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Nicolaas van Delen (circa 1575-1638) was de zoon van Steven van Delen en Geertruid van
Oldenbarnevelt. Deze albuminscriptie dateert van 1596, als Nicolaas 21 jaar oud is. Hij schrijft in
het album van Johanna Bentinck (1580-1652), dochter van Alexander Bentinck en Aleida van
Buckhorst. De inscripties in dit album lopen van 1590-1609. Het lied dat Nicolaas schrijft is een
waar liefdeslied. Nicolaas is ten tijde van dit schrijven (1596) nog student en vrijgezel.

Een nyuw lydeken opte wijs:
"Mijn droeffheyt moet ick klaeghen".
1. Claer maighen, steeren1 seer schonne, die dair locht2 in s hemels claer,
Dunckt mijn in u persone te syen blyncker, voirwair.
Als ick u claer anschijn ansie, seer vrundtelick,
So brandt dat herte mijn seer amoureuselick.
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2. Hoe ick u meer ansie, hoe mijn hert meer doerbrandt
Toendt mijn doch3 geen p[ar]tij, meer holt u woerden standt.
Want die belofften groet, die wij hebben gedaen
Sullen blijven tot in der doot, eer dem eenen den anderen sall ofgaen4.
3. Recreiert u jonghe leeven, laet svaerichheit absent
Ick en sall u niet begeeven5, alliedt ick groet torment6
Want geen wee[d]der jonckfrouw in mijn hert rusten sall
Dan ghij fijns lyeff getrouw, hier in dit eertsche dall.
4. Voer u bun ick geschapen, lyeff, al mijn leven lanck
Altijdt mit u te waecken in uwen armen blanck

Want uwe borskens rondt synnen witter dan een swaen
Doer uwen rooder mondt doet mijn hert troest ontfaen7.

toch
verlaten
5 verlaten, laten gaan
6 al leed ik grote kwelling, pijniging
7 troost ontvangen
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5. Schoen swerlicke8 bloeme, siet ghij de mijn hert doerwont
Toendt doch lyeffde wederome, sonder u en kan ick niet
Ick hoep end ick verlang nae dem dach vous sça[v]ez bien
Ick bun in u bedvang9, weest niet gelick een steen.
6. Nha geenen anderen to trachten, en gedenck ick immermer
Op u so will ick wachten, neempt doch tot u mijn heer
Schoen lyeff want waer ick sijn, ghij kompt in mijnen sin10
Weest doch van herten blij, geen ander ick bemin.
7. Prinssese lyeff, gedenckt hier mit u serviteur11
Mijn trouw ys u geschenckt, en maeckt doch geen truber12
Want mijn guet en bloet soe swaer tot een in[ ]eell
En alles wat ghij begeert moet sijn tot uwen deell.

Nicolaus van Delen
(paraaf)

Einde van dit lyedt maer niet
vandt verdriet
Patiens in adversis13

schone sierlijke?
bedwang
10 gedachten
11 uw dienaar
12 = turber (van turberen = in de war brengen)
13 geduldig in tegenspoed
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