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Hoe leyt dit kindeken hier in de kou
Joannes Berckelaers ( 1 670)

Reconstructie: RudolÍ Rasch
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Hoe leyt dit
Singhi een soet
En ehÍ o

kin - de - ken hier in de kou,
lie - de-ken voor dit teer schaeP.
en - gel -tienskomthieroock bY,

Siet een. hoe al - le srln
En ghy o her -der-kens

Singht een mo - tet - te - ken

Hoe leyt dit kin -de - ken hier in de kou.
Singht een soet lie - de - ken voor dit teer schaep.

En ghy o en - gel - tiens komt hier oock by,
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En ghy o her -der-kens

Sing'ht een mo - tet - te -ken
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en - gel - tiens komt hier oock bY,

Siet eens hoe al - le sijn
En ghy o her-der-kens

Singht een mo - tet - te-ken
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Joannes Berckelaers was een blinde componist die leeÍde te Antwerpen gedurende Ce 17e eeuw. Hij
componeerde meer dan viif tig meerstemmige kerstliederen die onder de titel cantiones natalitie
(= geboortegezangen) gepubliceerd werden en die grote bekendheid genoten.
Hoe leyt dit kindeken hier in de kou is afkomstig uit Berckelaers'Cantiones natalitie, Liber secundus
(Antwerpen 16701 .


