
Lied, gezongen ter eere van het bruidspaar C.F. Cremer en L. Troost, aan het 

bruidsmaal – hotel Bellevue den 7de october 1856 door J.J. Cremer 

(*) 

Wijze : A tout je prefere etc.  

 

Blijft er niet in ’t leven, 

Ons van God gegeven, 

Menig onwaardeerb’ren stond, 

Die zijn trouw verkondt? 

 

’t Aanzijn heeft alreé zijn geuren 

Voor den teed’ren zuigeling 

Aan de Moederborst te heem’len 

’t maakt zijn wellust; niet gering. 

Zie de lachjes op ’t gelaat 

’t wichtje heeft het lang niet kwaad. 

 

D’eerste blik in ’t leven.- 

Ons van God gegeven, 

Schenkt het schoon der moedermin 

Liefde’s zoet begin. 

- 

Maar ….. de schoenen worden grooter, 

’t buisje en broekje liggen klaar, 

Zie … het wichtje is nu een jongen. 

- 

Reeds van zes of zeven jaar; 

Júpaard, drijftol, schaatsen, sleé, 

Wat een pret en vreugde er meê, 

Ja, er zijn in ’t leven, 

Ons van God gegeven, 



Dagen die men nooit vergeet, 

Vrij van zorg en leed. 

- 

Doch de kindschheid met haar vreugde 

Vliegt al door d’orkaan gezweept 

En er komen and’re dagen 

Dagen waarin ’t harte dweept…. 

…… Zie …. Hij snijdt een naam zoo teer, 

In dien boomschors -. . Ja, nog meer… 

 

Waar de teêrste liefde, 

Eerst hem ’t harte griefde, 

Juicht hij nu verheugd en luid: 

“dier’ste z’is mijn bruid.” 

- 

En hij zet zich naast haar neder, 

- ’t bruidje dat zijn liefde voedt - 

En zijn hart klopt zalig, teeder, 

Rein als ’t beekje aan haren voet, 

En des hemels rein azuur 

Toont slechts klaarheid, in dit uur, 

- 

Ja, er zijn in ’t leven 

Ons van God gegeven, 

Stonden vol van ’t reinst genot, 

Juich dan: Goed is God! 

 

 

Wijze: wochen unsern u.f.r. (vrijwel onleesbare tekst) 

 

Ja, ook gij hebt ruime stof tot danken 



Minnig paar dat thans uw bruidstijd viert 

O! gewis ze zijn te zwak uw klanken, 

Om te roemen Hem die ’t al bestiert. 

- 

 Wis, hij zag in liefde op U ter neder 

Bruidje en schenkt u wat der vrouw behoort 

’t is een steun en leidsman die u weder 

Liefde schenkt wijl gij hem ’t hart bekoort. 

- 

Ja, God gaf al weldoend wat gij wildet. 

Bruigom, ’t liefste wat uw oog ook vond, 

Roemt dan samen – weldra echtelieden 

God is liefde! En juicht met hart en mond: 

“Biddend zullen wij Hem danken, prijzen. 

 

’t Zij dat vreugde of onspoed treffen moog; 

’t liefste op aard heeft ons de Heer gegeven 

Immer heffen wij dus ’t hoofd omhoog.” 

 

En, moet eens het bittre tijdstip naken, 

Dat Gods engel ’t scheiden u verkondt 

Wilt dan ’t weenen weer tot blijdschap maken: 

Die gelooven zijn in ’t Godsverbond. 

- 

 

 

 

 (*) gezongen door J.L. Cremer geb. Br.v.Nidek en J.J. Cremer 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



N.B.: 

Cremer noemt de wijs: A tout je prefere.  

Het betreft echter het lied: Mon rocher de Saint-Malò van Loisa Puget. Beluister een pianoversie: 

https://www.youtube.com/watch?v=FbFW4Lq3c84 

De eerste regels van: Mon Rocher De Saint-Malo (uit 1835):  

A tout je préfère,  

Le toit de ma mère,  

Mon rocher de Saint-Malo  

Que l'on voit sur l'eau !  

De loin, sur l'eau!  

Gustave Lemoinc.  

 

Het hotel Bellevue stond aan de Utrechtse straat in Arnhem. Zie afbeelding uit ca 1850. 

 

 

Handschrift is in het bezit van de Koninklijke bibliotheek. 

Laatst bijgewerkt: 28 oktober 2019. 
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