
	  



	  



	  
	  
	   	   Awake,	  sweet	  love	  	   	   	   	  	   vertaling	  
	   	   	  
	   	   John	  Dowland	  kennen	  wij	  als	  componist,	  maar	  hij	  was	  ook	  luitspeler,	  en	  hij	  heeft	  	  
	   	   dan	  ook	  veel	  liederen	  geschreven	  waarbij	  hij	  die	  zelf	  op	  de	  luit	  kon	  begeleiden.	  	  
	   	   Dit	  is	  er	  een	  van,	  uit	  zijn	  first	  book	  of	  songs.	  
	  
	   	   Awake, sweet love,     Wordt wakker, zoete liefde 
  thou art return'd:       je bent teruggekomen: 
  My heart, which long     mijn hart, dat lang  
  in absence mourn'd,    in afwezigheid moest treuren 
   Lives now in perfect joy.   beleeft nu perfecte vreugde. 
   Let love, which never absent dies,  Laat de liefde, die nooit afwezig sterft 
   Now live for ever in her eyes,    nu voor altijd leven in haar ogen. 
  Whence came my first annoy.  Toen mijn eerste kwelling kwam 
   Only herself hath seemed fair:    leek enkel zij eerlijk: 
  She only I could love,      alleen van haar kon ik houden, 
  She only drave me to despair,  Alleen zij dreef me tot wanhoop, 
   When she unkind did prove.     en als ze onvriendelijk bleek 
  Despair did she make me wish to die;   dreef de wanhoop me tot doodswensen; 
  That I my joys might end:     al mijn geluk zou stoppen: 
  She only, which did make me fly,    zij alleen, liet mij vliegen, 
  My state may now amend.      En mijn toestand kan nu verbeteren. 
   
  If she esteem thee now aught worth,   Als haar deugd u nu waardig acht, 
  She will not grieve thy love henceforth,   zal ze uw liefde voortan niet betreuren, 
  Which so despair hath prov'd.    hoe wanhopig die ook bleek. 
  Despair hath proved now in me,  Wanhoop heeft me nu laten zien, 
   That love will not unconstant be,  dat liefde niet veranderlijk is, 
   Though long in vain I lov'd.     ofschoon ik haar lang vergeefs aanbad. 
  If she at last reward thy love,   Als ze uiteindelijk uw liefde beloont, 
   And all thy harms repair,     en al uw wonden heelt, 
  Thy happiness will sweeter prove,  zal uw geluk zoeter blijken te zijn, 
   Rais'd up from deep despair.   geput uit diepe wanhoop. 
   And if that now thou welcome be,    En als u dat nu welgevallig is, 
  When thou with her dost meet,    als u haar ontmoet, 
  She all this while but play'd with thee,   heeft ze al die tijd enkel met u gespeeld 
  To make thy joys more sweet.  om uw geluk zoeter te maken. 


