
Geschreven door J.J. Cremer, te Loenen aan de Vecht, 17 mei 1853. 

 

Aan mijne dierbare vrouw 

Louise, 

Den 17de mei 1853. 

--- 

Liefde spaarde m’ u in ’t leven. 

Liefde van een weldoend God. 

Liefde heeft mij u hergeven 

‘K juicht en roem in ’t heerlijk lot. 

 

Ja, daar gij, mijn liefste vrouwe, 

Heden weer uw jaardag viert 

Zie ‘k u dankbaar, schoon de rouwe 

Zwaar ons trof – toch blij gesiert. 

 

--- 

Wis gesiert – met voller wezen, 

Met vernieuwde levenslust, 

Godes naam, zij dus geprezen 

Die na smart schenkt vrede en rust. 

--- 

Ja, we erkennen liefste vrouwe 

Toch het goede ons deel op aard, 

Wij verbonden vast in trouwe 

Zijn elkandren alles waard. 

--- 

Nog maar luttel tal van dagen 

En wij zijn, een jaar vereend 

En wij deelden ’t lot te dragen 

Hebben saam gejuicht geweend. 



--- 

--- 

Vaak gejuicht, want toch de zielen 

Streefden eensgezind vooruit. 

En wij dankten God voor ’t goede 

En de vreé werd niet gestuit. 

--- 

Maar ook weenden wij mijn liefste, 

Want wij hadden bittre smart, 

God verblijdde ons met een liev’ling, 

Maar hij nam ’t ons weer van ’t hart. (*) 

__ 

Hebben wij reeds in den morgen 

Van deez dag een traan gewijd 

Aan ons engeltje daarboven 

Kom dan langer niet geschreid. 

--- 

God is liefde en wijsheid tevens 

Hij, hij spaarde ons voor elkaar 

Hij, hij zal ons niet verlaten 

God is trouw! dit woord blijft wáár! 

--- 

Op dan vrouwtje! ’t hoofd naar boven 

Blijf nog lang mijn schat, mijn vreugd 

Blijf mijn rijkdom en mijn wellust 

Gij. – die mij de ziel verheugt. 

--- 

Kom wij minnen ons, en hopen, 

Op Gods zegen hier beneên, 

En na ’t scheiden – ’t uur zij verre 

’t wederzien in d’eeuwigheên 



--- 

Vrede en heil zij u gegeven 

‘k draag daartoe het mijne bij, 

‘k hoop in liefde steeds te leven, 

Aan Louise uw lieve zij! 

--- 

Verder stemmen die u minnen 

Zeker in mijn zwakken toon 

Blijf met God gespaard voor lijden 

Zij uw toekomst blij en schoon.  

 

(*) ons kindje Louise geboren den 21sten maart ; s-middags t huis 

Overleden den 5den april des morgens. -  



 



 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 


