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Oude muziek opnieuw
In SOLAS is gekozen voor inspiratie door 
oude muziek: liederen van John Dowland en 
middeleeuwse liederen. Wij kunnen niet meer horen 
met de oren van een middeleeuwer of iemand uit 
de zeventiende eeuw. LeineRoebana verscherpt 
dat besef door oude muziek te combineren met 
moderne klanken. Luit naast elektrische gitaar. John 
Dowland naast Wiek Hijmans. Ongelijksoortige 
elementen, die in deze voorstelling tot een geheel 
versmelten. Tegelijk maakt de combinatie voelbaar 
dat oude en nieuwe muziek ieder hun eigen 
karakter hebben, die elkaar versterken.

SOLAS 
Muziek heeft een bijzondere plaats in 
het werk van choreografen Andrea Leine 
en Harijono Roebana. Altijd moet er iets 
veroverd worden in het samengaan van de 
twee disciplines. Zowel het hoorbare als 
het zichtbare van dansers en musici maakt 
onderdeel uit van een crossdisciplinaire 
choreografie. Samen vormen ze één geheel. 
Eén adem. Een verandering in de dans heeft 
gevolgen voor de muziek en omgekeerd. 
Een muzikale gedachte zet zich voort in 
beweging. Een dansthema wordt muziek. 
Synesthesie. De musici bewegen, zingen, 
spreken; de dansers en zangers verenigen 
die twee disciplines contrapuntisch en 
onnadrukkelijk in hun lichaam.

Is veranderingh sonderlingh? Is sobra la solas? 
 ’t Is niet in swangh als ’t niet en verandert.
De tyt-geest moet ons vuur’gen spoedt by-brenghen, gelyk het weerlicht, 
dat verdwijnt, nog eer gy segghen kunt, het blicxemt. 
Wat vrees ic?  Er is niemand anders hier. Dat is het verhaal dat u gaet sien.
Aenschouwt!



Gestiek
Stijl en structuur bij LeineRoebana zijn hedendaags, 
maar in SOLAS zijn elementen uit een ver verleden 
verwerkt. Gestiek, handgebaren, waarmee in het 
18e-eeuwse toneel emoties en gedachten werden 
uitvergroot en overgebracht, dient als verbinding 
tussen het abstracte, objectieve ruimtelijk denken 
van de dansers en de natuurlijke en expressieve 
gebaren van binnenuit van de zangers. Het 18e 
-eeuwse publiek kende de conventies van die 
formele bewegingstaal; voor ons lijkt het op dans: 
een abstract pad door ruimte en tijd. Tegelijk 
is deze Gestiek verbonden met betekenis- en 
emotieoverdracht, zoals we die kennen van 
sprekers, acteurs, zangers, politici etc. die hun 
lichaam gebruiken om hun woorden kracht bij te 
zetten. Te midden van de grillige dans van SOLAS 
krijgt de Gestiek een eigen zeggingskracht: wat is 
beweging, wat gebaar?

Tekst
Teksten vormen een belangrijk onderdeel in SOLAS. 
Niet als een verhaal of libretto dat begrepen 
moet worden en het verloop van de voorstelling 
bepaalt; maar als iets dat ons associatievermogen 
stimuleert; net als dans en muziek.  Andrea en 
Harijono hebben de liedteksten laten hertalen door 
Bindervoet en Henkes, bekend van vertalingen van 
James Joyce en The Beatles. 

Weefsel
Bindervoet en Henkes gooien de strakke grenzen 
van betekenis die aan woorden kleven open. 
Net zoals LeineRoebana de vanzelfsprekende 
en traditioneel gegroeide kaders waarin dans 
en muziek zich tot elkaar verhouden op losse 
schroeven zet. Door muziek en dans tot een 
eenheid te vervlechten roepen zij een geheel 
op, waarin dansers de muziek met hun dans 
combineren en waarin muziek een ruimtelijk 
bewegende dimensie krijgt, of liever gezegd, 
waarin de ruimtelijk bewegende dimensie van 
muziek zich meer dan in conventioneel theater 
kan ontplooien. Bindervoet en Henkes voegen zich 

met hun teksten in dit geheel en versterken de 
zeggingskracht ervan op een verrassende manier. 
Zij maken geen letterlijke vertalingen, maar 
klankassociaties. Transassociatieve assonantie, 
zoals ze dat zelf met lichte spot noemen. 
Door teksten te maken die geen betekenis 
vastleggen, ervaart het publiek hoe dans, muziek, 
zang en tekst als één weefsel een verhaal kunnen 
vertellen waarvan de link naar de werkelijkheid 
volkomen open ligt. Het is het publiek dat deze link 
zelf legt, ieder op zijn eigen wijze. Naar SOLAS 
kijken is een creatieve daad.

Soelaas
De titel SOLAS impliceert ‘troost’, ‘oplossing’, 
‘soelaas’. Het plaatst de voorstelling midden in 
onze tijd, waarin we niet alleen een plethora aan 
problemen het hoofd moeten bieden, maar er 
ook de moed in moeten houden. Door de muziek 
van Dowland en de ongewone, ontregelende 
verwevenheid van ongelijksoortige elementen biedt 
SOLAS uitzicht op beide betekenissen van de titel.

LeineRoebana 
LeineRoebana veroverde de afgelopen 25 jaar met 
haar unieke, eigenzinnige danstaal en werkwijze 
een geheel eigen plaats in de Nederlandse en 
internationale danswereld.

Als een rode draad in het werk van de choreografen 
loopt het samenbrengen van dans en muziek als 
gelijkwaardige disciplines binnen een voorstelling. 
De gekozen muziek varieert van barok tot avant-
garde, cabaret, pop en wereldmuziek, van Gamelan 
tot Oude muziek en van Dance tot Varèse. 

In eerdere voorstellingen werkten ze samen met 
violiste Liza Ferschtman, harpiste Lavinia Meijer, 
de Indonesische componist Iwan Gunawan en zijn 
gamelanensemble Kyai Fatahillah, cellist Jakob 
Koranyi, slagwerker Tatiana Koleva, componiste 
Kate Moore en The Stolz, sopraan Claron McFadden, 
componist Tan Dun, Maarten Altena, Yannis 
Kyriakides en vele anderen. 

“Als zangeres ben 
ik gewend om mijn 
lichaam als instrument 
te gebruiken. 
Desalniettemin wordt 
het heel anders als 
je dat instrument 
gebruikt als bewegend 
expressiemiddel. Maar 
ik weet wat Andrea 
en Harijono zoeken: 
een lichaam dat van 
binnenuit beweegt, 
zowel letterlijk als 
figuurlijk. Ze kunnen 
compromisloos zijn, 
ze pellen de schil van 
je af, op zoek naar 
authenticiteit. Het is 
een soort purgatorisch 
proces, en het brengt 
me verder als mens 
en daarmee ook als 
musicus”.
– Talitha

“Ik vind de 
samenwerking met 
Andrea en Harijono een 
mooie uitdaging.
Je zoekt de diepere 
bedoeling achter de 
woorden die je hoort, 
om elkaar echt te 
verstaan. Je moet je 
eigen opvattingen, 
die je als ‘expert’ hebt, 
loslaten. Misschien 
moet er iedere repetitie 
wel één van mijn 
opvattingen overboord 
om ruimte te creëren 
voor wat zij zoeken.
Hoe meer ideeën 
en expertise ik moet 
loslaten, des te meer 
leer ik muzikaal gezien. 
Dat klinkt misschien 
paradoxaal, maar 
zo is het echt. Ik laat 
hen graag toe in het 
domein waar ik normaal 
gesproken zelf de 
controle heb”.
– Wiek



Uri Eugenio danste na de Fontys 
Dansacademie in Tilburg o.a. bij Sca-
pino Ballet Rotterdam, Nanine Linning, 
David Middendorp en sinds 2005 bij 
LeineRoebana en werd genomineerd 
voor De Zwaan voor de ‘meest indruk-
wekkende dansprestatie 2014’ voor zijn 
rol in Smell of Bliss van LeineRoebana. 
Sinds 2015 maakt hij eigen choreogra-
fieën, o.a met componist Tijn Wybenga 
(Oerol, Grachten festival 2018) en in 
samenwerking met beeldend kunste-
naar Noam Ben-Jacov en celliste Maya 
Fridman.

Andrea Pisano studeerde Moderne 
Theaterdans aan de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten (AHK) 
en bij het Opus Ballet in Florence. Hij 
werkte met Iris van Peppen en danst 
sinds 2018 bij LeineRoebana. 

Timon De Ridder studeerde Moderne 
Theaterdans aan de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten en danst 
sinds 2018 bij LeineRoebana.

Luana van Eekeren studeerde aan de 
JMD van Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten en Purchase College 
New York en danst sinds 2012 bij 
LeineRoebana. Ze danst ook in WIEK 
van Boukje Schweigman.

Camilla Bundel werkte na 
haar dansstudie aan Artez bij 
LeineRoebana en vanaf 2017 ook 
met andere choreografen, onder wie 
Corneliu Ganea, Anastasia Kostner en 
Boukje Schweigman.

Kris Mohammed Adem studeerde 
moderne dans in New York en Londen 
en studeerde in augustus 2020 af aan 
Fontys Dansacademie in Tilburg, na 

een stage bij LeineRoebana/SOLAS. 
Hij werkt het komende seizoen als 
danser bij LeineRoebana in SOLAS en 
The Greenhouse Dances. 

David Mackor studeerde luit, theorbe 
en basso continuo in Amsterdam en 
treedt veel op, o.a. met het Nederlands 
Blazers Ensemble. Hij vormt Duo Sere-
nissima met Elisabeth Hetherington.

Elisabeth Hetherington (sopraan) 
studeerde in Toronto en haalde 
cum laude haar master historical 
performance aan het conservatorium 
van Amsterdam. In haar vele 
optredens en opnames overbrugt ze 
de kloof tussen oude en hedendaagse 
muziek. Ze won de Dutch Classical 
Talent Award 2019/2020.

Wiek Hijmans (gitarist/componist) 
gaf de elektrische gitaar een plaats 
in de klassieke muziek. In New York, 
1997, ontving hij de Andrés Segovia 
Award ‘for outstanding guitar 
playing’. Wiek heeft een jarenlange 
internationale carrière als uitvoerend 
solist, ensemble-speler, improvisator, 
componist en docent. Deze zomer gaf 
hij namens het Holland Festival de 
aftrap van een internationale festival-
estafette rondom een nieuw solostuk 
van de componist des vaderlands, 
Calliope Tsoupaki.

Talitha van der Spek (Mezzosopraan) 
studeerde in Amsterdam. Ze zong 
rollen bij o.a. De Nationale Opera en 
de Nederlandse Reisopera. Naast haar 
werk als klassiek zangeres regisseert 
ze muziektheater van haar eigen 
gezelschap Opera Così en heeft ze een 
klezmerband Maise. Zij werkte eerder 
met LeineRoebana in Merg en LIGHT.



Jeroen Smith studeerde 
theatertechniek in Amsterdam en 
maakt lichtontwerpen voor onder 
meer Silbersee, Muziektheater 
Hollands Diep, het Grachtenfestival, 
Dubai Parks en Resorts, John 
Williams, Zep en de Strijkkwartet 
Biënnale. Sinds 2012 is hij betrokken 
bij LeineRoebana en maakte hij 
lichtontwerpen voor de voorstellingen 
Smell of Bliss, LIGHT, Sweet Demon 
en SOLAS.

Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes
Het vertalersduo Bindervoet en 
Henkes schreef de teksten voor 
SOLAS. De eerste samenwerking 
met LeineRoebana was voor LIGHT. 
In hun opvatting van vertalen 
en schrijven spelen de muzikale 
waarden van woorden een grotere 
rol dan de letterlijke betekenis. Het 
emotioneel effect van klanken en 
ritmes van woorden is voor hen 
belangrijker dan de werkelijkheid 
waarnaar een woord verwijst. Een 
tekst horen werkt volgens hen dan 
ook radicaal anders dan een tekst 
lezen. ‘Laat de klanken over je heen 
komen. Probeer het maar niet te 
begrijpen. Drijf mee met de stroom 
van de klankrijkdom en de heerlijke 
onbegrijpelijkheid’, zeiden ze eens 
in een lezing voor het genootschap 
Onze Taal. Bij hun vertalingen van 
het werk van James Joyce en van 
liedjes van o.a. Bob Dylan en de 
Beatles leverde dit uitgangspunt een 
geweldige creatieve ruimte op. 

“Ik moest mijn stem 
ontdekken, omdat ik nog 
geen zangervaring had: 
onderzoeken hoe het klinkt, 
hoe het kan klinken, hoe het 
moet klinken. 
Na een tijdje werd 
gevraagd bepaalde 
bewegingen bij het zingen 
te maken. Dat was even 
puzzelen. Zang en dans 
blijven onafhankelijk, 
autonoom, d.w.z. ik 
beweeg niet precies op 
de zang. Dans en zingen 
combineren is als het 
spelen met de linker- en de 
rechterhand op de piano. 
Het is een opgave ze op 
elkaar af te stemmen”.
– Uri



TITEL INFO COMPONIST

Help me make it through the night Country Music Ballad; 1970 Kris Kristofferson 

Can vei La lauzeta Troubadourslied in het Occitaans;  
12e eeuw Bernart de Ventadorn

A la fin cette Bergère Air de Cour; 1624 Antoine Boësset

Figure and Ground Solo voor Elektrische gitaar; 2006 Derek Bermel

Che Ti Çova Nasconder Ballade uit Trecento; Codex Rossi;  
14e eeuw Anoniem

Pastime with good company The Kynges Balade; 16e eeuw Koning Henry VIII

Flow my tears Lutesong uit 2nd Book of Songs or Ayres; 
1600 John Dowland

Come away come sweet love Lutesong uit 2nd Book of Songs or Ayres; 
1600 John Dowland

Je ne cuit pas Chanson uit de Ars Nova; 14e eeuw Guillaume de Machaut

Passacaglia Luit solo uit Boek 4; 1640 Johann Hieronymus Kapsberger

My thoughts are winged with hope Lutesong uit 1st Book of Songs or Ayres; 
1597 John Dowland

Up Solo voor elektrische gitaar; 1995 Wiek Hijmans  

Can she excuse my wrongs Lutesong uit 1st book of Songs and 
Ayres; 1597 John Dowland

Come heavy sleep lutesong uit 1st book of Songs and 
Ayres; 1597 John Dowland

A l’entrada del temps clar
Catalaans Troubadourslied over de 
hoofse liefde voor een jonge koningin in 
het Occitaans; 12e eeuw. 

Anoniem

Qu’est devenu ce bel oeil Chromatisch Polyfoon Chanson;  
16e eeuw Claude LeJeune

Muzieklijst



Occitan 
Can vei la lauzeta

Can vei la lauzeta mover
De joi sas alas contral rai,
Que s’oblid’ e.s laissa chazer
Per la doussor c’al cor li vai,
Ai tan grans enveya m’en ve
De cui qu’eu veya jauzion,
Meravilhas ai, car desse
Lo cor de dezirer no.m fon.
 
Ai, las tan cuidava saber
D’amor, e tan petit en sai,
Car eu d’amar no.m posc tener

Celeis don ja pro non aurai.
Tout m’a mo cor, e tout m’a me,
E se mezeis e tot lo mon!
E can se.m tolc, no.m laisset re
Mas dezirer e cor volon.
 
Anc non agui de me poder
Ni no fui meus de l’or’ en sai
Que.m laisset en sos olhs vezer
En un miralh que mout me plai.
Miralhs, pus me mirei en te,
 

English
The Skylark 

When I behold the skylark lift
His wings adance against the dawn,
And fall forgetfully adrift
For all the joy his heart has won,
Oh envy eats at me to see
How he rejoices in the ray.
I marvel that the heart in me
Does anything but melt away.
 
What is this thing I thought I knew?
This love that I know nothing of:
The foolishness of being true

To one who will not hear of love,
Who took my heart away and me,
And took herself and took the rest,
And left me full of memory,
And left a mania in my breast.
 
My mind beyond all mastery,
I wasn’t mine a single night
Since in her eyes she let me see
A mirror spellbinding my sight.
O mirror I saw me in you,

Nederlands
Kan vuilnis jou zetten 

Kan vuilnis jou zetten zo ver
In mooiste verhalen rondgedraaid
Die zo blijde zijn als jij daar
Parelt van zweet, kolkend lief aait?
Waai dan, krans van fraaie mensen,
Zo kwiek, zo week als jouw zeehond,
Meer dan ziels jas, waai naar de zee,
Toen daar de versiering ons vond.

Helaas, die kwibus van zeester,
Vermoord en dun in tijd gezaaid,
Maar zo dan maar, voor post te zwaar,

Ze leest ons waar ons wonder waait.
Doet mee, mijn koor, en doe maar meer,
Hij ziet mijn zeis en doodt mijn mond!
Ik, kansarm tolk, kom laatste tree,
Maar meer versierd dan ooit bestond.

Push up, mes dames, kom dot van her,
Text, sms: Null, Drei, cue, why?
Nihilist, no fun, app je weer?
Oei, lam naar huis, in toon verwaaid.
I seem part dull eyes and decree!

“Ik vind het altijd een 
uitdaging te zingen in een 
voorstelling. Toen me werd 
gevraagd er ook bij te 
bewegen, werd het een stuk 
moeilijker. Het betekende 
dat ik een paar stappen 
terug moest doen en vanuit 
een nieuw punt moest 
zoeken hoe ik kon komen 
waar ik moest zijn. Het hielp 
dat we dat samen deden”.
– Luana 

O soete smoock der Bewegings-const. Waer gy zyt, daer is de ganse Waereldt.  
Dan laet Tromppetten schallen, verruckend als een tooverharmonie. 
Die wys nogmaels, zy stierf soo lieflyck wegh.



A la Fin Cette Bergere

A la fin cette Bergere
Et sans voir la main qui me tue
Et sa foy jadis legere
Perd ce tiltre dans ses fers
Nous vivons soubs mesmes loy
Puis que je la tien a moy

Non je n’ai plus cette crainte
Que j’avois par le passé
Car Phillis se trouve attainte
Dans ce trait qui m’a blessé
Nous vivons…

Mes feux ont produit sa flamme
Qui me rend esgal aux Dieux
Et l’amour est dans son ame
Qui n’estoit que dans ses yeux
Nous vivons

Pastime with good company

I love and shall until I die
Grudge who lust but none deny
so God be pleased this live will I

For my pastance, hunt sing and dance, my 
heart is set
All goodly sport for my comfort, who shall me 
let

Pastime with good company
I love and shall until I die
Grudge who lust but none deny
so God be pleased this live will I

For my pastance, hunt sing and dance, my 
heart is set
All goodly sport for my comfort who shall me 
let

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas, konkelt dat creatuurtje,
Maar voer partijdig en ziedaar: een man.
Komt een voordeur dwars door de grassen sturen,
Oompjes keien het servies gruuz’lements.
Het douceurtje, lummel, verklaart Garibaldi. 
Doe voor. 
Ereprijs kan tellen, maar dan: nee. Zang rolt 
zijn lier.
Mijn keuze voert mij klanken, deze, hier...

Che ti cova nasconder

Che ti cova nasconder el bel volto
Donna la bella pietra stando ascosa
Nessun podir quanto sia preciosa

Che ti zova nasconder el bel volto
Ma chi la vede so la loda molto
Cumpit’ascondi piu desio mi mena

Donca non voler piu chi porti pena

Haal de wijn, zei de kassière

Haal de wijn, zei de kassière,
en je Hokusais, zo vers!
Deze vrouw, ja, die kassière,
werd ze Dietrichs duizend Herz?
Toe, wie won zoens mijmerij,
wie ken je van toen, na mij?

Kom, je neemt ‘n plu met de krenten,
Kus je vrouw, varend op zee,
waar ‘n wil is zijn droevige tenten,
deze trekken zijn passé
Toe, wie won...

M’n fazant verliet z’n vlam
die me rond en melodieus
had beloerd en dansend kwam.
Wie het zag kan dansen, heus!
Toe, wie won...

Pesttijd witgoed, kom, paniek,

Waai lof en schelp en til lawaai.
Gun ons lust bij nom d’un pipe,
Zo God u ziet en lippen fraai.

Toon mij de grens, een zingend mens, maar ja, 
’t is vet
Een goed lied spoort, gelijk het hoort, wie zelve 
zet

Mestrijm wit roet om anijs,
Naait tof een sjaal van stille baai,
Kreunt: voel lust, tot elke prijs –
Zo snot u niest is ’t lijf wel saai

Door mij gewenst: bunzing, condens, mijn hart 
ontsmet –
Heel goed die sport: ’t vermaakt me kort in ’t 
schelpenbed. 

Keer hier zo waar als wonder

Keer hier, zo waar als wonder, zelf wel voltooid.
Donder, daar welt een weerbaar standige tover:
Geen goed volk hier kwam door rietland en lover.

Maar zie haar wezen zo laat nog fraai getooid,
Doet wie dan ook zien hoe zij mij meenam.
Donker waar de ster woedt, ook voor ik 
meekwam
En zo verdrietvol hier mijn hartzeer uitstrooit.

Je ne cuit pas

Je ne cuit pas qu’onques a Creature
Amour partist ses biens si largement
Comme a moy seule et de sa grace pure; 
nom pas qu’aie desservi nullement
Les douceurs qu’elle me fait car gari m’a de 
tous maulz 
et retrais, quant elle m’a donné, sans retollir,

mon cuer, m’amour et quan-que je de-sir



Flow My Tears (Lachrimae)

Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn
Where night’s black bird her sad infamy sings
There let me live forlorn

Down vain lights, shine you no more
No nights are dark enough for those
That in despair their last fortunes deplore
Light doth but shame disclose

Never may my woes be relieved
Since pity is fled
And tears and sighs and groans my weary 
days, my weary days
Of all joys have deprived

From the highest spire of contentment
My fortune is thrown
And fear and grief and pain for my deserts, for 
my deserts
Are my hopes, since hope is gone

Hark! you shadows that in darkness dwell
Learn to contemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world’s despite

My thoughts are winged with 
hope

My thoughts are winged with hope, my hopes 
with love
Mount, Love unto the moon in clearest night, 
and say as she doth in the heavens move, 
in earth so wanes and waxeth my delight
And whisper this but softly in her ears
Hope oft doth hang the head and trust shed 
tears

And you my thoughts that some mistrust de carry
If for mistrust my mistress do you blame

Say, though you alter, you do not vary
As she doth change and yet remain the same
Distrust doth enter hearts but not infect
And love is sweetest, seasoned with respect

If she for this with clouds do mask her eyes
And make the heavens dark with her disdain
With windy sighs disperse them in the skies
Or with thy tears dissolve them into rain
Thoughts hopes and love, return to me no more
Till Cynthia shine as she hath done before

Kom maar hier 

Kom maar hier, kom maar en spring!
Ik zeil voor eeuwig met mijn hoorn
Waar tijd haar treurnis verzinnebeeld zingt
En ik mijn lief verloor

Goudgeel licht schijnt nu niet weer
Omzicht valt duikelings verdoofd
Waarin zij spoorloos verdween immermeer 
Nooit was ik meer beroofd

Nimmer weer waait hoosbuiïg hier
Behoudens verdriet
Noch zwiert en zwaait en kroont die vuur van 
geest, die vuur van geest:
Van dat moois rest dit triest lied

Zonder zwier en zwaai of wat rondwendt
Verging zo mijn droom
Geen zier, geen biet, geen niets wat mij nog 
rest, wat mij nog rest
Damp mijn hoop, mist, damp en stoom

Kijk! hoe sjofel daar die brakke held
Duimen en nek draait
Snapt-ie, snapt-ie eindelijk wel
Waarheen de wind steeds waait

Mijn dans begint met loop

Mijn dans begint met loop, mijn loop met slof.

Ontslof en doe je schoenen kleurig uit
In zee, waar zij daar blind de haven looft. 
Ik turf verdwenen exen voor mijn bruid…
Er knisperknaspert softijs in haar Iers
Loop af, of spring te bed met musketiers!

En toe, mijn dans, wat zomerruis voor herrie
En voor mestroest mijn mistroes zonder blaam.

Hé, droog je filter, eet je soep met kerrie,
Zegt zij ineens, en zet me bij het raam
Ze kust de enterhaak, zij ’t niet perfect 
Haar slof is wit gespikkeld uit respect.

Als zij voor dit met luit haar masker aait
En de haven harkt met haar systeem,
Weer winden zaait die beurs zijn als het waait
Of mettertijd gezalfd zijn tot geween.
Dans, loop en slof, en turn maar immer door
Tot Zwaantje schijnt als zij dat kon hiervoor.



Can she excuse my wrongs

Can she excuse my wrongs with Virtue’s cloak? 
Shall I call her good when she proves unkind? 
Are those clear fires which vanish into smoke? 
Must I Praise the leaves where no fruit I find? 

No, no; where shadows do for bodies stand, 
Thou may’st be abus’d if thy sight be dim. 
Cold love is like to words written on sand, 
Or to bubbles which on the water swim. 
Wilt thou be thus abused still, 
Seeing that she will right thee never? 
If thou canst not o’ercome her will, 
Thy love will be be thus fruitless ever. 

2. 
Was I so base, that I might not aspire
Unto those high joys which she holds from me? 
As they are high, so high is my desire,
If she this deny, what can granted be?
If she will yield to that which reason is,
It is reason’s wikk that love should be just. 
Dear, make me happy still by granting this,
Or cut off delays if that I die must.
Better a thousand times to die,
Than for to love thus still tormented :
Dear, but remember it was I
Who for thy sake did die contented. 

Come heavy sleep

Come  home heavy sleep, the image of true death
And close up these my weary weeping eyes
Whose spring of tears does stop my vital breath
And tears my heart with sorrow’s sigh swoll’n cries

Come and possess my tired thought worn soul 
that living dies, that living dies, that living dies

till thou, till thou on me, on me bestole

Come shadow of my end and shape of rest
Allied to death, child to his black faced night
Come thou and charm these rebels in my breast
Whose waking fancies do my mind affright
O come sweet sleep, come or I die forever

Come ere my, come ere my last sleep comes or 
come never

Ken ziet beduusd een wrong

Ken ziet beduusd een wrong op moederkoek.
Al die kolder moet men zien, ’t liefst verkleind
Haar doos kliert voort, wat fijn is in de broek,
hoest hij hees verliefd, wees gegroet, mijn eind!

Ho, ho! Wat zo’n doos doet voor vaders stand!
Gauw, wees nu robuust. Is zij saai, niet slim?
Godlof, wees blij toe! Word ’n ridder op ’t zand,
Hoor hoe bobbelzweet op gesnotter klimt!
Wild houdt ie zich robuust stil 
Zie je wat ie wil? Draait ie kleffer?
Ik vouw kunst uit oerdomme wil.
Stijl of wil? Die kusgroet is ’n treffer!  

2.
Was hij zo’n beest die zijn meid tot as paait?
In de doos, zei Joyce, switcht die zwelstroom niet.
As doopt haar dij, zo’n dij ermee bezaaid!
Ik zie ’n woestenij, waar Ken krenten ziet.
Ik zie Wil wild doen wat bits vriezen is,
Want bevriezen wil dát of kriebelhoest.
Hier, malle Eppie, stil bij krentgemis,
Door kut of die leest of dat jij, taai, moest.
Netter was duizend thema’s te taai
Dan voor iets luchtigs, stils, belendend
Hier, vlot geëmmerd: dat was fraai,
Hoe voor deins Wake ik draai, ellendig!

Toen koffie sliep

Toen koffie sliep, door de muts suf, verdoofd
En doodop, blies hij tergend traag de theepot op
Met springstof die, ontstopt, mijn taal wegrooft
En driest mijn hart witter doet zien dan ’n pop.

Toen een boos mes zich taai in vocht verschool,
Had ’t lijf z’n draai, dat lijf z’n draai, dat lijf z’n 
draai, 
met jou, met jou op mij, op mij verdoold.

Toen zonnedauw, stofmaaiend in ’t sjirpersnest
Verdraaid, verdoofd, kil in ’t pak was genaaid,
Toen dauwde Charms die bretels in mijn vest,
Doorweekt de vensterbloemen ingewaaid.
O, toen zweet sliep, toen of ooit, nooit voor 
even,

Toen eerst maar laatst, toen eerst maar laatst, 
toen eerst maar laatst, 
Sliep uit, of in leven.

Veel blaes, weynig vaert. 
Ic ben hier. Ic ben hier weder, in al wat geluck en vreughde brengt, en spyts 
de doot leeff ic dan voort in de murmelend blyde meute. 
En by ’t ruysslen van woorden ebt het wee. Wat ziet gy daer?



Qu’est devenu ce bel oeil

Qu’est devenu, ce bel oeil qui mon ame 
eclairoit de ses rays, 
dans qui l’amour retrouvoit ses fleches flames 
et traits?
Qu’est la bouche’or devenu et ce ris si mignard 
et ce discours 
don’t ma maitresse attrapoit les plu’farouche 
en amours?

Qu’est devenu cette joue et d’amour et de 
honte le pourpris
Sur qui l’amour etaloit cent mile rozes et lis

Qu’est devenu le fin or de ce poil prime frize 
reluizant,
Don’t mile amours, mile rets fin aloyent 
faconnent?

Qu’est devenu cette main l’épouze de Titon 
avouroit
Main, qui plus blanche que lait, les nége’ 
mesme efacoit?
O maleur injurieux qui cqchant ce trezor sou-le 
tombeau
Fais que le monde n’a plus rien de mignard ni 
de beau!

Quit ff nu, zeepbeluil

Quit ff nu, zeepbeluil, die reclame, klaaruit, 
deze race!
Want wie de moer beproefde ziet vleesjes, 
vlammen en vrees.
Quit dat boze oor ff nu, dat zo trieste misbaar, 
racen tout court!
Vond m’n matrasje maar alle rust van roest in 
rumoer!

Quit ff nu, zet je schoen op de vloer en je kont 
bij het servies,
Zeur niet om meer, eet je lood, dans, kniel 
vozend in peace!
Quit ff nu met wijn voor deze poel, breng me 
brie, thee, ree, wisent,
Hond, kriel als voer, heel vet, geen wijn, daar 
ga je, van zo’n krent!

Quit ff nu, zei de manke leproos die de Titanic 
opvrat.
Manke, nu dans je te laat, nu zelfs je moesje je 
vergat.
O, malle Ron, curieus die cashewzeep die zo 
zoet de toon bouwt!
Staak nu je ronde, ga fluks van dat misbaar dat 
berouwt! 
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