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NIEUWJAARDAG

De sleohte t,ijd

St~nlmè:<Î) è1ifa~t'efi~'póli~1~î1~èlÛ.

·S&~mtüe.:~clióe/tl/edoeltitilaa1.t~;

Het was zoo koud, de sneeuw viel neder
Op een bijtend nieuwjaardag
Daar zat een kind, zoo lief en teeder,
Dat in zijn huis op 't ziekbed lag
't Was nog maar zes of zeven jaren
Als reeds de dood het kwam bedriegen
Want ziek en klagend lag het daar
Het grootste verdriet van 't ouderpaarRefrein
Met bange st.em, zijn einde nadert
Daar riep het kind met stil verwek:
Koopt mij een kleine lekkerkoek ;
't Is l1ieuwj aar 0 beve vader.

j

l\1en hoort veel vrouwkens klagen,
Roepen wat is het slechten tijd
De mans doen ons niets als plagen
"Vij geraken alles kwijt,
Trien roept àch misère,
Mijnen vent wordt stapel zot,
,Hij zal mij nog/doen kreveren.
Ik kom hoe langer hoe meer hl krot.
REFREIN.

Ziet ze )oopen,
Md heel hoopen,
Dat hun tong- 11an 6 t op den grond,
De vrouw moet zwijgen,
Of zij zou krijgen veel stampen links en rond.

(bis).

2e Cou plet.
o zwijg, lief kind, zoo sprak de Vader.
\Vij zijn 7no arm en lijden nood,
"YVant broel' en zuster a 1 te gader ;
Die vragen ook vergeefs naar brood.
\Vant zeker als gij zijt genezen,
Krijgt gij speel en lekkerkoek
Gij waart aitijd braaf en zoet.
Ach, mijn kind, s<.:hept toch maar moed.

's Morgens als de haan komt kraaien,
Springt de man reeds uit /"ijn bed,
Daar staat hij het hoofd te draaien
En hij roept goed opgelet!
Mijnen blauwen gaat verschijnen
Mijnen bleeken is reeds da1.r,
Maar hij ziet hem weer verdwij nen
Dan trekt hij zich met het haar.

Rcfrdn.
,,-,~ JMaarlJ;ot"h.d!:~-ltoIlJ hCi!lHl (.~ l)::Hl~r.fm
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Het kind smeekte nog zij n bang verzoel~ :
Koopt mij een lekkerko.'k
(bis).
't Is nkuwjn.ardag, 0 ! lieve vader.

.

Sc Couplet.
De vader viel met volle smcrt
Er sprong een traan reeds uit zij n oog,
't verdriet dat drong hem door het hart.,
Want eensklaps hief hij het hoofd omhoog.
'VVelaan, sprak hij, ik Joop gezwind
Een nÎeuwjaarsknek 11 halen,
\Vees maat in vre~ en blij gezind.
Ik zal een halen, mij nlief kind.

Uefrein.
0, ja, riep hel kind, de .~lood.kwam nader,

.\
\.

Voldoe mijn ,v,~nsch, mIJn stll verzoek
Koop mij ('ene kleine lekkerkoek ;
't Is n1euwjaardag, 0 ! Heve vader.
4° Couplet.
Hij .was gcjaagd, gedwa~ld van zinnen,
\Vant vad(.;.!' liep naar bmten op zoele.
Hij sprong in ecnen lclü:~rwinkel binnen
En roofde daar cen nicuwj aar koek,
Hij liep daarmee content en blij
Tot zij ne l1f.!derige woning henl:~
En zei lief kind, zie wees nu blt]
Ziehier een lekker koek van mij.
Refrcin.

Het was te laat, de dood was nader
Het stierf met het woord in zjjnen mond,
De vader viel dood al op den grond,
(bis)
Is dat geen smart voor eenen vader.

Als de man niets heeft gewonnen
.
U, Clau IS hIJ lIIOCldl)... .. - - - - - - - - - - -.•
Dan heeft hij weer wat verzonnen
En de vrouw krijgt weer ongelijk.
's avonds is het weer aan 't stuiven
Bij Tist Brok of in de Kat,
Dan vervloekt hij al zijn duiven
En op de poef drinkt hij lwm zat.
Dan begint de vrouw te kijven,
Dat de man alles verspeelt,
De kinders moeten schier verstijven
En de man verkwist zijn geld.
Hehben kjnders en vrouw geen eten
Gelijk men ziel in 't algemeen
Daarvan wil de man niet weten
Duivenhoontjes m.,{~tell er zijn.
Als zij soms eens prijsken winnen,
Ziet dat moet er seffens nnn,
Eer zij weer kunnen beginnen,
Moeten zij naar d\:t1 br~rg gaan.
Ziet ze dan 's avo:1ds maar loopen
Met nen blok en eenen schoen
Zij zouden hun ziel verkoopen
Om met die duiven mee te doen.

I

Nu voor 't slot ge moet het weten,
Doet uw goesting, ik de mij n,
Maar dat kan ik niet vergden,
Hoe dwaas dat een mcnsch moet zijn."
Wilt liever in vrede h.ven
Blijft Zondags liever op uw gemak
Wijt uw geld aan geen duiven geven
Of men noemt u wallebak.
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NIEUW LIED
JongmanskJacht en de soldaten
is 11iet zijngedac7tt omdal Zij1t liefste niet wa,cht.
Een jongman doet zijne klachten
in zijne jonge jeugd
wien zal mijn lot verzachten
vind ik gcene v:-eugd;
'k moet mijn liefste zoet verlaten
En ik blijf in het tij
en ik moet naar de soldaten
wat een droefheid voor mij.
Refrein.
Ach Roosje lief ik ben in 't lot
'k moet gaan nlaarcllCeren 'k word als zot
't moet van u weg en naar de soldaten
als ik zal zij n bij de lanciers
schrijf ik nen brief mijn Roosje lief
zegt uw gedacht en zult gij toch wachten.
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IEDER KLAAGT.
van

SLECHTEN TIJD
Boeren, boerinnen fJor{}en î:oor den

'Wi1tlertijd

De wil1tersche dagen die komen weer aan

;~n de schoone zomer is vliegen gegaan
,'jant ieder klaagt van den slechten tij d

"toeren en boerinnen die hebben veel spij t
ieder woont met de deur op het slot
g~en brood, pataten, geen kolen in 't kot
èll menig meisje wordt siecht bemind
omdat de winter de armoe brengt.
REFREIN.

Laa t het u niet vervelen
terwijl gij jongmans zijt
weet gij een vogeltje woonen
Den dag die is gekomen
vangt het op stilzwijgend'heid
ik hoor den trommel slaan
J
want met die wintersche dagen
g-edaan zij n onze plezieren
zit poover op den sneeuw
ik moet nu henen gaan
een liedje aan het zingen
ik nam haar bij de handen
't en is geenc niet meer.
en ik zei mijn Roosje lief
.
zult gij naar mij toch wachten
D~ lochte lde:ren dIe hebben g~daan
tot dat ik weder keer.
.
w-t~:.I'kunnen. met meer l}aar d.e f4'e~t.~n .t(w.. [!'.;~n· ~
'.
. , ...-..-...-.....-.--....---,,-----.-.. "'w~·_~c al(de Jongmans (he krmpen bIJ 't vuur
Rt·frem
Ach
RoosJ
e enz,
.. l'{en roo 1{en en (1en 1(en aan ' t l'Ie f
~
'
.
.
een PIJP
Schoon lte.~ nu ga Ik henen
met de zomcrsche dagen dan was het plezant
e: he,Ipt m~.) geen geb'aan
'k ging naar huiten dat mnkt ons gezond
VIer Jaar zIJn gauw verdwenen
zoolang dat de zon haar stralen heeft
dan in Ol1~ sl1:~rt geda.an
wandelen wij in eer en deug'c1.
dan kom Ik blJ u Roo~ie
:"t.
om de liefde en u trouw
'REFREIN. Laat het u enz.
geen ander in mijn oogen
zal worde!) mij ne vrou w.
Refrein. Ach Roosje lief enz.
'k \Vas pas van tI verdwenen
den zondag was het bal
'Ic zag haal' met een. ander zwieren
vergeten was ik al
creda.m wa.s onze liefde
b
••
zijn dacht niet mt.:er aan mIJ
'1<: moet haar md, een ander zien zwie ren
en ik blij r i 11 het lij.
Refrein. Ach Roosje lief enz.
Ach (;.oc1 '1; moet haar vergeten
of anders word ik zot

ik moet die liefde breken
en denken 't is mijn lot
want zoo eene valschc liefde
die brengt menige jOIlgman
in smart en in ellende
011S

vriendschap is gedaan.
H. efrcin.

Ach Roosje.! lief het is gedaan
c.;èl1 ander y,ien gaan
want mij ne gellachten zij 11 voor een ander
als ik zal zij n in liberteit
zoek ik een ander [rische meid
uit hert en zinnen die mij zal minnen ..
tI;: heb u met

aI
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MIJN BlONDINNET JE
Het was heb ik wel onthouden,
Op cellen l~acht zoo smertelijk kCditd
Toen eenen weesje met handjes g~vouwenl
Het graf zij nel' ouders bezocht
De sneeuw die bedekte de aarde
De noorderwind die sch uifelde zoo straf

1, Komt vrienden aanhoort mijn gedachte
'k Ren toch nu zoo fel in de pijn,
'Waarnaar dat mijn hertje zoo trachten:
'k Zou willcln bij mijn liefste zijnt
'k Heb haar een schoon hrje~ie geschreven
Dat ik te huis lag ziek te hed ;
Zij hoeft mij geen antwoord gegeven,
Zij die zoo staat in mijn hert.

BEFREIN

Daar zat een klein kind die verkla~;'de,
Te zij n bij zij n ouders in hct graf.

Hel bnc! met

dr~

Aeh mijn Blontlinlletje, kom toch eens hij mij,
Gij ligt mij \lau 't hertje, daar is liefde hij:
Ach mijn Blondinlletje t gij zijllllljU vriendin,
Komt toch IUa;) r f cn beetje, 't is u dip 'k bemin,
Ja schoon Netje.

grootste smarten

DiJ <laaT lijdend bevend zal
Zal sneeUwen aard..; te scharten
\Vas van hong~r en koude schier qih;cmat.
Dan riep het no~ uit volle krachten
Ach, mOèder hier is uw lief kind,
Ik zie mij st~eds van elk verachten,
En gij die mij zoo teer bemind.
--
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Hel kind op de borst zij nel' moed . .:r
Die riep met een kre~:t afg~srnoord

"'~ t
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De pu1gravcr die had dit gehoerd,

Hij liep ook verwilderd henen
Tot aan h:;t graf bij het wi.;eskind.
~tond
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3. Ach God, wat moet i'f toch lijdeu,
Ilelp mIj ui~ dees clenel ;
\ViI mij VJU uie pijnen bevrijden,
Geef dat zij JWUlen ,ten end;
Ach Netje, gij kunt mij verhlijden,
En l<wt mij niet ltHlgcr meer wa(~hten,
Een hezoeJljc lot t\;tn mijne zijde
"
Zou al mijne pijnen verzachten.

l\-lij n Goel gij de alle behoeder

Daar

2. lIet is toch een meisje uitverkozen,
Zij beeft oogjes nob' zoo klaar',
Eu kdien gdijk abrikozen,
Daarbij is zij hlo'ld van haar.
Haal' s;~hoonheid die doet mij herleven, .
Haar vergf!ten kan ik niet;
Kom toch een hezoekje mij geven, ;" r. ,~'....
Ladt. n}_ij..r:J~~t ~~W·"I~n., ,?n Vi!I~I'i~t ;":~' ~ .',: ~-;:;'~""""j';

hij bitter te Wèenen
LVoor te sluiten 'k verlies milDe zinnen
Dat 'k, haar zoo zeer hemin;
•
Haal' lief(!e kan ik toch uiet meer winnen
Nu ik Illij zoo ziek bevind;
Naar haar moet ik niet lUl?cr trachten,
\Vant '!{ moet de wereld af .
Op haar warcuahlliJn geuiwhtcn,
Nu sta ik op den 1>oo1'd van 't sr'af.
Nog roep ik : Blondinnctje) kom toch, euz.

Het kind lag dood op zijn moeders IWf"'

Refrain

l

I
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Van honger en koude gestorven
"'/
Lag het kin(l op zij n mo.,;clcr gcknielc!
De ziel van 't weesje is ook gevaren ,~
TotibiJ' de God en ook bij' zijne oud~;-:ncf.
,.
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Drtlk. van Balencourt, Blaes-straat, 185
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