)
Sijn eyn Broar deadlijck scheyne,
In d' heale Wrâd fordie.

O Goune Galathaee!
Möcht ick mey dy, ijn free,
Libbje, 'k hie wäd in winsche.
O! 'k nijd' nin Forst, ho heag,
'k Wier de iockigste Minsche,
Dy aerne 't Sinne' eag seag.

Môcht ick mey dy begean,
'k Schoe ney nin heagheyt stean,
'k Schoe my mey dy formeytse,
Om 't my de Gaest omteyn,
Ney dit libben mocht reytse
Vn 't silligh sonder eyn.

Wa 't den eack wezze mey,
DyGalathæe stjoert wey,
Om Tethĳs, Pluto’ ofRhea.
Dy bouwje' op drieuwend' sân:
Ick minje GALATHÆA

Az Wrâds heag—wirdste pân.

„__ . .\a. _.
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niets.

't Doel van mijn hart en zin
ls Galathæe. ik ben,
Door haar sneeuwwitte kleur en waardigheid,
Aan haar, in liefde gebonden:
Ik kan 't van haar niet verdragen,
Of ik vlam als een oven.

Haarwezen vroom en eenvoudig,
Haarwoorden klaar en oprecht,
Haar onbesproken wandel,
Haar enkele, ronde eenvoud,
Al haar doen, werk en handelen
ls 't beste van de wereld.

De onschuldige koosjou uit,
Lief, tot zijn lief, eer hij
Zijn leven droef beëindigde:
Eer hem, (0 hels besluitl),
Zijn eigen broer dodelijk schond,
En de halve wereld vernietigde.

O gouden Galathæe!
Mocht ik metjou, in vree,
Leven, 'k had (mijn) begeerte en wens.
0! 'k benijdde geen vorst, hoe hoog ook,
'k Was de gelukkigste mens,
Die ergens 't zonne oog zag.

Mocht ik metjou gaan,
'k Zou naargeen hoogheid staan,
'k Zou mij metjou vermaken,
Totdat mij de geest onttrokken werd,
(En ik) na dit leven mocht raken
In 't zalige oneindige.

Wie 't dan ook mag zijn,
Die Galathæe wegstuurt,
Om Tethijs, Pluto, Rhea,
Die bouwen op drijvend zand:
lk min Galathaea
Als 's werelds hoogwaardigst pand.

f/
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“- In forsorret
Spaenjens bloed-rie, Romens kaep‘.

Nuwol 't mey Antwerpen knijpje.
Nu möt piepje
Gintin Bregge'allijck in Muwz.

I Giel-eag, mey sĳn fuwlle raenjen,
‘ Möt ney Spaenjen,

Mey de Stirt ijnn' eerz ney huwz.

F/aend’renmót mey uwz foryenje,
Dat schoe tjienje
't Herre best: den folget ney
Braban, in wa clear oorz binne
Dy berinne
Mase, Sohelde, Lieve' in Ley’.

Jou Oraenjen, ĳeave Heere,
Dizze eere,

i, Dat hy uwz de Free befjuecht.
.. Dat wy DY dear lof foor sjonge,
", Ad in Jonge

"x From, yen-fadig, sijuecht in rjuecht

MELDIJEN UT DE FRIESCHE LUSTHOF
Trije meldijen dy't Jan Janszoon Starter foar syn Frie
sche Lusthof(1621) üt lngelânwei heile, hjir spile op
blokfluit, siter en gamba.

I14 LONDESTEYN

‘IfiI PECKINGTONS POND

"& ini MY MISTRIS SINGS NO OTHER SONG

In HERDERS ĲEAFDETO GALATHÆA
Wijse: Treurt edel huys Nassauw, &c. Na dien uw' God-
lijckheyt, &c.

In hoeder ferklearret hoedster Galathea syn leafde en
priizget har ienfäld. Hja is de ünskuld sels, dy't Abel
leaf hie foar't Kaïn himdeade. De rykdommen fan
Tethijs, Pluto of Rhea hawwe foar de hoeder gjin

En (Iaat) verdrogen
Spanjes bloedraad, Romes kap.

Nu wil 't met Antwerpen knijpen,
Nu moet piepen
Gent en Brugge als een muis.
Geel-oog met zijn vuile streken,
Moet naar Spanje,
Met de staart in d' aars (tussen de benen) naar huis.

Vlaand'ren moet met ons verenigen,
Dát zou dienen
Tot hun best: dan volgt na
Brabant en wie daar verder zijn,
Die bespoelen
Maas, Schelde, Lieve en Lei.

Geef Oranje, lieve Here,
Deze ere,
Dat hij ons de vree bevecht:
Dat wij U daar lof voorzingen,
Oude en jonge
Vroom, eenvoudig, slecht en recht.

MELODIEËN UIT DE FRIESCHELUSTHOF
Drie melodieën die Jan Janszoon Starter voor zijn
Friesche Lusthof (1621) uit Engeland haalde, hier
gespeeld op blokfluit, citer en gamba.

voor Starters Bravade

voor Goddinne Wiens minne

voor Ick weet niet wat myn Vryster schort

HERDERS LIEFDEVOOR GALATHÆA
Melodie uit G. de Swaen, Des singende Swaens Tue—Gift
(1655).

Een herder betuigt herderin Galathea zijn liefde en
prijst haar eenvoud. Ze is de onschuld zelve, die Abel
beminde voordat Kaïn hem vermoordde. Om de rijk-
dommen van Thetijs, Pluto of Rhea geeft de herder
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Jûnbea om in goede fredige sliep, sûnder aaklike dre-
amen, üt de hei wei stjoerd, sadat wy moarn wer ta
Gods eare oan it wurk kinne.

Nu iz de Dey forronn' mey uwre' in stuwne,
Oermits de Sinn' dol-duwck't, ijnn' wetters gruwne.
Meyts' uwz nu Sliep (fen God, om restjen,juwne)
Deys lest onbuwne.

Komm', swiete sliep uwz eagen firddig binne,
Dat swierlijck Droagjen naet onstjoergie' uwz sinne',
Dat sorgge' in ængste' uwz rest-njue naet oerfrinne
Nogg' free forwinne.

Komm' swiete sliep. Mar wezze' uwz feste borge.
Dat nin Nachtgrijmme' uwz fettet bye Iorge,
Dat wy naet reytsje' ijnn' Fijnne wæse' in forge,
Hadd' wachte‘ in sorge.

Mar Y, boppe al, Tjercke'-Haed, jôn Weytsers seyne,
WolI-sill'ige lng'len, dats' all' on-rie weyne,
Dat Jon Schiep Jo, fenne' Hol, naet wirdde' onteyne
Ontschæcke' æf scheyne.

Az den trogg‘ sliep forquicke (Ijeave Heere)
Wy firdig, moarn—yer t' uwz berop weer-keere,
Holp' dat uwz dwaen in litten, to Jon eere,
Wol wirt rejeare.

LIVAN GOOSEN (blokfluit)
Blokfluitfariaasjes fan de bline Utrechtse klokkespul-
lieder Jacob van Eyck (Der Fluyten Lusthof, Amster-
dam 1649) oer de melody dér't Gysbert Japix Kipedo
Reauwe-bjuester op dichte.

I12 REONTSE UEAFDE—GAL
Oon Frieske-Lichtfirdigheyt.
Stem .' Per/asta

Reonts gült triennen as balstiennen, wylst se op it
strân fan east Ingelân sit. Oan de oare kant fan de

Avondgebed om een goede, vredige slaap, zonder
akelige dromen, uit de hel gezonden, zodat wij mor-
gen weer tot Gods eer aan het werk kunnen gaan.

Nu is de dag verlopen met ure en stonde,
Vermits de zon neerduikt in de diepte van het water.
Maak ons nu slaap (van God gegeven om te rusten)
De last van de dag ontbonden.

Kom, zoete slaap, onze ogen zijn klaar,
Opdat boos dromen onze zinnen niet onrustig make,
Dat zorg en angst ons rustgenot niet verstore
Noch de vrede vernietige.

Kom, zoete slaap, Maar wees onze vaste toevlucht,
Dat geen angstdroom ons bij de keel grijpt,
Dat wij niet raken in het slijk en de sloot van de vijand
(= de duivel), / Houdwacht en (heb) zorg.

Maar Gij, bovenal, Hoofd der Kerk, zend ons
Uw wachters,

Welzalige Engelen, dat ze alle onheil keren,
Dat Uw schapen U, door de Hel, niet ontnomen
worden, / Ontstolen of geschonden.

Als dan door slaap verkwikt, (lieve Heer)
Wĳ welbereid, morgenvroegweer tot ons beroep
weerkeren,

Help dat ons doen en laten, tot Uw ere,
Goed geregeerd wordt.

Blokfluitvariaties van de blinde Utrechtse beiaardier
Jacob van Eyck (Der Fluyten Lusthof,Amsterdam
1649) over de melodie waarop Gysbert Japix Kipedo
Reauwe-bjuester dichtte.

LIEFDESKLACHT VAN REONTS
Over de Iichtvaardigheid van Frieske. Anonieme melodie,
gedrukt in G. Gastoldi, Bal/etten (ca 1650).

Reonts stort hete tranen, gezeten aan het strand van
oostelijk Engeland.Aan de andere kant van de zee ligt



see leit Fryslân, dêr't har feint wennet, Frieske. Hy hat
har ferlitten om 'e wille fan in seemearmin, krekt sa
ferriederlik as de dochters fan Danaos, dy‘t neffens de
Grykske Ieginde harren mannen yn de houliksnacht
mei in dolk deastutsen.
Wat in oangripende leafdesklacht liket, is feitliken in
polityk liet. Reonts is Reonixa, de Fryske stammem
fan it Britske keningshûs üt de fyfde ieu. Har hûs giet
yn Gysberts tiid ferlern, wannear't Olivier Cromwell de
lngelske kening öfset. Nei de earste lngelske Oarloch
easke Cromwell dat de Oranjes, beslbbe een de ln-
gelske Stuarts, net mear oan de macht komme soene
(Akte van Seclusie, 1654). Dat late yn Fryslân ta grut—
te twaspjalt. Frieske stiet foar de Friezen dy't de Oran-
jes ôfswarre woene — en dêrmei it lngelske ke-
ningshüs -, Cromwell is de ferriederlike seemearmin.
De fluit fan hannelsgod Merkurius dêr't Frieske mei
ferlaat wurdt, sil de ynfloed fan Hollân wêze, dy't de
Akte tekenje woe. De Oranje tagediene Gysbert wie
der düdlik op tsjin.

Let ijnnejuwn (de Sinn' oone' oore' ig Duyn,
Nacht-wâdsters eag belitsen mey yen Wolck’,
Fjiid,wetter, luft oer—teyn mey tjuester bruyn)
Siet Reonts oon” Strân, in walde'uwt herte-kolck,
Yen triene-gjealp; dy lanz her wangen dei
Roon, wiet in hiet; in biet in spliet her fel.

O Friesche! (sey-se') in dear meywird'fse stom,
in Jae bescheat, in Iaey ijnn' swijmme' az dea.
O Friesche! (seyfs') daese hette weer beköm)
O 't hert bejout m', hoe's, ljeaf, dijn Reonts ijnn' nea!
Reonts, eren, Reonts, dijn hert, dijn siel, dijn sin,
Reonts, Iitste, Ijeaf, ijnn' wean fen freamde Min.

Fljueg hinne‘ oer-drovig suchtjen sonder eyn,
Reyts, reyts ijn ‘t hert fen him dy Reonts forjit
(:Wierom ick tuwzen tuwzen trienen weyn:)
Om Fijnne—min, dy him, spoarebjuester, rit.

Friesland,waar haar minnaarwoont, Frieske. Hij heeft
haar verlaten omwille van een meermin, even verra—
derlijk als de dochters van Danaos, die volgens de
Griekse legende hun mannen tijdens de huwelijks-
nacht meteen dolk doorstaken.
Wat een aangrijpende liefdesklacht lijkt, is in feite
een politiek lied. Reonts is Reonixa, de Friese stam—
moeder van het Britse koningshuis uit de vijfde eeuw.
Haar huis gaat in Gysberts tijd ten onder, wanneer Oli-
ver Cromwell de Engelse koning afzet. Na de Eerste
Engelse Oorlog eiste Cromwell dat de Oranjes, ver-
want met de Engelse Stuarts, niet meer aan de macht
zouden komen (Akte van Seclusie, 1654). Dat leidde
in Friesland tot grote verdeeldheid. Frieske staat voor
de Friezen die de Oranjes wilden afzweren - en daar-
mee het Engelse koningshuis -, Cromwell is de verra-
derlijke meermin. De fluit van handelsgod Mercurius
waarmee Frieskewordt verleid, zal de invloed van Hol—
land zijn, dat de Akte wilde tekenen. De Oranjegezin—
de Gysbert was daar duidelijk tegen.

Laat in de avond (de zon aan de andere kant van
het duin,

Het oog van de nachtheerseres bedekt met een wolk,
Veld, water, lucht bedekt met duister bruin),
Zat Reonts aan 't strand; en erwelde haar uit 's
harten kolk

Een tranenstroom, die bij haar wangen neer
Liep, nat en heet; en beet en spleet haar huid.

'O Frieskel' (zei ze) en meteen werd ze stom,
En zij verbleekte, lag in zwijm als dood.
'O Frieskel' (zei ze) toen ze weer wat bekwam,
'O, ‘t hart begeeft me, hoe is, lief, jouw Reonts
in nood!

Reonts, vroeger, Reonts,jouw hart, jouw ziel,
jouw zin,

Reonts verlaatje, liet, in waan van vreemde min.

Vlieg heen, zeer droevig zuchten zonder eind,
Raak, raak in 't hart van hem die Reonts vergeet.
(Waarom ik duizend duizend tranen ween)
Om op een vijand gerichte liefde, die hem, het

O Friesche!koe 'k mijn trienen ijn dĳn bloed
Trogmingje 'k wit ick recke dijn gemoed.

Mar ‘t iz om naet al het ick kley æf gal,
De Goden habbet, ljeaf, (och!) doz forsjoen,
(It tij, it ty to goe-, naet to dijn fâl:)
Datjae dit bjuester freamd Djier oon dyjoen’.
Ick rop, ick rop oone‘ Hijmmel in bejear
Sijn tjuwg, ljeaf, dat ick om dijn ljeafde stear.

Ho schoe ick libbje! 'k fiel dijn hert in sin
Ljeaf, eren rjuecht in sljuecht oon my forbuwn,
Nu fest oon dizz‘ blier—eage Meeremin,
Dy (hoese‘ eack sjongt) jae 's duwbbeld falsk
ijnn' gruwn.

O 't tjuester græf mijn winsch'! 't Ljeacht bin ick sed,
Om dy mijn treast, trog Mercurs floyt' forret,
Op Daneus Famne bed.

URI LAN GEANEÆF FRIESGHE FREUGDE
oer it ijn—nimmen fenne Sted Hulst, mey de Schansen
dear by om. Wijse: Po/ijpnemus aen de strande, &c.

It docht Gysbert deugd dat de Sted Hulst yn Zeeuws
Vlaanderen, dy't yn hannen fan de Spanjaarden wie,
ynnommen is troch steedhâlder Frederik Hendrik
(1645). LitteVlaanderen en Brabant harren no ek by
de Repubiyk oanslute!

Lit uwz nu reys frolijck sjonge,
Aad' injonge
0er de wolffeart fen uwz Lân:
Hulst mey Schansen, Buwttewircken,
Huwzen, Tjercken,
Falt sijn Heagheyd ijnne hân.

't Hele Lân fen Waese' iz uwsers.
Romm' Ketuwsers,
Jesuwijten, Moeynts in Paep.
’t Altĳd griene Hulst nu dorret,

.,”?
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spoor bijster, plaagt.
O Frieske! kon 'k mijn tranen injouw bloed
Dooreen mengen, 'k weet, ik raakteje gemoed.

Maar 't is voor niets al wat ik klaagof huil,
De Goden hebben 't, lief, (och) zo beschikt,
(Het strekkeje ten goede, niet totje val:)
Dat zij deze zeer vreemde deern aan jou gaven.
lk roep, ik roep aan de Hemel en begeer
Zijn getuigenis, lief, dat ik om mĳn liefde
voorjou sterf.

Hoe zou ik leven! 'k Voel jouw hart en zin,
Lief, eerder recht en siecht aan mij verbonden,
Nu vast aan deze vrolijk ogende Meermin,
Die (hoe z' ook zingt) dubbel vals is in de grond
(=van binnen).

O 't duister graf mĳn wens! 't licht ben ik zat.
Om jou, mijn troost, door de fluit van Mercurius
verraden,

Op het bed van de dochters van Danaos.‘

LANDDAG OF FRIESEVREUGDE
Over de innemingvan de stad Hulst, met de omringende
schansenMelodie uit 't Amsteldams Minne—beeckje (1645)

Gysbert verheugt zich over de verovering van de stad
Hulst, in Zeeuws Vlaanderen, op de Spanjaarden door
stadhouder Frederik Hendrik (1645). Laten Vlaande-
ren en Brabant zich nu ook bij de Republiek aanslui-
ten!

Laat ons nu eens vrolijk zingen,
Oude en jonge
Over de voorspoed van ons Land.
Hulst, met schansen, vestingwerken,
Huizen, kerken,
Valt Zijn Hoogheid in de hand.

't Hele Land van Waas is van ons.
Vlucht Kartulsers,
Jezuïeten, Monnik en Paap.
't Altijd groene Hulst verdort nu



see leit Fryslân, dêr't har feint wennet, Frieske. Hy hat
har ferlitten om 'e wille fan in seemearmin, krekt sa
ferriederlik as de dochters fan Danaos, dy‘t neffens de
Grykske Ieginde harren mannen yn de houliksnacht
mei in dolk deastutsen.
Wat in oangripende Ieafdesklacht liket, is feitliken in
polityk liet. Reonts is Reonixa, de Fryske stammem
fan it Britske keningshüs üt de fyfde ieu. Har hûs giet
yn Gysberts tiid ferlern, wannear't Olivier Cromwell de
lngelske kening ôfset. Nei de earste lngelske Oarloch
easke Cromwell dat de Oranjes, beslbbe aan de ln-
gelske Stuarts, net mear oan de macht komme soene
(Akte van Seclusie, 1654). Dat late yn Fryslân ta grut—
te twaspjalt. Frieske stiet foar de Friezen dy‘t de Oran-
jes ôfswarre woene — en dêrmei it ingeiske ke—
ningshüs -, Cromwell is de ferriederlike seemearmin.
De fluit fan hannelsgod Merkurius dér't Frieske mei
ferlaat wurdt, sil de ynfloed fan Hollân wêze, dy't de
Akte tekenje woe. De Oranje tagediene Gysbert wie
dér düdlik op tsjin.

Let ijnnejuwn (de Sinn' oone‘ oore' ig Duyn,
Nacht-wâdsters eag belitsen mey yen Wolck’,
Fjild, wetter, luft oer—teyn mey tjuester bruyn)
Siet Reonts oon‘ Stran, in walde’uwt herte-kolck,
Yen triene-gjealp; dy Ianz her wangen dei
Roon, wiet in hiet; in biet in spliet herfel.

O Friesche! (seyse') in clear meywird‘fse stom,
In Jae bescheat, in Iaey ijnn' swijmme’ az dea.
O Friesche! (seyfs') daese hette weer beköm)
O 't hert bejout m‘, hoe's, ljeaf, dijn Reonts ijnn' nea!
Reonts, eren, Reonts, dijn hert, dijn siel, dijn sin,
Reonts, Iitste, Ijeaf, ijnn' wean fen freamde Min.

Fijueg hinne' oer-drovig suchtjen sonder eyn,
Reyts, reyts ijn 't hert fen him dy Reonts forjit
(:Wierom ick tuwzen tuwzen trienen weyn:)
Om Fijnne—min, dy him, spoarfbjuester, rit.
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Friesland,waar haar minnaarwoont, Frieske. Hij heeft
haar verlaten omwille van een meermin, even verra—
derlijk als de dochters van Danaos, die volgens de
Griekse legende hunmannen tijdens de huwelijks-
nacht met een dolk doorstaken.
Wat een aangrijpende liefdesklacht lijkt, is in feite
een politiek lied. Reonts is Reonixa, de Friese stam-
moeder van het Britse koningshuis uit de vijfde eeuw.
Haarhuis gaat in Gysberts tijd ten onder, wanneer Oli-
ver Cromwell de Engelse koning afzet. Na de Eerste
Engelse Oorlog eiste Cromwell dat de Oranjes, ver-
want met de Engelse Stuarts, niet meer aan de macht
zouden komen (Akte van Seclusie, 1654). Dat leidde
in Friesland tot grote verdeeldheid. Frieske staat voor
de Friezen die de Oranjes wilden afzweren - en daar-
mee het Engelse koningshuis -, Cromwell is de verra-
derlijke meermin. De fluit van handelsgod Mercurius
waarmee Frieskewordt verleid, zal de invloed van Hol-
land zijn, dat de Akte wiide tekenen. De Oranjegezin—
de Gysbert was daar duidelijk tegen.

Laat in de avond (de zon aan de andere kant van
het duin,

Het oog van de nachtheerseres bedekt met een wolk,
Veld, water, lucht bedekt met duister bruin),
Zat Reonts aan 't strand; en er weide haar uit 's
harten kolk

Een tranenstroom, die bij haar wangen neer
Liep, nat en heet; en beet en spleet haar huid.

'O Frieskel‘ (zei ze) en meteen werd ze stom,
En zij verbleekte, lag in zwijm als dood.
'O Frieskel' (zei ze) toen ze weer wat bekwam,
'O, ‘t hart begeeft me, hoe is, lief, jouw Reonts
In nood!

Reonts, vroeger, Reonts,jouw hart, jouw ziel,
jouw zin,

Reonts verlaatje, lief, in waan van vreemde min.

Vlieg heen, zeer droevig zuchten zonder eind,
Raak, raak in 't hart van hem die Reonts vergeet,
(Waarom ik duizend duizend tranen ween)
Om op een vĳand gerichte liefde, die hem, het

O Friesche!koe ‘k mijn trienen ĳn dĳn bloed
Trogmingje ‘k wit ick recke dijn gemoed.

Mar ‘t iz om naet al het ick kley æf gal,
De Goden habbet, Ijeaf, (och!) doz forsjoen,
(It tij, it ty to goe; naet to dijn falz)
Dat jae dit bjuester freamd Djier oon dy joen’.
ick rop, ick rop oone' Hijmmei in bejear
Sijn tjuwg, ljeaf, dat ick om dijn ljeafde stear.

Ho schoe ick libbje! ‘k fiel dijn hert in sin
Ljeaf, eren rjuecht in sljuecht oon my forbuwn,
Nu fest oon dizz‘ blier—eage Meeremin,
Dy (hoeese’ eack sjongt) jae ‘s duwbbeld falsk
ijnn‘ gruwn.

O ‘t tjuester græf mijn winsch'l 't Ljeacht bin ick sed,
Om dy mijn treast, trog Mercurs floyt' forret,
Op Daneus Famne bed.

URI LAN GEANEÆF FRIESCHE FREUGDE
oer it ijn—nimmen fenne Sted Hulst. mey de Schansen
dear by om. Wĳse: Polijphemus aen de strande, &c.

lt docht Gysbert deugd dat de stèd Hulst yn Zeeuws
Vlaanderen, dy't yn hannen fan de Spanjaarden wie,
ynnommen is troch steedhâlder Frederik Hendrik
(1645). LitteVlaanderen en Brabant harren no ek by
de Republyk oanslutel

Lit uwz nu reys frolijck sjonge,
Aad‘ injonge
Oer de wol—feart fen uwz Lân'.
Hulst mey Schansen, Buwttewircken,
Huwzen, Tjercken,
Falt sijn Heagheyd ijnne hân.

‘t Hele Lan fen Waese' iz uwsers.
Romm' Ketuwsers,
Jesuwijten, Moeynts in Paep.
‘t Altijd griene Hulst nu dorret,
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spoor bĳster, plaagt.
O Frieskel kon ‘k mijn tranen in jouw bloed
Dooreen mengen, ‘k weet, ik raakteje gemoed.

Maar 't is voor niets al wat ik klaagof hull,
De Goden hebben 't, lief, (och) zo beschikt,
(Het strekkeje ten goede, niet totje val:)
Dat zij deze zeer vreemde deern aan jou gaven.
ik roep, ik roep aan de Hemel en begeer
Zijn getuigenis, lief, dat ik om mĳn liefde
voorjou sterf.

Hoe zou ik leven! 'k Voel jouw hart en zin,
Lief, eerder recht en slecht aan mij verbonden,
Nu vast aan deze vrolijk ogende Meermin,
Die (hoe Z‘ ook zingt) dubbel vals is in de grond
(=van binnen).

O 't duister graf mĳn wens! ‘t licht ben ik zat,
Om jou, mijn troost, door de fluit van Mercurius
verraden,

Op het bed van de dochters van Danaos.‘

LANDDAG OF FRIESEVREUGDE
Over de innemingvan de stad Hulst, met de omringende
schansenMelodie uit 'tAmste/dams Minne—beeckje (1645i

Gysbert verheugt zich over de verovering van de stad
Hulst, in Zeeuws Vlaanderen, op de Spanjaarden door
stadhouder Frederik Hendrik (1645). Laten Vlaande—
ren en Brabant zich nu ook bij de Republiek aanslui-
ten!

Laat ons nu eens vrolijk zingen,
Oude en jonge
Over de voorspoed van ons Land.
Hulst, met schansen, vestingwerken,
Huízen, kerken,
Valt Zijn Hoogheid in de hand.

‘t Hele Land van Waas is van ons.
Vlucht Kartuisers,
Jezuïeten, Monnik en Paap.
't Altijd groene Hulst verdort nu
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In forsorret
Spaenjens blaed-rie, Romens kaep'.

Nu wol 't mey Antwerpen knijpje.
Nu möt piepje
Gint in Bregge‘allijck in Muwz.
Giel-eag, mey sĳn fuwlle raenjen,
Möt ney Spaenjen,
Mey de Stirt ĳnn' eerz ney huwz.

F/aehd’renmót mey uwz foryenje,
Dat schoe tjienje
‘t Herre best: den folget ney
Braban, in wa clear oorz binne
Dy berinne
Mase. Sohelde, Lieve‘ in Ley’.

Jou Oraenjen, ĳeave Heere,
Dizze eere,
Dat hy uwz de Free befjuecht.
Datwy ov dear lof foor sjonge.
Ad in Jonge
From, yen-fädig, sljuecht in rjuecht

MELDUEN ÜT DE FRIESCHE LUSTHOF
Trije meldijen dy‘t Jan Janszoon Starter foar syn Frie
sche Lusthof(1621) üt Ingelânwei heile, hjir spile op
blokfluit, siter en gamba.

I14 LONDESTEYN

‘15I PECKINGTONS POND

in) MYMISTRIS SINGS NO OTHER SONG

lii HERDERS UEAFDETO GALATHÆA
Wijse: Treurt edel huys Nassauw, &c. Na dien uw‘ God-
ll‘jckheyt, &c.

In hoeder ferklearret hoedster Galathea syn leafde en
priizget har ienfâld. Hja is de ûnskuld sels, dy‘t Abel
leaf hie foar't Kaïn him deade. De rykdommen fan
Tethijs, Pluto of Rhea hawwe foar de hoeder gjin

)

En (Iaat) verdrogen
Spanjes bloedraad, Romes kap.

Nu wil ‘t met Antwerpen knijpen,
Nu moet piepen
Gent en Brugge als een muis.
Geel-oog met zijn vuiie streken,
Moet naar Spanje,
Met de staart in d' aars (tussen de benen) naar huis.

Vlaand'ren moet met ons verenigen.
Dat zou dienen
Tot hun best: dan volgt na
Brabant en wie daar verder zijn,
Die bespoelen
Maas, Schelde, Lieve en Lei.

Geef Oranje, Iieve Here,
Deze ere,
Dat hij ons de vree bevecht:
Dat wij U daar lof voorzingen,
Oude en jonge
Vroom, eenvoudig, slecht en recht.

MELODIEËN UIT DE FRIESCHELUSTHOF
Drie melodieën die Jan Janszoon Starter voor zijn
Friesche Lusthof(1621) uit Engeland haalde, hier
gespeeld op blokfluit, citer en gamba.

voor Starters Bravade

voor Goddinne wiens minne

voor Ick weet niet wat myn Vryster schort

HERDERS LIEFDEVOOR GALATHÆA
Melodie uit G. de Swaen, Des singende Swaens Toe-Gift
(1655).

Een herder betuigt herderin Galathea zĳn liefde en
prijst haar eenvoud. Ze is de onschuld zelve, die Abel
beminde voordat Kaïn hem vermoordde. Om de rijk-
dommen van Thetijs, Pluto of Rhea geeft de herder

Jûnbea om in goede fredige sliep, sûnder aaklike dre-
amen, út de helwei stjoerd, sadat wy moarn wer ta
Gods eare oan it wurk kinne.

Nu iz de Dey forronn' mey uwre' in stuwne,
Oermits de Sinn' dol-duwck't, ijnn' wetters gruwne.
Meyts' uwz nu Sliep (fen God, om restjen,juwne)
Deys lest onbuwne.

Komm', swiete sliep uwz eagen firddig binne,
Dat swierlijck Droagjen naet onstjoergie' uwz sinne',
Dat sorgge' in ængste' uwz rest-njue naet oerfrinne
Nogg' free forwinne.

Komm' swiete sliep. Mar wezze' uwz feste barge,
Dat nin Nacht-grijmme' uwz fettet bye large,
Dat wy naet reytsje' ijnn' Fijnne wæse' in forge,
Hadd' wachte' in sorge.

Mar Y, boppe al, Tjercke'-Haed, jôn Weytsers seyne,
WolI-sill'ige lng'len, dats' all' on-rie weyne,
Dat Jon Schiep Jo, fenne' Hol, naet wirdde' onteyne
Ontschaecke' æf scheyne.

Az den trogg‘ sliep forquicke (Ijeave Heere)
Wy firdig, moarn—yer t‘ uwz berop weerrkeere,
Holp' dat uwz dwaen in litten, to Jon eere,
Wol wirt rejeare.

Lil VAN GOOSEN (blokfluit)
Blokfluitfariaasjes fan de bline Utrechtse klokkespul-
lieder Jacob van Eyck (Der Fluyten Lusthof, Amster-
dam 1649) oer de melody dêr't Gysbert Japix Kipedo
Reauwe—bjuester op dichte.

I12 REONTSE UEAFDE-GAL
Oon FrieskeLichtfirdigheyt.
Stern:Periosta

Reonts gült triennen as balstiennen,wylst se op it
strän fan east lngelân sit. Oan de oare kant fan de

Avondgebed om een goede, vredige slaap, zonder
akelige dromen, uit de hel gezonden, zodat wij mor-
gen weer tot Gods eer aan het werk kunnen gaan.

Nu is de dagverlopen met ure en stonde,
Vermits de zon neerduikt in de diepte van het water.
Maak ons nu slaap (van God gegeven om te rusten)
De last van de dag ontbonden.

Kom, zoete slaap, onze ogen zijn klaar,
Opdat boos dromen onze zinnen niet onrustig make,
Dat zorg en angst ons rustgenot niet verstore
Noch de vrede vernietige.

Kom, zoete slaap, Maar wees onze vaste toevlucht,
Dat geen angstdroom ons bij de keel grijpt,
Dat wij niet raken in het slijk en de sloot van de vijand
(= de duivel), / Houdwacht en (heb) zorg.

Maar Gij, bovenal, Hoofd der Kerk, zend ons
Uw wachters,

Welzalige Engelen, dat ze alle onheil keren,
Dat Uw schapen U, door de Hel, niet ontnomen
worden, /Ontstolen of geschonden.

Als dan door slaap verkwikt, (lieve Heer)
Wij welbereid, morgenvroegweer tot ons beroep
weerkeren,

Help dat ons doen en laten, tot Uw ere,
Goed geregeerd wordt.

Blokfluitvariaties van de blinde Utrechtse beiaardier
Jacob van Eyck (Der Fluyten Lusthof,Amsterdam
1649) over de melodie waarop Gysbert Japix Kipedo
Reauwe-bjuester dichtte.

LIEFDESKLACHT VAN REONTS
Over de Iichtvaardigheid van Frieske. Anonieme melodie,
gedrukt in G. Gastoldi, Balletten (ca 1650).

Reonts start hete tranen, gezeten aan het strand van
oostelijk Engeland.Aan de andere kant van de zee ligt
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I x I MOARN-LIET
In sjonght oppe Wijse: Si tanto gratiosa

Moarnsbea: in hymne oan it Ljocht, dat wol sizze oan
God. ‘Mei de sûnde foar Jo ferdwine sa as de nacht
foar de sinne. Heare, help ús, bern fan it ljocht te
wezen!

O Glanz', mey salm—glanz' glanzge!
O ljeacht, uwt ljeacht bern', buwtte' æ tijdz beginnel
Dy salm dy Sinne‘ om-kransge
Mey glanze‘, () treast—Ijeacht! ô gerjuechtheyts Sinne!
‘t Nachtftjuester fljuecht,
For ‘t Moarn'frjea—ljuecht;
Litte' eack also dy grĳmm'le
Dy swartte' on-gruwne,
Fen uwz fordoarn-aerds suwn'
Forjo forswijmm'le.

Holpje' uwz, ney' glanz' Jons wetten,
Eag, hannen, hert, siel, gaest in sinnen draeyen.
Litt‘ Jön djoer bloed uwz bette,
Jan Hijmmelsoh' silligh wijt klaed uwz oer-klaeye.
Meytse' uwz bejaen',
Dat w' alle' uwz dwaen
ln litten ney Jan leere,
Az ljeachts bern, stjoere,
Az ny'-weer—bern, Cre'tuwre',
O ljeave Heere.
Repite: Och! fen dizze‘ oere
Jon Gaest uwz hert oon-fjoere
To Jón eere.

I u I PSALM50 (Iuit)
Setting üt it Lütboek fan Thysius (Leiden/Amsterdam
ca 1595-1630).

Irn1 JUWN-BEDE
It klinget op 't Saphische

.”"
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MORGENLIED
Muziek van Giovanni Ferretti (ca 1540rna 1609).

Ochtendgebed: een hymne aan het Licht, dat wil zeg-
gen aan God. ’Moge de zonde voor U verdwijnen zoals
de nacht voor de zon. Here, help ons, kinderen van het
Licht te zijn.'

O Glans, met eigen glans overstraald!
O licht uit licht geboren, voor ooit het begin van
alle tijd!

Die zelfde zon omkranste
Met glans, o troost-licht! O Zon van gerechtigheid!
‘t Nacht-duister vlucht
Voor ‘t morgenfroodflicht;
Laat ook alzo de schrikwekkende,
De zwarte afgrond,
Van de zonde van onze verdorven aard
Voor U verdwijnen.

Help ons, om naar de glans van uw wetten,
Oog, handen, hart, ziel, geest en zinnen te keren.
Laat uw duur bloed ons betten,
(En) uw hemels zalig wit kleed ons bekleden.
Maak ons bereid,
Datwe al ons doen
En laten naar Uw leer
Als kinderen van het licht, sturen,
Als opnieuw wedergeboren schepsels,
O Iieve Here.
Herhaling: Och! Dat van deez‘ ure
Uw Geest ons hart aanvure
Tot Uw ere.

Zetting uit het Luitboek van Thysius (Leiden/Amster—
dam ca 1595-1630).

AVONDGEBED
Melodie uit het Luitboek van Thysius (Leiden/Amsterdam
ca 1595-1630).

wearde.

‘t Wyt fen mijn hert in sin
iz Galathaee. Ick bin
(Trog her sniefwijt, in wirde)
Oon Her, ijn ljeafde, buwn‘:
lck kin 't fen Her naet hirdde,
Æf ick flamje‘ az in an‘.

HerWezzen from in sljuecht,
HerWirdden klear in rjuecht,
Her on—bespritsen‘ wand‘le,
Her inck‘le ruwne'yenfád,
Al her dwaen, wirck in handle
lz ‘t nommelst' fenne Wrâd.

d‘ Onnos‘ie kerde Dy,
Ljeaf, to sijn ljeaf, eer hy
Sijn libben drovigh eyne:
Eer him (ô Helsche rie!)
Sijn eyn Broar deadlijck scheyne,
In d‘ heale Wrad fordie.

O Goune Galathæe!
Môcht ick mey dy, ijn free,
Libbje, ‘k hie wäd in winsche.
O! 'k nijd' nin Forst, ho heag,
‘k Wier de iockigste Minsche,
Dy aerne ‘t Sinne‘ eag seag.

Möcht ick mey dy begean,
‘k Schoe ney nin heagheyt stean,
'k Schoe my mey dy formeytse,
Om ‘t my de Gaest omteyn,
Ney dit libben mocht reytse
Vn 't silligh sonder eyn.

Wa 't den eack wezze mey,
Dy Galathaee stjoert wey,
Om Tethĳs, Pluto‘ othéa,
Dy bouwje' op drieuwend' sân:
Ick minje GALATHÆA

Az Wrâds heag—wirdste pan.
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niets.

‘t Doel van mijn hart en zin
ls Galathaee, Ik ben,
Door haar sneeuwwitte kleur en waardigheid,
Aan haar, in liefde gebonden:
Ik kan 't van haar niet verdragen,
Of ik vlam als een oven.

Haarwezen vroom en eenvoudig,
Haarwoorden klaar en oprecht,
Haar onbesproken wandel,
Haar enkele, ronde eenvoud,
Al haar doen, werk en handelen
Is ‘t beste van de wereld.

De onschuldige koosjou uit,
Lief, tot zijn lief, eer hij
Zijn leven droef beëindigde:
Eer hem, (a hels besluitl),
Zijn eigen broer dodelijk schond,
En de halve wereld vernietigde.

O gouden Galathaee!
Mocht ik metjou, in vree,
Leven, ‘k had (mijn) begeerte en wens.
0! ‘k benijdde geen vorst, hoe hoog ook,
‘k Was de gelukkigste mens,
Die ergens 't zonne oog zag.

Mocht ik metjou gaan,
'k Zou naar geen hoogheid staan,
'k Zou mij metjou vermaken,
Totdat mij de geest onttrokken werd,
(En ik) na dit leven mocht raken
In 't zalige oneindige.

Wie 't dan ook mag zijn,
Die Galathaee wegstuurt,
Om Tethijs, Pluto, Rhea,
Die bouwen op drĳvend zand:
Ik min Galathaea
Als ‘s werelds hoogwaardigst pand.

f/
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(ix) BERT—SANGHTWISSCHE ÆMARYL INGÔRIS
Stem: La volage. of Vrou van mijnjeugd. &c.

Goris meiÆmaryl hiel graach lije, mar hy komt oan
de winìge doar. Sy fynt dat hy te folle klaget en slacht
dat gjin acht. Boppedat hat er wat mei Galathaea.

G: GouneÆmaril!
Æ:Woi GÖRlS het ‘s ‘er weer ijn til?
G: Stæ, blieuw‘, Bout, hädde‘ in bijtke stil.

Hertse mijn bea.
Æ:Dat sil wol dwaen dijn GALATHÆA.

G: Vn Dy allinne' iz al mijn free.
Tove' ey! Æ: Wier ney? G: Ney my.

Æ:‘t iz my so wee naet yens om dy.
G: Du blieuwste yz-kâd in stjoer

Al baernste my gleon az in ijoer.

Ick stear, ick stear!
Æ:Het fiet dit kiermen al tijd weer?
G: Hoop‘ om ontlesting' fen mijn seer.

Forbly mijn maed.
Æ:Wezz‘ bly in fry wier to so tjoed?
G: Ey pearje, ljeaf, mey my so ‘s ’t goed.

Ey, ey! Æ: Wey, wey. G: Had dear.
Æ:O maet ‘t iz naerne ney so klear.
G: Doz gong ick (Herders bern)

Yn frucht-Ieas ljeafjen gled forlern.

MELDĲEN ÚT DE FRIESCHELUSTHOF
Twa meldijen dy‘t Jan Janszoon Starter foar syn Frie-
sche Lusthof (1621/1627) brûkte, spile op de siter.

II9, Y HAVEWAKED THEWINTERS NIGHTS

‘sz DE NIEUWE LABORÉ

_le MUWZE—BOOSTE
Wĳse: Si c' est pour mon pucellage
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BEURTZANGTUSSEN ÆMARIL EN GORIS
Melodie uit J.J. Starter, Den Friesche Lusthof (1621).

Goris maakt Æman/l het hof, maar vangt bot. Ze vindt
dat hij teveel klaagt. Bovendien heeft hij iets met Ga—
lathaea gehad.

G: GoudenÆmarii!
Æ:Wel Goris, wat is er weer aan de hand?
G: Sta, blijf staan, lieveling, houd even stil,

Hoor naar mijn bede.
Æ: Dat zal jouw Galathæa wel doen.
G: Injau alleen is al mijn vree.

Hé,wacht! Æ: Waarop? G: Op mij.
Æ: ik ben niet zo verlangend naarjou.
G: Jij blijft ĳskoud en stuurs,

AI zet je mij gloeiend als een vuur in de brand.

Ik sterf, ik sterf!
Æ: Wat voedt dit kermen altijd weer?
G: Hoop op verzachting van mijn zeer.

Verblĳd mijn gemoed.
Æ:Wees blij en vrij; waartoe zo kwaad?
G: Ei, paar, liefste, met mĳ, dan is 't goed.

Ei, eil Æ: Weg, weg! G; Houd daar (:Pak aan)
Æ: O vriend, zo duidelijk is het (nog) lang niet.
G: Dan ga ik (herderskind)

In vruchteloos minnen helemaal verloren.

MELODIEËN UIT DE FRIESCHELUSTHOF
Twee melodieën die Jan Janszoon Starter voor zijn
Friesche Lusthof (1621/1627) gebruikte, gespeeld op
de citer.

De melodie voor Starters Kheb veel nachten lang
gewaeckt.

De melodie voor Starters Stil, stil een reys.

MUIZENHUWELIJK
Melodie naar A. Valerius, Nederlandtsche Gedenck-cfanck
(1626).

Ofke, seyse' ho soe 'k it klearje,
Wistu rie to Heyte' in Mem?
Ljeaf, dat nim ick to mijn lest.
Dear mey wier dy Knötte fest.

Da dit Pear to gearr‘ soe ijtte,
lnjae hiene nin gewin,
Heyte seag, az woe hy bijtte,
Memwier stjoersch in lef fen sin;
Ofke, seyse‘, eickjier in Bern,
Wier ick Faem, ick woe ‘t sojern.

Hoyte’ in Hootske, Sneyns to keamer,
Mecken ‘t mey elck-oorme klear.
Tetke krlgge Sjolle-Kreamer,
To Sint Eal, byWijn in Bjear.
Nu rint elckum az in slet,
En bekleye ‘t: marto let.

Oeds die better, ney ick achtje,
Da hy Sæts sijn trouw' to—sey,
Hy liet de‘ Aders even plachtje,
Het-se' oon eicke‘ igjoene mey.
Nu besit hy huwz in Schuwrr‘,
in sijn Bern fieanne‘ all‘ man uwr.

Orck, mijn Soon, wot du bedye,
Rin naet oon aliijck in Moll‘,
leid in rie iit mey dy frye,
Bern, so geann‘ dijn saken wol,
Den sil de‘ Hijmmel oer dijn dwaen,
Lock, in mijlde Seyning‘, jaen.

…“ MALLESIJMEN (muselaar)
Zetting uit het Leningrad Manuscript (Nederland ca 1650).

Demeldij dér‘t Gysbert it liet fan Tjerne en Yntske op
dichte, hjir yn in setting fan de ferneamde Amster-
damske oargelist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-
1621),wurdt op de muselaar spile. Dit populere Virgi-
naaltype tanket de folle klank oan it oanslachpunt by
it midden fan de snaar.
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'Ofke,' zei ze, ‘hoe zou ‘k het klaren,
Weetjij raad met vader en moeder?
Lief, dat neem ik tot mijn last.‘
Daarmee was de trouwknoop vast.

Toen die twee tezamen zouden eten,
En zij hadden geen gewin,
Vader keek alsof hij wou bijten,
Moeder was stuurs en moedeloos van zin.
‘Ofke,‘ zei ze, ‘elkjaar een kind,
Als meisje wou ik ‘t zo graag.'

Holte en Hotske, 's zondags naar de herberg,
Maakten ‘t met eikaar klaar.
Tetke kreeg Sjolle-Kramer
Op Sinthdulphus (markt), bij wĳn en bier.
Nu loopt elk als een slet,
En betreurt het: maarte Iaat.

Oeds deed beter, naar ik meen,
Toen hij Sets zijn trouw toe-zei,
Hij liet de ouders even raadplegen,
Wat ze aan elke kant meegaven.
Nu bezit hĳ huis en schuur,
En zijn kinderen overtreffen iedereen,

Ork, mĳn zoon, wilje het goed maken,
Loop er niet op los als een mol,
Laat ouderen en hun raad meewegen in je
huwelijkszaken,

Kind, dan gaan je zaken goed.
Dan zal de Hemel overje doen en laten
Geluk en milde zegen geven.

Zetting uithet Leningrad Manuscript (Nederland ca
1650).

Demelodie waarop Gysbert zijn lied van Tjerne en
Yntske dichtte, hier in een zetting van de beroemde
Amsterdamse organist Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621), gespeeld op de muselaar. Dit populaire
virginaaltype dankt zijn volle klank aan het aanslag-
punt bij het midden van de snaar.



Schoe ick by dy blieuwe „ In dijn pleagg
fordrieuwe?
De Ljue dy seine" oer al dat ick dy hie.

: Swiete Laem ,, Az ‘t so kaem„
‘t Hert wier my fornoegge.

: ‘t ick dy naem ,, Sljuechte Faem„
Wierste dear mey foegge?
: Ljeaf oer-floedig: Iz 't den so?
: ‘k Gick ‘er mey; ho doz! ho ho!
: Sjogh dear moye, kijcke—bo!
: Socken Knotte ‘k Taest al to.
: Swiet, oerfswiette Famke „ Ljeaf,
ijn—ĳeave Iamke,
‘t lz keap, ’t iz keap: kom paetkje my,
so, so. so so so so.

,0 TO-HÆCKE
Stern: Rosemontje laghgedanken, &c.

Nei it suksesfolle optreden giet Tjerne op hüs oan. Hy
sjongt dan oer it geniet tan de frijerij, teminsten, as de
jongelju in bytsje nei de rie fan de âlders harkje. Want
oars komt it op ‘e kop ferkeard. Nim noOfke en
Swobke, dy‘t harren oan elkoar ferseine sûnder har—
ren âlders te rìeplachtsjen: No hawwe se in protte
bern en neat yn ‘e panne. Hoite en Hotske tochten ek
dat se wiis genôch wiene en Sjolle Kreamer en Tetke
ek: se hawwe in heukerich bestean. Hoe't it wol moat
litte Oeds en Sets sjen: dy hawwe it no best. Dizze
wize rie is foar Tjernes eigen soan, Ork ornearre.

Tjerne sjongt lanse Wey, geande ijnne suwze,
ney huws

Swiet, ja swiet iz ‘t, oere miete,
‘t Boaskien fore jonge Lie,
Kreftig swiet iz ’t, siz ickjiette,
Az it giet meyA'ders rie.
Mar oorz tijggetet to ‘n pleag‘,
Az ick oon mijn Gea-feynt seag.

Goune Swobke, lit uwz pearje,
Bea hy her mey mijlde stemm‘.

de mensen:
Zou ik bijje blijven en je plaag verdrijven?
De mensen die zeiden overal dat ik
(verkering met) je had.

: Zoete lam .als 't zo kwam,
Dan was mij 't hart tevreden.

: Als ikje nam, eenvoudig meisje,
Was je daarmee gediend?

: Lief, overvloedig! is ‘t dan zo?
: 'k Drijf er de spot mee: wat nu, ho ho.
: Kijk daar eens mooierd, kiekeboel
: Wat een knotte! lk tast al toe.
: Zoet, zeer zoet meisje, lief inflief lammetje,
‘t ls koop, we zijn ‘t eens, kom, kus mij,
zo, zo, zo, 20, zo, ze!

TOEGIFI'
Melodie uit D.P. Pers, Vernieuwde Urania (1648).

Na zijn succesvolle optreden gaat Tjerne terug naar
huis. Hij zingt daar bij over de geneugten van de vrij-
erij, tenminste, als de jongelui een beetje luisteren
naar de raad van hun ouders.Want anders kan het fa-
liekant fout gaan. NeemOfke en Swobke, die zich ver-
loofden zonder hun ouders te raadplegen: Nu hebben
ze veel kinderen en niets te eten. Ook Hoite en Hotske
dachten dat ze wijs genoegwaren, en evenzo Sjolle
Kramer en Tetke: het is kommer en kwel geworden.
Hoe het wel moet toonden Oeds en Sets: die leven nu
in voorspoed. Deze les is bestemd voor Tjernes eigen
zoon, Ork.
Soezerig gaande langs de weg, keert Tjerne zingend
huiswaarts

Zoet, ja zoet is ‘t bovenmate,
‘t Verloven voor de jonge Iui,
Heel zoet is 't, zeg ik nog eens,
Als het gaat met de raad van de ouders.
Maar anders wordt het een plaag,
Zoals ik aan een jongen uit mijn dorp zag.

'Gouden Swobke, laat ons paren,‘
Vroeg hij haar met milde stem.

in âlde fabel. Der wie ris in klúzner dy't inmûske fûn.
Hy toveret har om yn in minskefamke. As it famke fol—
waeksen is, wol sy in man; de sterkste dy‘t te finen is.
De klüzner sil sykje. Hy freget de Sinne: ‘binne jo de
sterkste,‘ mar dy stjoert him nei de Wolk, om‘t de
wolk de sinne fertsjusterje kin en dus... DeWolk st-
joert him nei de Berch, de Berch nei de mûs, dy graaft
gangen yn syn foet en dus... Lit ae mûzeman nowol
wat yn it famke sjen...

Vnne' cer-lang forlijnnejieren,
Vn Satumus tijd, by ads,
Yn dy goune tijd, adrwrads,
Da de Djier, aef ‘t minschen wieren,
Mey eyn taele‘ in spraeck forsjoen,
Oon elck—oorme' in praetjejoen'.

Vn dy tijd wier 't dat in Minsche,
Dat in srllig Cluws'ner siet
Oane’ igg‘ fen in rinnend' wiet,
Dy de gave' hie, het hy winsche,
Fen al ‘tjinge‘ hy hearde‘ æf sjoe,
Dat it wirdde' allijck hy ’t woe.

‘t Berde dat in Uwilekof‘fe,
Lanz dizz‘ Sleat-ig. clear hy laey,
Mey in Muwske noam sijn draey,
Dat him, ijnne flecht, ontploffe.
Dit wuwn‘ Heer—om ijnne laep‘,
Fen sijn mouwe, slippe', æf kaep‘.

Hy sioeg de' eagen neije Stearren,
In hy winsche dat dit Djier
Dit Muwsintje‘ in Minsche wier.
‘t Ging ney‘ winsche, ney bejearren.
Faer wier bly. Hy fet dizz' Pop,
Az ey—berne Dochter op.

Azjæ Faem, ney tijds forrinnen,
Wuwgsenjeid injieren hie,
Tocht in socht uwz Ciuws‘ner rie
Om her Booste‘, in brijck sijn sinnen,

Een oude fabel. Er was eens een kluizenaar die een
muisje vond. Hij tovert haar om in een mensenmeisje.
Als ze volwassen is, wil ze een man; de sterkste die er
te vinden is. De kluizenaar gaat op zoek. Hij spreekt
de Zon aan: ‘ben jij de sterkste?’ maar die verwijst
hem naar deWolk, omdat de wolk de zon kan verdui-
steren en dus... DeWoik stuurt hem door naar de
Berg, en de Berg naar de Muis, die knaagt holletjes in
zijn voet en dus... En laat de muizenman nu wél lets
zien in het meisje

In de heel Iangvervlogen jaren,
In Saturnus' tijd, oudtijds,
In de gouden tijd, in vroeger tijd,
Toen de dieren, alsof ‘t mensen waren,
Met eigen taal en spraak voorzien,
Met elkaar een praatje hielden.

in die tijd was 't dat een mens,
Dat een zalige kluizenaar zat
Aan de oever van een stroom (stromend water),
Die de gave had, dat wat hij wenste,
Van al ‘tgene hij hoorde of zeg,
Dat het werd zoals hij het wilde.

‘t Gebeurde dat een nachtuil,
Langs deze slootkant, waar hij lag,
Met een muisje een draai maakte,
Dat hem, in de vlucht, ontviel.
Dit wond Heeroom in de lap,
Van zijn mouw, slip of kap.

Hij sloeg de ogen op naar de sterren,
En hij wenste dat dit dier
Dit muizinnetje een mens was.
't Ging naar wens, naar begeren.
Vader was blij. Hij voedde deze pop,
Als een eigen dochter op.

Toen dit meisje na verloop van tijd,
Volwassen leeftijd enjaren had,
Dacht en zocht onze kluizenaar raad
Over haar huwelijk, en brak daar zijn hoofd over,



Wantjae hie to nimmen fal,
Az de sterckste Man boppe‘ al.

Wa de kreftigst' nu moght wezze,
(Oermitsjae him salm naet sey)
Briek him de' holle dey oon dey:
Hy koe ‘t tinse, fettje’ aef lezze;
Eynlinge‘ het hy him betocht,
/Ef ’t de Sinne wezze mocht.

Hy stoep ney de Sinne‘ in kate:
Tsyrl, dy tijd in stuwnen stjoert,
Dy de Wrad roun—om begloerr't,
Dy oer ‘t wetter, fersck aef sate,
Wäd‘t, booschje‘ oon mijn Bern: dy nin
Az de kreftigste‘ het ijn ’t sin.

Kreftigst' bin ick naet. Dy grijmme
Tjacke woloke twingt my wol,
Dat ick az Kaepmomme' om—roi,
Dat ick om rin az ijnn‘swijmme:
(Sey de Sinne‘) y kinne ‘t sjean:
Dearom mogge‘ y to him gean.

Woloke, schoene Y wezze mogge
d‘ Alderfkreftigste‘? herckje my,
Wirdd‘ mijn Sweager bid ick Dy.
Seft (sey Wolck') dat woe naet doge.
Sjog dy Berghe‘ iz my to quea,
Reyts ick him hy breckt mijn ljea.

Stege stant—fries‘, stjuwgge holle,
Dy for ninter duwckt nogg' wijck't,
By waems kreft eack nimmen Iijck't,
Wirdd' mijn Berns man, so y wolle?
(Doz sprijck Heeroom Monse’yem oon)
Wezze y mijn oon-boosche soon.

Atlas gappe', ik möt it lije
Dat de Muwz mijn Maesterwirt,
Dy my krabet, djiep, oon ‘t hert;
Koene' Y him to SchooneSoan krije:
Dy my hyer in huwd trog bijt
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Want zij had in niemand zin,
Dan de sterkste man boven alles.

Wie de krachtigste nu mocht zijn,
Daar zij hem zelf niets zei,
Daarover brak hĳ het hoofd dag na dag:
Hĳ kon ‘t bedenken, begrijpen noch lezen;
Eindelijk heeft hij bedacht,
Dat ‘t de zon kan wezen.

Hij stapte naar de zon en sprak:
’Vriend, die tijd en uren stuurt,
Die de wereld van alle kanten begluurt,
Die over ‘t water, zoet of zout,
Heerst, trouw met mijn kind: die niemand
Dan de krachtigste in de zin heeft.'

'De krachtigste ben ik niet. De dreigende
Dikke wolk dwingt mijwei,
Dat ik in een kab vermomd omrol,
Dat ik rondloop als in zwijm:‘
Zei de zon, ‘u kunt het zien:
Daarom kunt u (beter) naar hem gaan.'

'Wolk, zoudt u kunnen zijn
De allerkrachtigste? Luister naar mij,
Word mijn schoonzoon bid ikjou.‘
'Kalmaan' (zei Wolk) 'dat zou niet deugen.
Kijk die berg is mij te kwaad,
Raak ik hem, hij breekt mijn leden.'

'Onverzettelijke Standfries, onverzettelijk hoofd,
Die voor niemand duikt noch wijkt,
Bij wiens kracht ook niemand kan worden vergeleken,
Word de man van mijn kind, als u wilt?‘
Zo sprak Heer-oam Monseoom (oom Berg) aan,
'Weest u mijn aangetrouwde zoon.‘

Atlas gaapte, 'ik moet het dulden
Dat de Muis mijn Meester wordt,
Die mĳ krabt, diep, aan ‘t hart;
Kondt ge hem tot schoonzoon krijgen:
Die mij huid en haar doorbijt
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Rinsen,
Yn ‘t Buwtte-huws to kijtsen oere Door.

: ‘t Iz om Dy ,, Dat ick ly„
‘t Santigh tuwzen Deaden.
Naet om my ,, Het mient hy,,
Klegge Rins dijn neaden.
: Yntske ljeaf, du biste ‘et hert.
' Jou! datm' er naet grien om wirt!
: 'k Ly om dy so gritte smert.
: Feynt, het iz ‘t den dat dy dert.
' Gouden het schoe ‘t wezze?
ick kin naet genezze,
Az ijnne hijmmel fen dijn ljeave Schirtt‘.

: Ick bin for—eald op dy op dy,
Mĳn huynigh—swiete Tuytelke, leauw’ my,
't Libben, in mijn stearren ,, Stiet oon dyn
bejearren,
Forlitste my, de kädde Dead ick ly.

: Kin ick dy ‘t libben nimme‘ aefjaen?
Frjune‘ hoe wier ”[ muwlck for my om
dat to dwaen?
Gick, hoe kinste kleye ,,Wier mey soe ‘k dy deye?
't Iz nin petear. Het! soe k dy den forjaen?

: Ljeaf ick bin „ Trog dijn Min„
Az in fjoer ontstitsen.
Tuwzel-sin „ In ‘t begin,
Häd it fjoer beritsen.

: Ljeave Bijld, dat is to let.
: Wierom? 't fjoer meiwetter bett‘.
: Minne—fjoer ontsteckt to red.
: ljerne, dog ick dat?je het!
: Om dy, in oors naerne „ Mot mijn hert
doz baerne,
‘k Wit sijcker dat ‘et my oors nimmen det.

: Tuwt, az ick by dy wezze mey,
Den iz mijn hert so nochlijck alle dey;
Alle swiere fleagen ,,Tjeane' uwt mijn
droove' eagen
Dy goeysje' In gaije‘ az tu, ljeaf, rinste wey.

' Ia Tjerl! hetwoeste dat ick die?
My aenget rju for ‘t raebjen fenne Lie;
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Lepert kijk daarginds ligtje liefste Rinsen,
In de koestal over de (onder)deur te kijken.

: 't ls omjou - dat ik lijd,
Zeventig duizend doden.

: Niet om mij. _ Wat meent hĳ?
Klaag Rinsenje noden.
: Yntske lief,jij bent het hart.
: Wei wei, (men moet oppassen) dat men er niet
verliefd door wordt!

: ‘k Lijd am jou zo grote smart.
: Man, wat is 't dan datje deert?
: Liefste, wat zou 't wezen? — Ik kan niet genezen,
Dan in de hemei van jouw lieve schoot.

: Ik ben verliefd opjou, opjou,
Mijn honingzoete bekje, geloof mij,
‘t Leven en mijn sterven ligt aan jouw begeren,
Verlaatje mij, dan lijd ik de koude dood.

: Kan ikjou ‘t leven nemen of geven?
Vriend hoe was ’t mogelijk voor mĳ om dat te
doen.
Gek, hoe kun je klagen Waarmee zou ikje doden?
‘t ls geen praat. Wat! Zou 'kje dan vergiftigen?

: Lief, ik ben — Door mijnmin voorjou
Als een vuur ontstoken.

: Waanzin. Houd in ’t begin
Het vuur bedekt.

: Lief beeld, dat is te laat.
: Waarom? Blus ‘t vuur met water.
: Minnevuur ontvlamt te snel.
: Tjerne, Cloe ik dat? Ei wat!
: Omjou, en anders nergens om, moet mijn hart
zo branden.
‘k Weet zeker dat het mij anders niemand doet.

: Lief, als ik bij je wezen mag,
Dan is mijn hart zo tevreden de hele dag;
Alle zwaarmoedige vlagen Trekken uit mijn
droeve ogen
Die schreien en huiien alsjij wegloopt.

: Ja man! Wat wilde je dat ik deed?
Ik ben heel bangvoor het roddelen van



Mijn gouden lngelke,
Mijn gouden lngelke,
Du biste‘ ijn ‘t hert.

O! ‘t hert ontfljuecht my beyd' mijn eagen trog.
Ja 't rint uwt my ijn dy,
lt tjocht uwt my ijn dy,
It Ijeapt uwt my ijn dy,
Az ick dy sjog.

Ick kin naet wezze fen dy, swiete Djier,
Æi ick möt stearre ljeaf,
Æi ick mot stearre Ijeaf,
Æf ick möt stearre ljeaf,
Dat 's inckel wier.

Help Ljeafste', () litste my ijn docken quea,
Paetke my swiete Tuwt,
Paetke my swiete Tuwt,
Paetke my swiete Tuwt,
Æi ick bin dea.

,.Îl FRIESCHETJERNE
Tean fen Malle Sĳme

Tjerne, in boer fan middelbere âldens, fertelt op de
bruiloft fan syn lânhear hoe‘t er jierren lyn om syn frou
Yntske stike. Hy hat der in liet op makke, in twa-
spraak. Yn it earstoan wol Yntske neat fan Tjerne
witte, want se tinkt dat Tjerne wat mei Rinsen hat.
MarTjerne haldt oan en se jout ta. Se nimt de knotte-
doek, in mei side bestikte doek, oan, dêr't neffens âld
gebrûk, de feint syn faam, de troupeinjes yn oanbiedt.
En troch it oanlüken fan de knoop is de ’keap' sletten.

: Hilla! het Famke sjog ick dear?
lz ‘t Yntske Wldmers?swiete Ijeave Djear!
Yntske, iieaf, wier hinne? Docken hert allinne!
ick had dy silschip, Bout, iz 't dijn bejear.

: Ne Tjerne, dat komt naerne foor,
Seit, gong’ wierom, du, witste wol in oor‘.
Linckert loyts‘ dearjinsen „Leyt dijn ljeafste
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Mijn gouden engeltje,
Mijn gouden engeltje,
Jĳ bent in ‘t hart.

0! ‘t hart ontvliegt mij allebei mijn agen door.
Ja, ‘t l00pt uit mĳ injou,
Het trekt uit mij in jou,
Het springt uit mij injou,
Als ikjou zie.

ik kan niet bijjou vandaan zijn, zoete liefste,
Of ik moet sterven, lief,
Of ik moet sterven, lief,
Of ik moet sterven, lief,
Dat is enkel waar.

Help, Iiefste, o laatje mij in zulk een kwaad,
Kus mij, zoete Iieveling,
Kus mĳ, zoete lieveling,
Kus mij, zoete lieveling,
Of ik ben dood.

Melodie uit G. de Swaen, Des singende Swaens Tee—Gift
(1655).

Tjerne. een boer van middelbare leeftijd, vertelt op de
bruiloft van zijn landsheer hoe hij zijn vrouw Yntske
jaren geleden het hof maakte. Hij heeft er een lied op
gemaakt, in dialoogvorm. Eerst was Yntske weinig
toeschietelijk, want ze dacht dat Tjerne iets met Rin-
sen had. Maar na enig aandringen gaat ze om. Ze ac-
cepteert zijn knottendoek, een met zijde bestikte
doek, waarin volgens oud gebruik de vrijer zijn gelief-
de de trouwpenning aanbiedt. En door het aantrekken
van de knoop is de 'koop' gesloten.

T: Hela! welk meisje zie ik daar?
ls ‘t Yntske Widmers? Zoete lieve meid!
Yntske, lief, waarheen? Zo'n hart alleen!
Ik houdje gezelschap, lieveling, als 'tje
begeerte is.

Y: Nee, Tjerne, daar kan niets van komen,
Kalm aan, ga terug, je weet wel een ander.

lz de sterckste dy ick wijt.

Dear ney wirdde Muwz—man freage.
Muwz-man swoi fen edel blood,
Muwz—man heagfen hert in moed,
Muwz-man sprijck: lck wol it weage,
Lauw' my dat schien‘ Bijld to jeft‘.
Wa ‘s er kreftigjin mijn kreft?

‘t Famcke‘ eack, to dizz‘ Booste willig,
Dit ‘s de Man dy ‘k ljeafst bejear.
Jouw’ my Trouw' kiermdse al weer.
Docken Booste‘ iz my lock-sillig.
Dear mey wippe Muwz mey Muwz,
Wolffolfnoegge' ijn ‘t Muwzerhuwz.

‘ng OP ‘T MUSYCK-SJONGEN
Wijse: Het daget uyt den oosten, &c.

As swietlüdige muzyk ús yn it moed taaste kin, wat in
geniet moet de himelske ingelesang dan wel net yn
üs wekker meitsje?

So ’t yerdsch' swiet-luwdigh sjongjen
Uwz ‘t hert karts t‘ eare‘ uwtftjocht,
Tinck ‘t hijmmelsch ing‘ie tongien
Het macket dat in nochtl
Tinss‘ ‘t hijmmelsch lng'le tongjen
Ing‘le tongjen.

Kin me‘ hier so swiet Musijckje
Dat Goads Gaest ‘t hert ijn-giet
Fen Goads frjune‘: het sil 't lijckje
By ‘t hijmmelsch‘ ijvig Liet?
O Goads frjune! het sil 't lijckje?
O frjune sijckje.

"lil PSALM 130

ln smeking, üt it djipste fan de ellinde wel, om Gods
genede.

Yen liet Hammaaioth

Is de sterkste die ik weet.’

Daarna werd Muis—man gevraagd.
Muisfman zwol van edel bloed,
Muis—man hoogvan hart en moed,
Muisfman sprak: ‘lk wil het wagen.
Beloof mij dat schone beeld als gave.
Wie is er krachtig vergeleken met mijn kracht?‘

‘t Meisje ook, tot dit huwelijk bereid,
'Dit is de man die ik ‘t liefst begeer.
Geef mij trouw‘, kermde ze steeds weer.
‘Zo‘n huwelijk is mij gelukzalig.‘
Meteen wippen Muis met Muis,
Geheel tevreden in ‘t muizenhuis.

OP HET MUZIEK-ZINGEN
Melodie urt J.B. Stalpart van der Wielen, Extractum catho-
licum (1631).
Als zoetgevooisde muziek ons gemoed kan ontroeren,
wat een genot moet de hemelse engelenzang dan wel
niet teweegbrengen?

Als het aards welluidend zingen
Ons het hart bijna het oor uittrekt,
Bedenk, het hemels zingen van de Engelen,
Wat geeft dat een genoegen!
Bedenk het hemels zingen van de Engelen,
Het zingen van de Englen.

Kan men hier zo zoet muziek maken
Dat Gods Geest het hart ingaat
Van Gods vriend; wat zal 't lijken,
Vergeleken bij ‘t hemels eeuwig Lied?
O Gods vriend! Wat zal 't lijken?
O vriend zoek.

Melodie uit Petrus Datheen, De Pea/men Davids, vanaf
1566. Zetting: G. Goudimel.
Smeekbede, uit het diepste van de ellende, om Gods
genade

Een lied hammaä/oth



thgruwn‘leas djieppe kolcken,
Dear eangst‘ till't 't hyer oereyn,
Dear schrick, mey tuwzen dolcken,
Grijm-grouw'let fier in heyn,
Mey suwne-molnestienen
Belestge', o Heer‘, mey eag,
Mey hert, mey herte-triennen,
Graey ick to Dy om heag.

Mijn Iuwd lit to dy klieuwe,
Hertse' Heere God mijn rop,
Litt' loft in wolck’ trog-drieuwe
Mijn herts-gruwn‘ kiermen op.
O iette‘, uwt djiep mey-lijen,
Mey myld ontlitsen ear,
Op ’t uwtjen fen mijn lijen:
Och! heelje mĳn siel-seer.

Heer' woene‘ V ernste bruwcke
Uwz grouw’len trog to sjean,
ion wreck-swird dear op Iuwcke,
O God! wa schoe bestean?
Mar by Dy Wirt forjuwne,
Op datme‘, ijn berne tocht‘,
Dy freaz‘—ljeaft, schuw fen suwne,
Waems eag trog ‘t tjuester sjogt.

E BLVE—MIE
fenne geboorte uwz Sillig—meytsers, trogge lng'len de
Herders to Bethlehim oon-kund'ge
Wyse: Balette d'e Brockhorst

Krystliet. De hoeders lizze by nacht yn it fjild. De ingel
seit tsjin harren: ‘Hoeders, wés net bang, der is in
lytse poppe berne, gean hastlch nei de stäi yn Bethle-
him.' En dan barst it ingelesang üt: Frede op ierde, yn
de minsken in wolbehagen.

O Schiepe Hoeders,
Uyt lapicks heagste stame,
Dy ‘t fijld by nacht,
Jin tosck—bebloeders
Lieuw',Wolve‘, opjiemme Lamen
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Uit grond'loos diepe kolken,
Waar angst mij ”( haar doet oprijzen,
Waar schrik, met duizend dolken,
Angst aanjaagt ver en dichtbij,
Met zonde-molenstenen
Belast, o Heer, met oog,
Met hart, met harts-tranen,
Schreeuw ik tot U omhoog.

Laat mijn geluid tot U klimmen,
Luister, Here God, naar mijn roep,
Laat lucht en walk doordringen
Mijn kermen uit de grond van mĳn hart.
O, let uit diep medelijden,
Met mild geopend oor,
Op 't uiten van mijn lijden:
Och! heel mijn ziele—zeer.

Heer, zoudt Ge ernst gebruiken
Om onze gruwelen te doorzien,
Uw wraak-zwaard te hanteren,
o God! wie zou (in Uw oordeel) bestaan?
Maar bij Uwordt vergeven,
Opdat men in Iiefde als van een kind,
U vreest en mint, schuw voor zonde,
(U) Wiens oog door ‘t duister ziet.

BLIJDE BOODSCHAP
van de geboorte van onze Zaligmaker, door de enge
Ien verkondigd aan de herders te Bethlehem
Melodie uit D.P. Pers, Bellerophon (1648).

Kerstlied. De herdertjes liggen bij nachte in het veld.
De engel spreekt tot hen: ‘Herders, vreest niet, er is
een kindeken geboren, spoedt u naar de stal in Beth-
lehem.' En dan barst het engelengezang Ios:Vrede op
aarde, in de mensen een welbehagen.

O schapen hoeders
Uit Jakobs hoogste stamme,
Die ‘t veld bij nacht,
Tegen tand-bebloeders,
Leeuw, wolf, (bewaakt en) overjullie lamm‘ren

/

in by tuwzenen forteart,
Dy dear sonder resten restje;
Dy de greate Fisken mestje;
Dearme mey in suwn hert steart.

Jiette Iiet ick ‘t hette wezze,
(Nu ‘t ick Dy naet kin belezze
Nu ‘t dijn sin ney‘ See to fljuecht)
Teagste‘ oer‘ See ijn keapfaerdye.
Och! het wijlde rasernye
Drieut dy dearme' op 't wetter ĳuechtl

Dearme naet yen tred ontwijcket,
Schien de Dead yen grijmme‘ oon-kijcket!
Dear Fortwijv'linge' helsch in luwd
Bĳllet, in mey Dealsche tossken,
Schijp in ljue forslijnt by bossken,
Æf de Lonte steckt ijn ‘t kruwd.

Wol den; sijlle' ijnne‘ Hijmmelsche‘ hoede.
‘t Fearckjen tijgge dy to goede.
ick befel, dy ijn Goads hân,
Dy stjoer dy uwt wetter-weagen,
Klipp'-nead, heyl in twierre-fleagen,
Trog sijn lng'len, bly to Lan.

lílWOBBELKE
Stemme: Daer vond ick heynelĳck, &c.

De dichter stiet fol fjoer en flam foar Wobbelke, sa‘t
er syn leafste neamt: 'Boerintsje'. Syn hert kribelet en
as hy nei har sjocht, fljocht it syn eagen üt -sa yn dy
fan syn leafste. ‘Tutsje my of ik bin dea.‘

Myn hert dat trillet my, it iz nin rôy!
Mijn ljeafste Wobbelke,
Mijn swietste Wobbelke,
Mijn wirdste Wobbelke,
Het biste moy!

ick fiel oon 't kreauweljen, ljeaf, het my dert,
Mijn gouden lngelke,

En bij duizenden verteert.
Die daar zonder rusten rusten: \
Die de grote vissen mesten,
Waar men met een gezond hart sterft.

Nogzou ik het zo iaten zijn,
Nu ikje niet overreden kan,
Nuje zin naar zee toe vliegt,
Alsje over zee toog in koopvaardij,
Och! Wat wilde razernij
Drijftje waar men op ‘t water vecht!

Waar men niet een stap ontwĳkt,
Ofschoon de dood je grimmig aankijkt!
Waar vertwijfeling hels en luid
Schreeuwt en met duivelse tanden
Schip en mensen verslindt bij hopen
Of de lont steekt in het kruit.

Nu dan, zeil in de hemelse hoede.
Strekke ‘t varen je ten goede,
ik beveelje in Gods hand.
Moge Dieje sturen uit de baren,
Uit het gevaar van een klip, hagel en stormvlagen,
Door zijn Engelen, blij naar het land.' ‚
WOBBELKE
Melodie ('Boerinnetje, als ghy gaet water halen') uit
J.B. Staipart, Guide—Jaers Feest-Daghen (1635)

De dichter staat in vuur en vlam voor Wobbelke, zoals
hij zijn geliefde noemt: ‘Boerinnetje‘. Zijn hart kriebelt
en als hij naar haar kijkt, vliegt het zijn ogen uit - zo
zijn geliefde in. 'Kus me of ik sterf.'

Mijn hart dat trilt mij, het is buitengewoon!
Mijn liefste Wobbelke,
Mijn zoetste Wobbelke,
Mijn waardste Wobbelke,
Wat ben je mooi!

Ik voel aan ‘t kriebelen, lief, wat mij deert,
Mijn gouden engeltje,
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To de Wräd uwt hölle—bölle,
't Huwzto biieuwen wier nin tier.
Op in ijken boerd to drieuwen,
Rest—leas op in dol to klieuwen,
Kerde' Hy boppa ‘t grien fol Djier.

Altijd t’ huwz iz altijd finzen.
Al to lang it Fjild beginzen,
Efter Kouwz eerz’, efter Ploeg':
lck sijck wijlder æventoeren;
Dat iz Læfferts nuysck-bestjoeren;
Vn Moars schertte, sleau in sluwg.

Greate Pierwier gled forjitten,
Al sijn dwaen wier boeyte witten,
Hie hy stil libbe’ oon eyn Hird:
Hie hy naet de See besijlle,
Uwz Län-Fijnne foetten spijlle,
In betwongen mey fjoer in swird.

Mey in Floot’ great Schijps lavearje.
Wol ick; schomje, romje‘ in klearje,
Fen Doeynkerckers, ‘t soholp’rig sadt.
Dear mey Iiet hy Plommenwaye,
’t Gieonne swird oer‘ holle swaye,
Dat, ijnn' moed, Speck—Jan al daet'.

Tjesck-moar seag, fen fiere weagen,
Ho—se fest fen Lân æf teagen,
d' Eagengald'se, earm-moar, korts uwt,
Dearfse' oppe' haegewier del bocke,
In, fen beyde' ig,'t Lan beloke,
In de See seag ijn sijn Tuwt.

Wif, (doz kiermd' se) ôTsierl! wier hinne?
Wif, het wotte nu beginne?
Wif, iz dy deWrâd t‘ on—rom?
Wif, möcht Mem de holle‘ opstecke!
Wif, it hert moast her to breckel
Wif, jae kearde' ijn 't Graef her am!

Dear de See so gruwlijck gappet,
In by tuwzenen oohappet,

\ „.,/”\
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De wereld uit hollebollen (=dobberen),
Thuis te blijven was niet plezierig,
Op een eiken plank te drijven,
Rust-loos op en neer te klimmen,
Koos hĳ boven groen vol vee.

'Altijd thuis is altĳd gevangen.
Alte lang het veld begaan,
Achter de koeienstaart en achter de ploeg:
Ik zoek wilder avonturen; .
Dat is het suffe bestaan van een Lafaard,
Bij moeders schoot, suf en sloom.

Grote Pier was helemaal vergeten,
Al zijn doen was onbekend
Had hij stil aan eigen haard geleefd,
Had hij niet de zee bezeild,
Onze Iandsvijand de voeten gespoeld,
En bedwongen met vuur en zwaard.

Met een vioot grootscheeps laveren
Wil ik, schuimen, ruimen en klaren
Van Duinkerkers ‘t golvende zout(e water)!‘
Daarmee liet hij piuimen waaien,
't Gloeiende zwaard over 't hoofd zwaaien,
Dat, in gedachten, Spek-Jan al doodde.

Tjesckfmoer zag van verre,
Hoe ze steeds verder van ‘t land af togen,
De ogen huilde ze, arme vrouw, haast uit,
Toen ze op de hoge wier neerbukte,
En, aan beide kanten het land bekeek,
En de zee in zijn gezicht keek.

'Wif’, zo kermde ze, ‘Ojongen! waarheen?
Wif, wat wil je nu beginnen?
Wif, isjou de wereld te benauwd?
Wif, mochtje moeder 't hoofd opsteken!
Wif, het hart moest haar breken!
Wif, ze keerde in ‘t graf zich om!

Waar de zee zo gruwelijk gaapt,
En bij duizenden ophapt,
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Sorgfâdigwacht't;
Ho det Goads glanz‘, dear ick doz klear mey ijeacht‘,

Mey flautme‘ in fleagjen,
Jiemme fortseagjen?
O 't iz nin pleagjen,
Tjierllen op; hâdmoed‘, had moed‘, had moed
Trillje naet, mijn Mie iz goed.

Herts’, fet mijn sizzen.
Joed,joed in Bernke bern‘ iz
Yn Davids Sted.
Gea sjeane 't Iizzen;
Ynne' Ogsekribbe herne‘ iz
Sijn waIe—bed.
Dit Bern, dat, az God salm', nin aonfange' het
Wirt Minsch' befuwne.
Fen Goad', for' stuwne,
Salve‘, in mijldjuwne,
Om middeijen dy free, dy free, dy freed‘,
Kening, Prester in Propheet‘.

th hie dy Ingel.
Da gingt ‘er op in sjongen:
(O Hijmmel-Luwd!
O swiet trogfmingel!
O sill'ge Ing'le tongen!)
Trog Hert in huwd
Drieuwt clock sang, de' Verde oer, east, west,
noard in suwd,

0 de heagste HEERE,
Habb’ tanck in eere:
De Yerd‘ (ney bejeare)
Hab free; de minsch‘, de minsch‘, de minsch'
Goad's behage'. O wade in winsch‘!

I2§I PSALM 23

In psalm fan Godsbetrouwen: de Hear is myn hoeder,
my ûntbrekt neat.

Dy ljeave Heere God mijn Haed mijn Hoeder.
Ho kin‘t my quae aef quelck? Hy’s salm” mijn njaeder.
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Zorgvuldigwaakt;
Hoe doet Gods glans, waarmee ik zo helder licht
(geef),

Met onmacht en schrik
Jullie versagen?
O ’t is geen plagen,
Mannen: op, houd moed, houd moed, houd moed,
Tril niet, mijn boodschap is goed.

Luister, begrijp mijn zeggen:
Vandaag, vandaag is een kindje geboren
In Davids stad.
Ga, Zie het liggen; ‚’
In de hoek van de ossekrib "'ls zijn wieg.
Dit Kind, dat als God zelf geen aanvang heeft,
Wordt mens bevonden.
Door God, voor eeuwig,
Gezalfd, en mild gegeven,
Om te bemiddeien de vreê, de vreê, de vreed‘,
Koning, Priester en Profeet.

uit(gesproken) was de Engel.
Toen ging 't er op een zingen:
(O hemelfklank!
O zoete mengeling (harmonie)!
O zalige Engel-klanken!)
Door hart en huid
Drijft zulke zang, de aarde over, oost, west,
noord en zuid.

0 de hoogste Here
Hebbe dank en ere:
De aard‘ (naar begeerte)
Hebbe vreê; de mens, de mens, de mens
Gods welbehagen. o begeerte en wens!

Melodie uit Petrus Datheen, De Psalmen Davids,
vanaf 1566.Zetting: L. Bourgeois.
Een psalm van Godsvertrouwen: de Heer is mijn her-
der, mij ontbreekt niets.

De lieve Here God, mijn Hoofd, mijn Hoeder.
Hoe kan het verkeerd met mij gaan? Hij is zelf

N//.«



Hy drieuwt, hy weydet my (naet am forbett'ren)
Vn fiedsom grien, ianz Swiet—rin-ferssche-wett'ren.
Hy macket mijn siel restlijck. thgenaden,
Laet m’, om sijn Namme, Ianz gerjuechtheyds paden.

Ia schien ick moast Deads schaed-schril
dol trog-wanderje

Schoe 'k naet trog eangst’ klien-moedig slæf
foranderje

Oermits V binne mey my, trouwe hoede!
Jön herder—steas, mijn treast, stjoert my to goede.
Y deckje my myn Disch,jin 't nydig pinckjen
Mijns sljnn’-eag, dy 't hert-priemjende sjocht blinckjen.

Mey djoere salv'habbe‘ Y mĳn holle’ oerflocht’ge,
Mijn Kroes, aer‘ig, Mey drippen swiet falvfacht’ge.
My folget naet az goe in gaeheytjiette,
Mijn libbens gang habbe' Y mey goe trog-swiette:
in ijn Jon huwz sil ick, O Ijeave Heere!
Neywinsch in wad, ja ĳvig bly, forkeere.

MELDIJEN ÜT DE FRIESCHELUSTHOF
Twa meldijen dy't Jan Janszoon Starter foar syn
Friesche Lusthof (1621) út lngelân wei helle, spile op
blokfluit, Iüt en gamba.

@ COM SHEPHARDS DECK JOUR HEDS

LN, SIR EDUWARD NOUWELS DELIGT

‘in UEAFDE GJALPE
Wijse: ick had voor desen, &c,

Fjoerige IeafdesferklearringoanÆmerol, dy‘t der lyk-
wols iiskâid ûnder bliuwt. 'De Natuer, alle bisten en
planten om my hinne, soene gûle as se dy dêrmei be-
prate koene — mar it sil neat úthelje, do bist net te be-

degene die op mij past.
Hij drijft, hij weidt mij (op een wijze die niet kan warden
verbeterd)

In voedzaam groen, langs heerlijke, stromende,
zoete wateren.

Hij maakt mijn ziel rustig. Uit genade,
Leidt hij mij, om zijn naam, Langs de paden van
gerechtigheid.

Ja, ook al moest ik gaan door een dal des doods
vol beangstigende schaduw

Dan zou ik niet door angst bang en Iaf warden
Vermits Gij met mij bent, trouwe hoede!
Uw herdersstaf, mĳn troost, stuurt mij ten goede.
Gij dekt mij mijn tafel, tegen ‘t afgunstig flikkeren
Van het oog van mijn vijand
die afgunstig 't (de tafel) ziet blinken.

Met dure zalf hebt Gij mijn hoofd geurig gemaakt,
Mijn kroes, tot over de rand gevuld, met druppen zoet
bevochtigd.

Mij volgt niets dan goeds en goedheid steeds weer,
Mĳn levensgang hebt Gij met goed (weldaden)
verzoet:

En in Uw huis zal ik, O lieve Here!
Naarwens en begeerte, ja eeuwig blĳ, verkeren.

MELODIEEN UIT DE FRIESCHELUSTHOF
Twee melodieën die Jan Janszoon Starter voor zijn
Friesche Lusthof (1621) uit Engeland haalde,
gespeeld op blokfluit, luit en gamba.

voor Lieflacksters van de min

voor Silvester inde morgenstond

LIEFDESKREET
Melodie uit J.J. Starter, Den Friesche Lusthof(1621).

Vurige Iiefdesverklaringaan AEmerol, die daar echter
ijskoud onder blijft. ‘De natuur, alle dieren en planten
om mij heen, zouden wenen als ze jou daarmee kon»
den vermurvven — maar het zal niets helpen,je bent on—

/ \ f,\
Hy begoe ,, Njuer in tjoe
Oon sijn Mem to roppen.

Nu is 't galljen, nu is 't kiermen,
Nu is 't tiermen sander eyn.
Ja by gammen! wijlde Wiermen,
Ick bin scheyne’ duwbbeld scheyn‘!
Sjog ick fier, in Iaayts Ick heyn,
Fijt”! mijn Arck iz stelne.
(Maart, ick stear!) Ick wird weer
Mietten mey eynjelne.

Mey eyn jelne wird ick metten,
Dear ick elckom mey uwt-miet.
'k Wird fen wrijt in spijt besetten,
Poer, uwtlitten trogh fortriet.
Mam, dit spijllet myjae Griet
Tins in leau ick festlijck.
[:Venus:] Soonl „ Tjogh dy oon’
Dy huyn naet so lestlijck.

Dat swiet Famoke, gloer eag' Grietke,
Puwck-moy, aerdigh oer in oer
BIier—wijt Lamke, det in sjietke,
th eyn eagen-Sinne tjoer,
Den buwght elck ney her bestjaer,
Sander wird aef werr‘ dwaen
Jae sil Dy ,, Leauw'dat fry,
Dijn geweer wol weer-jaen.

I 3 I TJESCK—MOARS SEE-ÆNGSTE
Wyse: Yets moet ick u Laura vragen, &c lean de Nivelle

Wif is in stoere feint dy't de see op wol. Kij melke is
wurk foar weiten hinnen. Syn held is Grutte Pier,de
Dúnkerker kapers wol er wol opfrette. Wifs beppe
Tsjesck — hja hat de wees grut brocht - sjocht it mei
eangst yn it hert oan: de see is al sa nuodlik en dan
wol Wif ek noch op de oarlachsfloat oanmeunsterje!
Mar hja sil har der finder deljaan moatte.

WIF woe, mey in dolle Holle,

/‚/ : /

Hij begon, benauwd en kwaad,
Aan zĳn moeder te roepen.

Nu is 't huilen, nu is 't kermen,
Nu is 't kermen zonder eind.
'.ia, verdorie! voor de duivel,
Ik ben te schande gemaakt, dubbel te schande
gemaakt!

Zie ik ver en kĳk ik dichtbij,
Ai! Mĳn gereedschap is gestolen
(Och, ik sterf!) ik word weer
gemeten met eigen maat.

Met eigen maat word ik gemeten,
Waar ik iedereen mee uit-mat.
'k Word van smaad en spijt bezeten,
Kwaad, buiten mijzelf door dit verdriet.
Moeder, dit lapt mĳ die Griet,
Denk en geloof ik vast.'
[:Venus:] Zaon, trekje
Die hoon niet zo erg aan.

Dat zoete meisje, giuuroog Grietje,
Bijzonder mooi, buitengewoon aardig,
Vrolijk—vriendelijk Iammetje, doet een schotje,
Uit het zonnevuur van eigen agen;
Dan buigt elk naar haar bestuur,
Zonder woord of zich te weren.
Zij zal jou, geloof dat vrĳ,
Jouw wapen wel terug-geven.'

TJESCK-MOERS ZEE-ANGST
Melodie naar D.P. Pers, Bellerophon (1649)

Wif is een stoere knul die het zeegat uit wil. Koeien
melken is werk voor watjes. Zijn held is Grote Pier, de
Duinkerker kapers lust hij rauw.Wifs oma Tjesck — zij
had de wees opgevoed — ziet het met lede ogen aan:
de zee is al zo gevaarlijk en dan wil Wif ook nog op de
oorlogsvloot aanmonsteren! Maar ze zal met zijn be-
sluit moeten leren leven.

Wif wou, met een dol hoofd,



Scheel set Eed in Wird to loar
Alle uwre' in stuwne,
Scheel drieut frjuenschip boeyte doar
Twissche Ijeave frjuenen,
Scheel set Tjercke' in Wer ijn roer,
Ja de Wrad ijn koaI-Ijeacht fjoer,
Ochi wa djiept nu wiette?
Wa sil 't gleon uwtfjiette?

Goune SINNE duwck in blieu,
Layts oone' oore' igge' hinne,
Werzzet Dy uwz stjonck—bedrieu.
Dog' Dijn Hijnzer rinne,
ln dijn laeytsende' eag dat gljuerr‘t,
(Trog de Lest dy ‘t al bestjoert)
Beyde' oer' boose' in fromme,
Wa kin Gad antkamme?

Îzi KIPEDO REAUWE-BJUESTER
Wijse: Van Goosen.

thsje stelt Kupido's pylk en böge, as it feintsje te
sliepen leit. As er dat merkbyt set er it op in kriten: hy,
dy't sa graach fereale minsken narret, is sels narre en
stiet yn syn himd. Mar de mem -Venus - bêdet him
dei: 'Stil mar, thsje is in leaf famke en jout dy dyn
ark fést wol wer werom.”

Lyts forlijnn' laey swiete muwlle,
Goune pole, wjueckte Wicht,
Dear hy Phoebistrielle' omtschuwlle,
Onder beam'—schaed tjuester-ticht;
Dol laey koker, boage, schicht',
(Reauw' dear hy mey wircket)
In hy kniep/Ege Ijnn' sliep
Restlijok, dat 'et snircket.

Dat begloerre' in ljordigh eaghje,
ln elbaster-libb'ne Bijld,
Dat him Iaey in bortlljck leachje.
Dear wier Kuwze ontboage', ontpijid.
Da 'er opwecke', in seag, ijn ’t wijld,
Ney' gruwn in ney boppen’:

Twist doet eecl en woord te niet
Elke uur en stonde,
Twist drijft vriendschap buiten de deur
Tussen lieve vrienden,
Twist brengt kerk en gerecht in beroering,
Ja zet de wereld in heIIicht vuur,
Ach, wie schept nu water?
Wie zal 't gloeiende vuur blussen?

Gouden zon, duik en blijf weg,
Kĳk aan de andere kant,
Alsje walgt van ans stinkbedrijf.
Maarje paarden Iopen,
Enje Iachend oog dat ziet,
Op last van die het al bestuurt,
Zowel over bozen als vromen.
Wie kan God ontkomen?

CUPIDO ZIJN GEREI KWIJT
Melodie uit C. de Leeuw, Christelycke Plicht-Rymen (1649)

Grietje pikt Cupido's pijl en boog, als het ventje ligt te
slapen. Als hij dat bemerkt zet hij het op een krijsen:
hij, die zo graagverliefde mensen plaagt, is zelf beet—
genomen en staat voor aap. Maar zijn moeder -
Venus - sust hem: “Stil maar, Grietje is een lief meisje
en geeft je spulletjes vast weer terug.’

Kort geleden lagzoete mond,
Gouden kopje, gevleugeld kindje,
Waar hĳ schuilde voor de straal van Phoebus,
Onder boomeschaduw duister»dicht;
Neer lag koker, boog, pijl,
(Gereedschap waar hij mee werkt)
En hij knipfOOgde in de slaap
Rustig, dat het snurkte.

Dat begluurde een lief oogje,
Een albast—Ievend beeld,
Dat hem een speels (hinder)|aagje legde.
Daar was de kleine slaper zonder boog, zonder pijl.
Toen hij ontwaakte, en wild keek,
Naar de grand en naar baven:

praten. lk stjer fan fertriet. Myngrêfstien sil tusken dyn
lichem en dyn hert fan stien lizze.'

Rea-goune Muwlkje,
Ruwnfaerdigh' Djier
Ho komt, ho komt it by
Dat Y doz tuwlckje;
Dear 't hert iz fier
Fen Ijeafde njaencke my?
Ick sied ,, lck bried,
lck koyts ijn ljeafde fjoer.
Ian Ijeafde wâlt my oer.
Het stiet my 't ljeavjen djoer!
ln y sjeane dat ick bin,
Tor in uwt—terd ijnjön Min,
Mar blieuwe allijcke stjoer,

For al mijn frejen,
Foral mijn dwaen,
For al mijn pijn en smert’,
For al mijn Iijen,
Tjienst, hert oerfjaen,
(Hert) win ick naetjön hert
Koe heyd' ,, in weyd',
Koe griente. Beamte, Raem,
Ky, Schiepkes, Ey in Laem,
Koe Fuwggelt Dijck æf Daem,
Jön hird hert weack weackje' ijn wiet,
Ljeaf, It triene om mijn fortriet
Al het omtrint my kaem.

Mar, och! jae witte,
Jæ witte wol,
It iz, it iz om naet:
Wierom jae ’t litte.
OÆmerol!
Dy my doz t'onfrjuecht haet't,
Het stien „ Het bien,
Het Klippe hird en kâld,
Het See-schomm' grijz In sadt,
Het grijmm' brocht Jo te Wrad:
Dat ick luwckje', in even hird
Vjo Iitte', in naet in wird

vermurwbaar. lk sterf van verdriet. Mijn grafsteen zal
liggen tussen mijn lichaam en jouw stenen hart.

Roodgouden mondje,
Oprecht meisje,
Hoe komt het toch,
Dat gij zo spot;
Waar 't hart verre is
Van liefdejegens mij?
Ik zied, ik braad,
lk kook in Iiefdevuur.
Mijn liefde voor U bruist over mij heen.
Wat is mij 't minnen duur!
En gij ziet dat ik ben,
Dor en uitgeteerd in uw mijn Iiefde voor u,
Maar u blijft even stuurs.

Met al mijn vrijen.
Met al mijn doen,
Met al mijn pijn en smart,
Met al mijn lĳden,
Dienst, hart aanbieden,
Lief, win ik niet uw hart.
Kon heide en weide,
Kan graen, geboomte, ram,
Koeien, schapen, ooi en lam.
Gevagelt‘, dijk of dam,
Uw harde hart week weken in vocht (= tranen),
Lief, het zou tranen (wenen) om mijn verdriet
Ai wat om mij heen kwam.

Maar ach, zij weten,
Zij weten wel,
Het is, het is vergeefs:
Daarom laten ze het.
OÆmerol!
Die mij zo ten onrechte haat,
Wat steen, wat been,
Welke rotsklip hard en koud,
Welk zeeschuim grijs en zout,
Welk monster bracht u ter wereld:
Dat ik verlangen koester, en even hard
Houdt u zich, en niet een woord



My treast't, æf treast fore' hadt.

Och! nu besjiet ick!
Och! my bejout
Mijn Gaest! My wirt so ted!
Mijn siel uwt-jiet ick.
Swy' fioytehout,
Dijn nuintjen bin ick sed.
Kom Laem „ Kom Raem,
Kom Fuwggelt, Beamt in gruwn,
Loyts' 't libben my befjuwn,
Trog Ljeafds swiet soere wuwn:
Sjea de Stien oon fen mijn Graef,
Dy my 't stienighe' hert scnaet aef,
Dear my de Ljeafde'oan buwn'.

@ JAEN IZ UEAFI'E, NIMMENTJEAFI'E
Wijse: Mijne Herb bekleedt met rauwe, &c.
Noch in fariaasje oer it tema hertedief. lt famke seit
tsjin har feint, syn namme is Sweer: 'Do hast my 'dief'
neamd doe't ik dy tute. Mar hoe kin dat no? ik stiel
net marjoech krekt! Do hast myn hert stellen, do bist
sels in dief!‘

Vnn' tuwl-wraegseljen, ijn 't djoeyen,
Vn 't snaepsnabbjen, Ijeaf,
Yn 't eal-iijlle-bortlijck stjoeyen,
Neam'stu my tjeaf, tjeaf:
Om ‘tick ond’re paetkerije,
Pea-sjeack, sander luwd,
Duwe’ in muwlIe—stiet twa trije,
Dijn giel Podde-hyers tuwt.

Goune bollekrolle Holle,
't Lijoket bernsch pittear,
Jaen aef nimmen schijlt rju folle:
Hab ik stelne, Sweer,
Az ickjou? Ho! Kin injouwer
Tjeaverije' oon-gean?
Bazestu naet, FìjldefBouwer?
Wa schoe ’t oorz forstean?
Dy soe 'k eer', mey rjuecht, oan-tuwge

Troost mij of houdt mij troost voor.

Och! nu verbleek ik!
Och! Mij bezwijkt
Mijn geest! ik word zo benauwd!
Mijn ziel stort ik uit.
Zwijg, fluit,
Jouw spelen ben ik zat.
Kom lam, kom ram,
Kom gevagelt, geboomt en grond,
Zie 't leven dat mĳ begaf,
Door liefdes zoet zure wond:
Zie de steen aan van mijn graf,
Die mij soheidt van 't stenen hart.
Waar mij de liefd' aan bond.

GEVEN IS LIEFDE, NEMENDIEFSTAL
Melodie uit C. de Leeuw, Christe/yoke PlichteRymen (1649)

Nogeen variatie over het thema hartendief. Het meis-
je spreekt tot haar minnaar,Sweer geheten: ‘Je hebt
mij ‘dief' genaemd toen ikje kusjes gaf. Maar hoe
kan dat nou? ik stai niet maar gafjuist! Jij hebt mijn
hart gestolen,je bent zelf een dief!

ln 't speels worstelen, in 't dollen,
In 't steels kussen, lief,
in 't speelse, dart'ie stoeien
Noemje mij: dief, dief:
Omdat ik onder het kussen,
Vol verlangen naar een kus, zandergeluid,
Een zoen drukte een keer of twee drie,
Opjouw gele donsharen gezicht.

Gouden bolle krullekop,
't Lijkt kinderpraat,
Geven of nemen scheelt heel veel:
Heb ik gestolen, Sweer,
Als ik geef? Hoe! kan een gever
Dieverij begaan?
Bazel je niet, boer?
Wie zou 't anders begrijpen?
Jou zou ik eerder, met recht, beschuldigen

Camerata Trajectina nam zes lp’s en vijftien cd's op met Nederlandse muziek voor de labels Globe en Philips
Classics. Dit is het eerste Friestalige project van Camerata Trajectina, dat daarvoor medewerking zocht van Frie»
se zangers en geleerden.…REAMER INSAPE
Stemme: Galethea geestigh dier, &o.

By it opgean fan de sinne giet Reamer op 'n paad. Hy
begraetet de rizende sinne en genietet fan de natuer,
dy't gjin aan hat fan de ellinde fan de minskewrald,
fan lésten, listen en skeel. De sinne sjocht op alles del
yn opdracht fan God. Reamerswarskôgjende wurden
binne foar syn freon Sape, dy’t efter him oandraaft en
de wide wrâld yn gean wol.

WoI-komm' freugde fenne Wrad,
Haed-Ijeacht aerre Stierren,
Griente, Kruwd in BlommeeFad,
Mietter fen uwzjieren,
Hijmmel-eag dy 't al oerfsjocht,
Dy uwz Dauwe in Miste' ontjocht,
Dy uwz 't fjild bemiellet,
Ja mey goud oer—striellet.

Alle Djier, forhuwgge, sit,
Rint, fljugt, ijeapt in donset,
Brinsget, dertten, boeyte wit,
Blerret, ballet, ganzet,
Eyn in Gies ijn 't wetter sljuerckt,
't Wijlde Fuwggelt tureluerckt,
Libbje' ijn free in resten,
Boeyte scheel in lesten.

Lesten wierom swit in bloed,
Fen uwz Ijea möt drippe,
Jæ benimme uwz hert in moed,
Dat uwz schoncken krippe,
Sonder rest, korts, let in yer,
Neye Pluwge, neye Djier,
ln, al het wy schraepje,
Kin dat schird naet laepje.

REAMER ENSAFE
Melodie uit D.P. Pers, Bellerophon (1648).

Bij het ochtendgloren gaat Reamer op weg. Hij be—
groet de opkomende zon en geniet van de natuur, die
onwetend is van de narigheid van de mensenwereld,
van lasten, listen en twisten. De zon ziet het allemaal
aan in opdracht van God. Reamers waarschuwende
woorden zijn gericht tot zijn vriend Sape, die achter
hem aanholt en de wijde wereld in wil trekken.

Welkom, vreugde van de wereld,
Hoofdlicht aver de sterren,
Voogd van groente, kruid en bloemen,
Meter van onze jaren,
Hemeloog, die alles overziet,
Die (aan) ons dauw en mist onttrekt,
Die ons 't veld beschildert,
Ja met goud overstraalt.

A| 't gedierte, verheugd, zit,
Loopt, vliegt, springt en danst,
Hinnikt, dartel, uitzinnig,
Blaat, loeit, gonst,
Eend en gans in 't water sliert,
't Wiid gevogeit' tiereiiert,
Leven in vree en rusten,
Buiten twist en Iasten.

Lasten,waaram zweet en bloed,
Van ans lichaam drupt,
Zij benemen ons hart en moed,
Dat onze benen kruipen,
Zonder rust haast, Iaat en vroeg,
Naar de ploeg, naar de beesten,
En, al wat wij schrapen
Kan die schade niet oplappen.
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berts dagen gebrükiik wie. Datjildt ek foar de doedel-
sek (of 'Iillepiip', sa't dy yn de santjinde ieu neamd
waard) dy't yn it earste en lêste nûmer te hearren is.
Dy seach men net by de hegerein, mar wol by de boe-
ren op it plattelan. Wy sjogge se op de skilderijen fan
Brueghel en Jan Steen en Gysbert tsjut yn Sjolle Krea-
mer in Tetke i@Zi op marskreamers en omrinders dy't
harren Iiet op de lillesek begeliede.

Haewal't we efterôf fêststelle kinne dat Gysberts
wurk grutte foarbylden as Vondel bytiden belykje koe,
is syn wurk inkeld yn lytse rünte bekend en wurdearre
wurden. Wat dat oanbelanget stie hy yn it skaad fan
in oar grut Frysk dichter, de al neamde Jan Janszoon
Starter. Syn hast hielendal Nederlansktalige Friesche
Lusthof(1621) hat ien fan de meast suksesrike Iiete—
baeken fan de Gouden ieu west. Earst yn de njoggen—
tjinde ieu, doe't de Fryske Beweging üntstie, waard
Gysberts eigensinnich gebrük fan it Frysk rünom wur-
dearre _ alteast yn Fryslân. Syn wurk is postüm útjûn
(Friesche Rym/erye, 1668) en nei dy tiid noch in tal
kearen. Dat wol net sizze dat eIke Fries Gysbert ken.
Mear priizge as Iêzen, seit Gysbert—kenner Breuker
oer syn held. Mei dizze CD der ta bydrage dat Gys-
berts lieten yn alle gefallen mear songen wurde.

Louis Peter Grijp

CAMERATA TRAJECTINA

een klavecimbel (waarschĳnlijk een muselaar of spi-
net), een clavichord en twee dwarsfluiten na. Ons in-
strumentarium weerspiegelt dus wat in Friesland in
Gysberts dagen in omloap was. Dat geldt ook voor de
doedelzak (of ‘lullepijp', zoals die in de zeventiende
eeuw werd genoemd) die in het eerste en Iaatste
nummer te horen is. Die kan men niet bij gegoede
burgers aantreffen, maar wel bĳ de boeren op het
platteland. We zien ze op de schilderijen van Brueghel
en Jan_Steen, en Gysbert rept in Sjolle Kreamer in
Tetke I32 over marskramers en nietsnutten die hun ge-
zang op de Iilleseck begeleiden.
Hoewel we achteraf kunnen vaststellen dat Gysbert
grote voorbeelden als Vondel soms wist te evenaren,
is zijn werk slechts in kleine kring bekend en gewaar-
deerd geweest. Wat dat betreft stond hij volledig in de
schaduw van een andere Friese dichter, de genoem-
de Jan Janszoon Starter. Diens vrijwel geheel Neder-
Iandstalige Friesche Lusthof (1621) is een van de
meest succesvolle liedboeken van de Gouden Eeuw
geweest. Pas in de negentiende eeuw, taen de Friese
Beweging ontstond, werd Gysberts’ eigenzinnige ge-
bruik van het Fries alom gewaardeerd — althans in
Friesland. Zijn werk is postuum uitgegeven (Friesche
Rymlerye, 1668) en nadien vele malen herdrukt. Dat
wil niet zeggen dat elke Fries zĳn Gysbert kent. Meer
geprezen dan gelezen, zegt Gysbert-kenner Breuker
over zĳn held. Moge deze cd er toe bijdragen dat Gys-
berts liederen in elk geval meer gezongen worden.

Louis PeterGrijp

Het ensemble Camerata Trajectina (‘Utrecht Muziekgezelschap’, opgericht 1974) heeft naam verworven met
haarvaortdurende pleidaai voor de Nederlandse muziek vanaf de Middeleeuwen tot en met de 17e eeuw. De pro-
gramma's van het ensemble zijn veelal gebouwd rond literaire of politieke en religieuze thema's en personen,
zoals Hooft, Bredero, Huygens,Vondel, Coornhert, Willem van Oranje, de Tachtigiarige Oorlag, de gadsdiensttwis-
ten (‘De Hoer van Babylon', ‘Bavianen en Slijkgeuzen'), Menno Simons en de Dodendans. Een tweede Iijn is de
samenhang tussen schilderkunst en muziek, waaraan de projecten rond Jacob van Eyck (1995, in samenwerking
met Hoogsteder & Hoogsteder, Den Haag) en Jan Steen (1996, in samenwerking met het Rijksmuseum te Am-
sterdam) werden gewijd.
Het ensemble gaf honderden concerten in Nederland (onder meer in het Oude Muziek Festival Utrecht, en ook re-
gelmatig in Friesland) en Viaanderen, in de meeste andere landen van Europa, in Mexico, Canada, de Verenigde
Staten, Indonesië en Ghana.
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Tjeaf—stâll', stellerĳ':
Yn dijn paetgjen, dat it swuwge,
Stielstu 't hert fen my.
Dy nu, 't hert ontnomme', ijnn' dwelme' stirt,
stell't dy? Swiete Schelm'i
Nae; dy hertesteller selm, wirt
Herte-tjeaf: Tjeaf-selm’.

E ONTSLEVN' HERT
Wijse: Jacus lacus, &c.

Bocke seit tsjin syn leafste: ’Do hast myn hert stellen.
Jou it my werom, of nee, häld it mar en slüt it yn dyn
eigen hert, dan is myn pine oer.‘

BOCKE bea mey fâd'ne hannen,
’Swietste Tjeafke fen uwzjeld,
Fen uwz Boertt‘, Gea, Goa in Lannen,
Dy my mijn eyn-salme'ontsteit:
Ljeafke, ljeafke „ Hert in sinne-Tjeafke,
(Bjuester!) ick baern trog dĳn kjeaid.

Tjeafke‘ ô dy mijn borst aasneyn het,
Trog ‘t oon-gloerckjen fen dijn eag,
Dy my 't hert dear uwt anteyn het,
Inweer foll’ mey fjoer in leag.
Ljeafke, Ijeafke ,, Hert in sinne—Tjeafke,
Tinck reys Ijeaflijck oon mijn pleag'.

Sander hert iz sonder libben.
Sonder libben libje' ick, klear.
't Flesck fortorret fen mĳn ribben,
In ick Iaytsjiette' om mĳn seer.
Ljeafke, ljeafke „ Hert-in-sinne—Tjeafke,
Jou my hert in sinnen weer.

Naet Ijeaf: had du ‘t sonder weer-jaen,
Mar sluwt it dijn eyn hert ijn,
Den wier dien mijn sjochte' in seer-dwaen,
Den rest mĳn hert boeyte pĳn:

Ljeafke, ljeafke „ Hert-in-slnne-Tjeafke,
29

‘

. y

Van diefstal, stelerij:
Injouw zoenen tot hijgens toe (dat het hijgde),
Stalje 't hart van mij.
Diegene nu, wie 't hart ontnomen is en die in
bedwelming start,

Steelt die? zoete Scheim!
Nee; de hart-steler zelf, wordt
Harte-dief: Dief—zelf.

ONTSLAGEN HART
Melodie uit J.J. Starter, Den Friesche Lusthof (1624).

Bocke spreekt tot zijn lief: ‘Je hebt mijn hart gestolen.
Geef het mij terug, of nee, houd het maar, en sluit het
in je eigen hart, dan is mijn pijn voorbij.’

Bocke bad met gevouwen handen:
'Zoetste diefje van onze leeftijd,
Van onze buurt, dorp, gouw en landen,
Die mij mijn eigen zelf antsteelt:
Liefje, liefje, hart- en zinnen-diefje,
(Vreemd!) ik brand doorje kilheid.

Diefje, 0 die mijn borst opengesneden heeft,
Door 't aankijken van je oog,
Die mij 't hart daaruit weggehaald hebt,
En weer vulde met vuur en vlam.
Liefje, liefie, hart- en zinnendietje,
Denk eens lieflijk aan mijn plaag.

Zonder hart is zonder leven,
Zonder leven leef ik, duidelijk.
't Vlees verdort van mijn ribben,
En ik lach nag am mijn pijn.
Liefje, liefje, hart- en zinnendiefje,
Geef mij hart en zinnen weer.

Niets (daarvan) lief: houdjij 't zonder 't terug
te geven,

Maar siuit 't inje eigen hart in,
Danwas gedaan mijn ziekte en pĳn-doen,
Dan rustte mĳn hart zonder pijn:
Liefje, liefje, hart- en zinnendiefje,

tf
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Mijn ijn dijn, in dijn om mijn.

hij DAPHNE (muselaar)

Twa anonime klavierfariaasjes oer de lngelske meldij
When did from Phoebus fly, dêr't Starter foar syn Frie—
sche Lusthof (1621) fan makke: Doen Daphne d'over-
schoone Maeght.

@ SJOLLE KREAMER INTETKE
Wijse: CetAnne si bel/e, &c.

In liet üt in langgedicht oer in kreamer Sjolle, dy't
gauris spul mei syn frou Tetke hat — sy wol brea op 'e
planke sjen. Hy is in swankebast, dy't nei trije pleat—
sen besocht te hawwenmei syn negaasje, it wol bes-
joen hat en lekker ioai yn it gers sitten giet. Sjalle
pakt syn lillepilp en sjongt foar de aardichheid in liet
oer syn buorman Tiete, dy't leafdesfertriet hat. Vn Sjol-
le's liet sit Tiete ek mei syn lillepiip oan de kant fan de
dyk. Hy is fereale op Rôytske, dy't hy mei syn lilleliet
ferliede wol. It liek wat te wurden mar no hat se
leaverÆble. 'Rôytske, wêrom dûnsest net mei my?‘ It
is In maai liet wurden, en Sjolle is tige optein. Mar dêr
komt Tetke oan en dan hat men de poppen oan it
dünsjen...

Tiete siet allinne „ Oon dy grieneWey,
Schoaschjen ijn dy Sinne ,, Op in Simmer Dey.

Tiete kaerde de' Holle „ Fal fen gritte smert',
Kreft! hy lie so folle „Om sijn Rayts ijn 't hert.

Raytske, Ijeave herte ,, Yn Sint Lamerts Merck‘
Sietstu op mijn schertte ,, Huyning—swietewirck!

'k Hearde Dy dear sjongen „ Hey! het wier 't in nooht
Al mijn ijae dy sprongen „ Az ick ‘er oon tocht.

't Mijne in 'tjouwe, 'tjouwe om ’t mijne.'

Zetting uit het Camphuysen Manuscript
(Nederland, na 1652).

Twee anonieme kiaviervariaties over de Engelse melo-
die When Daphnedid from Phoebus fly, waar Starter
van maakte: Doen Daphne d'overschoone Maeght.

SJOLLE KREAMER EN TETKE
Melodie van Pierre Guedron uit G. Bataille, Airs de diffe-
rents autheurs VI (Parijs 1615).

Een liedje uit een langgedicht over marskramer Sjol-
le, die vaak ruzie heeft met zijn vrouw Tetke — zij wil
brood op de plank zien. Hij is een nietsnut, die na drie
baerderijen te hebben bezocht het voor gezien houdt
en lekker in het gras gaat zitten. Sjolle pakt zijn doe-
delzak en zingt ter verdere antspanning een lied over
zijn buurmanTiete, die liefdesverdriet heeft. In Sjalle’s
lied zit Tiete oak met zijn doedelzak langs de weg. Hij
is verliefd op Rôytske, die hij met zijn doedelspel op
hem opmerkzaam had gemaakt. Het leek wat te wor-
den, maar nu heeft ze de voorkeur gegeven aanÆble.
‘Röytske, waarom dansje niet met mij?‘ Het is een
mooi lied geworden, en Sjolle is er tevreden mee.
Maar daar komt Tetke aan en dan hebje de poppen
aan het dansen

Tiete zat alleen - Aan de groene weg,
Zich te koesteren in de zon - Op een zomerdag.

Tiete krabde zich op het hoofd - Val van grate smart.
Ach, hij leed van binnen _ Om zĳn Rooits in 't hart.

Rooitske, lief hart, - Op Sint Lamberts markt,
Zatje op mijn schoot — Honing—zoet werk!

'k Hoordejou daar zingen.«Hel, wat was het
een genoegen

Al mijn leden sprongen, - Als ik er (later) aan dacht.

see gean sjocht, op in Iiet fan Vondel oer Maria Tes-
selschade, dy't ôfskie nimt fan har op see farrende
man. Reontse Ljeafde—GalE slacht werom op Vondel
en dy wer op klassiken as Ovidius en Vergilius. Gys-
bert wie in ynteilektueel dy’t de Nederlânske en Neo-
Latynske literatuer fan syn tiid tige yn 'e macht hie en
mei mannich wittenskipper brievewiksele.
In soad fan Gysberts fersen wiene dichte om te sjon-
gen: it binne lieten. Wat dat oangiet ûnderskiede Gys-
bert him net fan oare Nederlânske dichters, dy't yn dy
dagen sûnder útsûndering lieten skreaunen op po-
pulére meldijen, oanjûn mei in wize-oanwizlng (‘op de
wize fan....‘). Vn syn kar fan muzyk sieat er ek folsiein
oan by dat wat yn Hollân yn swang wie. in protte fan
dy meldijen kamen üt it bûtenlân wei; benammen út
Frankryk en Ingelân.

Op dizze CD wurde lieten fan Gysbert brocht sa't dat
yn syn tiid wenst wie, neffens de muzykhistoaryske üt-
fieringspraktyk. De meldijen binne sa't hy dy oanjün
hat, mei wat fariaasje, delskreaun yn lieteboekjes en
hänskriften. 0ft Gysbert en syn rünte de Iieten op yn-
struminten begelaat hat, binne we net wis fan, mar it
leit yn de reden — dat die hast elkenien. Wy hawwe
ynstruminten keazen dy't yn boargelike rûnten wenst
wiene; tokkelynstruminten lykas de lút en de siter; en
in bysündere foarm fan it spinet, de muselaar; fierder
de viola da gamba, de fioele en de blokfluit. Dy ynstru-
minten wlene yn Fryslân ek bekend. De muselaar, te
sjen op skilderijen fan Vermeer en in protte oare Hol-
lânske masters, en yn grutte tallen boud yn Antwer-
pen, wurdt foar it earst neamd yn in traktaat fan Klaas
Douwes üt it Fryske Tsjom (Grondigondersoek van de
toonen der musiek, 1699). De ynventaris fan de Ljou-
werter klerk Pibo Gualtieri (1618) neamt in grut kla-
vesimbel, trije Iuten en fiif siters, in bandoara, in
dünsmasterfioele, In ‘akkaard' (set) dwersfluiten en
in klavikord. Dat Iiket in hiel soad. Mar Meindert Ger-
rits, soan fan in beurtskipper op Dokkum, liet ek in
lút, twa fioelen, in lytse bandoara, acht fluiten, in kla-
vesimbel (nei alle gedachten in muselaar of spinet),
in klavikord en twa dwersfluiten nei. Us ynstrumintari-
um wjerspegelet dus dat wat der yn Fryslân yn Gys-

vrouw die haar kleinkind naar zee ziet gaan, op een
lied van Vondel over Maria Tesselschade, die af-
scheid neemt van haar zeevarende man. Ook Reontse
Ljeafde—GalM gaat terug op Vondel, en die weer op
klassieken als Ovidius en Vergiiius. Gysbert was een
intellectueel die de Nederlandse en Neo—Latijnse lite-
ratuur van zijn tijd op zijn duimpje kende en met
menigwetenschapper correspondentie onderhield.
Veel van Gysberts' verzen waren gedicht om te zin-
gen: het zijn Iiederen. In dat opzicht onderscheidde
Gysbert zich niet van andere Nederlandse dichters,
die in zijn dagen vrijwel zonder uitzondering liederen
schreven op populaire melodieën, aangegeven met
een wijsaanduiding (‘Op de wijze van.)Ook in zijn
muziekkeuze sloot Gysbert volledig aan bij wat in Hal-
land mode was. Veel van die melodieén waren van
buitenlandse herkomst, met name uit Frankrijk en En-
geland.
Op deze cd worden Gysbert liederen uitgevoerd zoals
dat in zijn tĳd moet zijn gebeurd, volgens de muziek-
historische uitvoerlngspraktĳk. De melodieën zijn de-
gene die hij bedoeld heeft, met enige variatie gene
teerd in liedboekjes en handschriften. Of Gysbert en
zijn kring de iiederen op instrumenten heeft begeleid
weten we niet zeker, maar het ligt voor de hand — dat
deed vrijwel iedereen. We hebben instrumenten geko
zen die in burgerlijke kringen gebruikelijk waren, tok-
kelinstrumenten zoals de luit en de citer, en een bij-
zondere vorm van het spinet, de muselaar; vaorts de
viola da gamba, de viool en de blokfluit. Die instru-
menten waren ook in Friesland bekend. De muselaar.
te zien op schilderijen van Vermeer en vele andere
Hollandse meesters en in grote aantallen gebouwd in
Antwerpen, wordt voor het eerst bij zijn naam ge-
noemd in een traktaat van Klaas Douwes uit het Frie-
se Tzum (Grondig ondersoek van de toonen der mu-
siek, 1699). De inventaris van de Leeuwarder kIerk
Piba Gualtieri (1618) noemt een groot klavecimbel,
drie luiten en vijf citers, een bandora, een dansmees-
terviool, een ‘accoord‘ (set) dwarsfluiten en een clavi-
chord. Dit iijkt uitzonderlijk veel. Maar ook Meindert
Gerrits, zoon van een beurtschipper op Dokkum, liet
een luit, twee violen, een kleine bandora, acht fluiten,



DE LIETEN FANGYSBERT JAPIX
‘Master is wer gek', seine de skoalbern ûnder inoar
hawwe, as Gysbert Japix wer ynspiraasje krige en de
guozzefear pakte am in dichterlike ynfal op te skriu-
wen. De muze liet him ek ûnder it wurk net mei rêst.
In karriéremakker wie Gysbert (1603-1666) net. Hy
kaam as ienfâldich skoalmaster yn it Fryske doarpke
Wytmarsum en letter yn syn berteplak Boalsert te
wenjen - op oanstean fan syn heit, kistemakker fan
berop, dy’t ek boargemaster fan Boalsert wie en it
moaie stedhüs fan Boalsert üntwurpen hat. De leau-
wige kalvinist Gysbert waard neist skoalmaster, foar-
sjonger yn de Martinitsjerke, dat jout oan dat er nei
alle gedachten in muzikaal man west hat. Hy libbe om
sa te sizzen foar de keunst. Nei't er ien en oar yn it
Nederlansk dichte hie, besiket er it yn 1639 yn it
Frysk. Mei syn FriescheUerneij—lĳ, in brullaftsfers
fan in boer foar syn lânhear, hat er in soad sukses.
As in Fryske Bredero makket hy op geastige wize ge-
brük fan de Fryske folkstaal, in stedsjer, dy't it boere-
libben mei mylde spot skilderet. Dat wie earder dien
troch Jacob Vredeman yn syn Fryske filanellen (1602)
en troch Jan Jansz Starter yn in Friesah Pastarel
(1621) en koart dérfoar troch Johannes van Hichtum
yn inkele brulloftsgedichten (1639), dy't Gysbert op it
Fryske paad brochten. Mar dan bart der wat bysûn-
ders. Gysbert giet lykwols in stap fierder en begiint ek
serieuze leafdespoézij, politike lieten en psalmberi-
mingen yn it Frysk te meitsjen. Ut it neat skept er in Ii-
terére taal, dér't hoeders op sierllke wize om hoed-
sters hinne draaie, feinten en fammen fernimstige
wurdspultsjes spylje, de lof fan steedhâlders wurdt
besongen en God wurdt op himelske wize tasongen.
Gysbert wurdt bekend om syn kennis fan de Fryske
taal. De ferneamde Ingelske taalgelearde Junius
komt by him yn ‘e hûs om it Frysk te learen. Allinken
wurde Gysberts 'gouden fersen' sa't Junius se
neamt, yngewikkelder en gelearder. Folslein yn de
geast fan syn tiid docht er oare dichters nei en mak-
ket er fariaasjes op harren wurk. Kipedo Reauwe-
bjuesterEI is bygelyks ynspirearre op in tekst fan de
Amsterdammer Roemer Visscher, en Tjesck—Moars
See-Ængsteg, oer in frou dy‘t har beppesizzer nei

DE LIEDERENVAN GVSBERT JAPIX
'Master is wer gek', zouden de schoolkinderen tegen
elkaar hebben gefluisterd, wanneer Gysbert Japix in-
spiratie kreeg en de ganzenveer greep om een dich-
terlijke inval neer te pennen. De muze liet hem ook tij-
dens de arbeid niet met rust. Een carrieremaker was
Gysbert (1603-1666) niet. Hij kwam te werken als
eenvoudig schoolmeester in het Friese dorpje Witmar-
sum, en later in zijn gebaortestad Bolsward - op voor-
spraak van zijn vader, een kistenmaker die het tot
burgemeester schopte en het fraaie stadhuis ontwor-
pen had. De gelovige calvinist Gysbert werd tevens
voorzanger in de Martinikerk, een indicatie dat hij een
muzikaie man moet zijn geweest. Hij leefde zo te zeg-
gen voorde kunst. Na heteen en ander in het Neder-
lands te hebben gedicht, probeert hij het in 1639 in
het Fries. Met zijn Friesche Tjerne [L JH, een brui-
loftsgedicht van een boer voor zĳn landheer, oogst hij
groot succes. Als een Friese Bredero maakt hij
geestig gebruik van de volkstaal, een stedeling die
het boerenleven met milde spot schildert. Dat was
eerder gedaan door Jacob Vredeman in diens Friese
viianelien (1602), door Jan Jansz. Starter in een
Friesch Pastore! (1621) en kart tevaren door Johan
nes van Hiohtum in enkele bruilaftsgedichten (1639),
die Gysbert op het Friese Spoor zetten. Maar dan ge-
beurt er iets bĳzonders. Gysbert gaat een stap verder
en begint ook serieuze minnepoëzie in het Fries te
dichten, en politieke zangen en psalmberijmingen. Uit
het niets schept hij een literaire taal, waarin herders
herderinnetjes op gracieuze wijze het hof maken, min-
naars en minnaressen vernuftige woordspelletjes
spelen, de lof van stadhouders wordt gezongen en
het Opperwezen wordt aanbeden. Gysbert raakt be-
kend om zijn kennis van de Friese taal. De beroemde
Engelse taalgeleerde Junius komt hem opzoeken om
Fries te Ieren. Allengs worden Gysberts' 'gouden ver—
zen’, zoals Junius het zei, ingewikkelder en geleerder.
Geheel in de geest van zijn tijd imiteert hij andere
dichters en maakt hij variaties op hun werk. Kipedo
Reauwe—bjuester Ì is bijvoorbeeld geïnspireerd op
een ‘quickje' van de Amsterdammer Roemer Vis-
scher, en Tjesck—Moars See/Engste W, over een
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Swietert! Ijeave schiepke! „ Nuw 't ick fen dy bin
Mieieste' ijn mijn sliepke „ Njuncke' in ijn mijn sin.

't Droagjen mijn be-jearren ,, la mijn libben iz,
't Weytsen iz mijn stearren ,, Om 't ick dy den mis.

Moacht ick by dy blieuwe! ,, Möye', ey wierom neat?
'k Sil dijn Laemkes drieuwe „ Mey mijn Schiep
ta sleat.

In ick sil-se foerje „ Moms yer in juwns let.
Bout! den mogste gloerje „ Yn mijn bout, opp' bed.

Tuwt! den meyste' eack sliepje „ Omt ick Dy to
spreck.

Hey! den sil ick piepje „ Op mijn Lille-seek.

Swiet ijn Iaeyts in reden ,, Sae ick dy omtfean,
Dodd' in swierigheden ,, Moasten fen dy flean.

Het ick koe bytinse ,, Het mijn Tuwtel woe,
Schoe ick dy den schinse „ la al het ick koe.

Fijt‘! mijn ljea dytrilje „ Röytske rinste wey?
'k Kin my naet by-stilje ,, 'k Rin dy aefter—ney.

Schoe dijn Tiete lije ,, Dat dyÆble krijt?
Lite im naet dedije „ loft hy dy schien frij't.

Tiete sil dy tjienje ,, Al sijn libben tragh,
In mey dy for-yenje ,, Herck' mijn kiermen dogg'.

Mieri! mey 't naet wezzel ,, Sizz' wierom (ey lôyts'!)
Kin ick naet belezze ,, Dy mijn goune Röyts?

Eren, ô du swiete! „ Raeyste' oonÆble hân,
Wierom naet by Tiete „ Tiete oer-leafste pän.

So mijn Piepe dat gingh swiet.

Zoeterdl Lieve schaapje! — Nu ik bij je vandaan ben,
Verschijntje beeld in mijn slaapje — Bijen in mijn zin.

't Dromen is mijn begeren, -Ja, is mijn leven,
't Ontwaken is mijn sterven -omdat ikjou dan mis.

Mocht ik bij je blijven! — Schone, ach, waarom niet?
'k Zal je iammetjes drijven «Met mijn schaap naar
de sloot.

En ik zal ze voeren — 's Morgens vroeg en
‘s avonds laat

Liefste! Dan magjewarm liggen - In mĳn arm,
op bed.

Bekje! dan magje ook slapen — Tot ikje wakker
maak.
Hei! dan zal ik spelen - Op mijn doedelzak.

Zoet in lach en reden — Zou ikje ontvangen,
Slaap en moeilĳkheden — Moestenvan je wegvliegen.

Wat ik kon bedenken, -Wat mijn iiefste wou,
Zou ikje dan schenken, - Ja alles wat ik kon.

Och! mijn leden die trilien. — Rooitske, loopjeweg?
'k Kan me niet bedwingen - 'k Loopje achterna.

Zou jouw Tiete dulden - DatÆble jou krijgt?
Laat hem geen succes hebben - Ofschoon hij om
je vrĳt.

Tiete zal je dienen - Heel zijn leven door,
En metjou verenigen. — Luister toch naar
mijn kermen.

Ochi Kan ‘t niet (zo) zijn! — Zeg, waarom (ei, kijk!)
kan ik niet overreden - Jou, mijn gouden Rooits?

Vroeger, o jij zoete! - Dansteje aanÆbles hand,
Waarom niet bij Tiete — Tietes dierbaarst pand?

Zo mijn (speel)pijp dat ging lekker.




