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SCHOON BLOEM-GEWAS, EN EDEL KRUYT
Melodie 'Bourée' uit Oude en nieuwe Hollantse Boeren Lieties en Contredansen 2
(voor het eerst gepubliceerd: Amsterdam ca. 1700).
Het naïeve zigeunermeisje Pretiose uit Cats' vertelling ‘Het Spaensch Heydinnetje’ begroet de
Bloemen en plantjes in het bos waar ze woont. Ze voelt zich met hen verwant en vraagt zich
af wanneer háár bloempje geplukt zal worden. Al zingend wordt ze gadegeslagen door de
edele Don Jan, verstopt in het struikgewas. Vooralsnog is Pretiose verstandig en gaat niet
op zijn avances in.

SAMEN-SANG TUSSCHEN DAMON EN FLORIDE
Melodie ‘Ne vois tu pas, chère Pyllis’ uit Den Singende Swaen
(voor het eerst gepubliceerd: Antwerpen 1655).
Herder Damon probeert Floride te versieren, maar zij wimpelt hem af.
Als Damon blijft aandringen, wijst ze hem verontwaardigd terecht: ze heeft haar ja-woord al
Aan Thyrsis gegeven. Damon moet maar naar iemand anders op zoek.

DE VRYSTER MET DE PYL IN 'T OIR, SINGT
Melodie nr 923 uit Oude en nieuwe Hollantse Boeren Lieties en Contredansen 12
(voor het eerst gepubliceerd: Amsterdam ca. 1716).
Een meisje is verliefd geworden op Alexis: niet omdat hij er zo knap uitziet of omdat hij rijk is,
maar omdat hij zo mooi en geestig kan vertellen. Ze had dit vroeger nooit willen geloven
maar het kan echt: Amor heeft haar een pijl in het oor geschoten. De maagden die met pijlen
in het oog en het hart bij ‘de Rede’ zijn gekomen om over hun ongelukkige liefdes te klagen,
kunnen wel inpakken: zij is dolgelukkig met die pijl in haar oor. 

Teksten: Jacob Cats (1577-1660)
Uit: Klagende Maeghden (Mourning Maidens and other songs, an anthology),
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2008

AMARILLIS, anoniem componist, uit het Klavierboek van Anna Maria van Eijl (1671)

Hanneke de Vroe-Oldenkamp (sopraan) volgt zangles bij Mildred Aikema.
Zij is lid van Vrouwenkoor Quodlibet uit Middelburg en projectlid van Vocaal Ensemble Musica
Cordis uit Goes. Als solist verleent zij met regelmaat een bijdrage aan uitvoeringen van diverse koren en
ensembles, veelal met klassiek repertoire. Haar professionele achtergrond is communicatie-adviseur.

Mildred Aikema (alt) behaalde haar solozangdiploma aan het Amsterdams Conservatorium in 1979.
Daarna volgde zij masterclasses bij onder andere Elizabeth Schwartzkopf en specialiseerde zich in de
liedkunst en oratorium. Naast het zingen van vele concerten in binnen- en buitenland is Mildred als
docent zang en stemvorming verbonden aan de Hoge School der Kunsten in Amsterdam.
Zij is artistiek leider van projectkoor Cantus Valerius uit Amsterdam, dat o.m. in de Kleine Kerk van
Veere een uitvoering van het Requiem van Mozart ten gehore bracht. 

Maaike van der Heijdt (fluit) studeerde fluit aan het Rotterdams Conservatorium en aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Vanaf 1989 is ze vaste speler in Het Zeeuws Orkest. In 2011 maakte zij
samen met pianist Ted van der Heijdt de cd Esquisses, met Spaans getinte muziek van Franse bodem.
Een bijzonder programma is Muziek en Mystiek, met teksten van Peter Huijsmans en solorepertoire
voor fluit. Sinds 2013 vormt zij een duo met pianist Rien Balkenende. Op hun repertoire staat muziek
van o.a. Beethoven, Prokofiev , Gaubert, Debussy, Messiaen en de fluitsonate van de Nederlander
Rudolf Escher. Daarnaast verzorgt Maaike samen met kunsthistoricus Annette Brouwer een
lezingen-programma onder de naam “Hoe klinkt Kunst”. Maaike is één van de initiatiefnemers van de
Stichting Klassiek van Dichtbij, met als doel klassieke muziek op toegankelijke wijze dichtbij mensen
te brengen (zie www.klassiekvandichbij.nl ).

Jos Vogel (klavecimbel) studeerde aan het Conservatorium in Rotterdam.
Zijn docenten waren Arie J. Keijzer voor orgel en David Collyer voor klavecimbel. Na het afronden van
deze studies, met aantekening voor improvisatie en basso continuo, bekwaamde hij zich in het
beiaardspel aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, bij Todd Fair en Arie Abbenes.
Jos Vogel is stadsbeiaardier van Vlissingen.  Daarnaast is hij organist van de Sint Jacobskerk in Vlissingen
en de Ontmoetingskerk in Middelburg. Als voorzitter van de Werkgroep Muziek van het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap en van de Stichting Muziek in de Grote Kerk Goes is hij ook actief als organisator
van concerten. Als docent is hij verbonden aan de Zeeuwse Muziekschool en de muziekschool
Toonbeeld in Terneuzen. Hij werkt veelvuldig samen met diverse ensembles en solisten.

Uitvoerenden
Hanneke de Vroe sopraan
Mildred Aikema spreekstem
Maaike van der Heijdt fluit
Jos Vogel klavecimbel

http://www.klassiekvandichbij.nl/


SCHOON BLOEM-GEWAS, EN EDEL KRUYT

Zang en klavecimbel
Schoon bloem-gewas, en edel kruyt
Van 's hemels dau gevoet,
En al wat uyt'er aerden spruyt,
Gy wort van my gegroet.
Ick koom hier aen der heyden gaen,

Wel hoe! Wat koomt hier voor geluyt
Geresen uyt het wout?
My dunckt hier sit een slimme guyt
Gedoken in het hout.
Het mocht wel zijn de bocks-voet Pan,
Die woont hier in het groen:
Dat is van outs de reht man
Om vrijsters leet te doen.

Wel lincker, wie gy wesen meugt,
Ick bid u: weest gerust,
Mijn bloem, mijn roem, mijn teere jeugt
Is niet voor uwen lust
Ick wachte voor mijn beste pant,
Tot troost van mijn verdriet,
Ick wachte vry een waarder hant,  
Maer u en wacht ick niet. 

SAMEN-SANG TUSSCHEN DAMON EN FLORIDE

Spreekstem (zonder begeleiding)
Floride, soo het wesen mag, 
Ik koom u doen een droef geklag
Van mijn verdrietig minnen,
Ick heb'et u, ô fiere maegt,
Vry meer als eens gevraegt,
Maer noyt iet konnen winnen.

Zang en klavecimbel (direct door)
Wat koomt van klagen als verdriet?
Uw klagen, Damon, gelt'er niet,
Noch al uw listigh quelen.
'k En ben niet die ick eertijts was
Toen ick in 't groene gras
Ging onbekommert spelen.

Spreekstem (zonder begeleiding)
Floride, wat is dit geseyt?
Is my soo grooten druck bereyt,
Dat my dit sal gebeuren?
Ach! ach! toen ick eerst Thyrsis sag,
Daer hy omtrent my lag,
Mogt ick met reden treuren.

Ja Thyrsis, vrient, dat is de man
Die my alleen vernoegen kan,
Hy is myn eygen leven.
Ick hebbe laetst mijn regter-hant
Hem tot een eeuwig pant,
Met vrienden raet, gegeven.

Spreekstem met klavecimbel
Maer of' er nu een schoonder quam,
Of rijcker, of van hooger stam,
Soud gy hem niet ontfangen?

Zang en klavecimbel
Ey swijg, ik heb mijns hertsen wensch
En my en sal geen mensch,
Naer beter doen verlangen.

Zang en klavecimbel
Hem die ick eens mijn trouwe gaf,
Dien blijf ick trouw tot aen het graf
Dus stremt uw loose treken.
Mijn oog en sal noyt elders gaen,
En ick en wil voortaen
Geen linckers hooren spreken. 

DE VRYSTER MET DE PYL IN 'T OIR, SINGT

Zang en klavecimbel
Alle die hier tot de Reden
Met benautheyt komt getreden,
Maeckje weg, wie datje zijt;
Want ick ben op beter gronden 
Aen een edel hert gebonden
Als iemant van onsen tijt.

Een die geestig weet te spreken,
Heeft al verr' de beste streken,
Daer men mede vrijsters wint;
Want een mont vol soete woorden
Heeft in hem gewissen koorden,
Daer mede men herten bint.

Zang en klavecimbel
Als ick dit eerst hoorde seggen,
Soo woud ick het wederleggen,
Ick en hielder geensins van;
Want ick meyn dat schoone leden
Sijn vry weerder aengebeden
Als eene die spreken kan. 

En nu siet! ick ben gevangen
Niet uyt lust van roode wangen,
Maer wel door een heuschen mont,
Dien heb ick eens lest genoten
En ben door het oir geschoten
Tot in mijnes herten gront.

Daer soeck ick mijn vermaeck,
Ick ga op u mijn oogen slaen,
En 't schijnt dat ick ontwaeck.

Ick sie mijn beelt in uwe jeugt,
Dat my eerst heden blijckt.
Ick schep mijn lust uyt uwe vreugt,
Vermidts gy my gelijckt.
Uw schoone verw en frissche glans
Verciert het gansche velt:
En, naer het seggen van de mans, 
Ben ick oock soo gestelt.

Zang en klavecimbel
Wel nu, wy staen in eenen graet,
O ciersel van het wout!
Koom, geef my doch van uwen raet
Die gy voor sekersts’houd.
Moet oock mijn bloempje t’sijner tijt
Van iemant zijn gepluckt?
Spreekstem en klavecimbel
Ja, vrijster, sooj’et waerdigh zijt,
En soo het u geluckt.

Spreekstem 
Daer zijnder niet dan al te veel
Die staegh ten toone staen,
Sy bieden ons een groene steel
Maer niemant wilder aen.
Daer sweeft haer blat dan met den 
wint,
Als stof gemeenlick doet:
Ach ‘tbloempje dat geen plucker vint,
Dar treet men met den voet.


