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Prélude

In januari 2001 winnen Pauline 't Jong en André van Vuure
een jongleurswedstrijd bij het middeleeuws genootschap 'Die
Landen van Herwaerts Over' (LHO)
Zij zingen daar het lied 'Een schamel mersenier', uit het
Gruuthuse Manuscript. De theatrale presentatie van dit lied
slaat zó aan bij het publiek, dat daarmee een nieuw duo is
geboren. Al gauw komt Helma Hartman hen versterken, en
een paar jaar later schuift ook Maria Karsten aan bij het
gezelschap.
Vervolgens brengt Sjoukje Henstra met haar snaar-
instrumenten nog meer klank in, en ineens zijn daar 5
muzikanten die met Wronghel en Wei de wereld een beetje
mooier maken.
Als speelman-pur-sang André na 7 jaar met 'speelmans-
pensioen' gaat, komt Hans Siebelink zijn plaats invullen met de
draailier.

In februari 2019 valt het doek voor de groep.
We hebben mooie optredens en concerten mogen doen.
Dit 'Schoon Liedboecxken' is ten eerste een naslagwerk, een
herinnering aan de groep, aan ons speciale 'andere' geluid, met
de liederen en instrumentale stukken die Wronghel en
Wei haar eigen karakter gaven.
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Dat was soms intiem en ingetogen, dan weer uitbundig en
vrolijk; nu eens 'hoofs en vroom en zoet', dan weer
ondeugend, schalks en humoristisch.
Ten tweede is dit boecxken natuurlijk ook bedoeld om de
liederen en melodieën weer tot klinken te (laten) brengen.
Om aldus nog langer voort te leven in de middeleeuwse
muziekwereld … ...

Wronghel en WeiJanuari 2019
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1. Als ick u eerst zag, was ick verloren
Uw roode mont en uw oogkens zo claer
Ghi konst mijn herte zo seere bekoren
Uw blanke hals en uw guldene haer
Uwe handekens sijn er zo kleyn
Uwe voetkens zo groot …
'k Wil te nimmer van u scheyden
Ghi zijt mijn liefken, mijn minnekijn.

2. Ghi zijt so soete, ghi zijt so schoone
Als ick u zie, voel ick blijschap terstont
Kom voor altijt in mijn herteken wonen
Ghi heeft mijn herte so seer doorwont
'k Blive u trouw tot inden doot
Blivet toch altijt bi mi ...
'k Bouw een nestje voor ons tesamen
Waar liefde bloeyt als een roozeken root
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