
 

 

 

 

 

Informatie bij Ah Robin, Gentle Robin 

Componist 
William Cornysh junior (1465-1523) was componist en kapelmusicus aan het hof van 
koning Henry VIII, toneelschrijver en acteur. Tot zijn taken behoorde het trainen en 
leiden van het jongenskoor van de koninklijke kapel. Cornysh wordt wel gezien als de 
eerste Engelse renaissancecomponist: hij was innovatief bezig om los te komen van de 
middeleeuwse zangstijl, die rond 1500 gekenmerkt werden door uitgebreide 
versieringen.  

Inhoud van de tekst 
De eerste spreker in dit lied beklaagt zich tegenover ene Robin over de 
dubbelhartigheid van zijn geliefde. Misschien is deze Robin (als verkleinvorm van 
Robert) een vriend of bediende, maar de naam is ook het Engelse woord voor 
roodborstje. Deze vogel was een symbool voor huiselijke harmonie en tevredenheid. 
Waarschijnlijk, zeker ook gezien de rol van de natuur in renaissancegedichten, moeten 
we het zo opvatten: de spreker heeft de eenzaamheid van een tuin of bos opgezocht 
om zijn nood te klagen en stelt zich daarbij voor dat de zangvogel ook antwoord geeft. 
  
Wie de tekst schreef is onbekend. Misschien Cornysh zelf; ook de dichter Thomas 
Wyatt (1503-1542) is suggereerd. Zeker is dat het liedje uitgegroeide tot een hit, want 
tegen 1600 ging Shakespeare ervan uit dat het bekend was bij zijn publiek, dat bestond 
uit alle rangen en standen. Hij verwijst naar het lied in zijn toneelstuk Twelfth Night.  

Uitspraak van minder bekende woorden  
leman: lie-mun (geliefde, lief, minnaar/minnares)  
I wis:  ie-wis (hoort eigenlijk gespeld als iwis of ywis, en betekent: zeker, beslist;  
 is verwant met het Nederlandse woord gewis)  
Alack uh-lek (helaas, ach)  

Vertaling 
 

Ah Robin, gentle Robin,   Ach Robin, zachtaardige Robin,  
Tell me how thy leman doth   vertel me hoe ‘t met je lief staat,  
and thou shalt know of mine.  dan krijg jij iets horen over die van mij.  
My lady is unkind I wis,  Mijn vrouwe behandelt me beslist gemeen,  
Alack, why is she so?   Helaas, waarom doet ze zo? 
She love’th another better than me,  Ze houdt meer van een ander dan van mij, 
and yet she will say no.   en toch ontkent ze dat. 
Ah, Robin, ...    Ach Robin, ... 
I cannot think such doubleness Ik ken dat soort dubbelhartigheid niet, 
for I find women true,   in mijn ervaring zijn vrouwen trouw 
In faith my lady lov’th me well Echt waar, mijn vrouwe houdt veel van me, 
she will change for no new.   ze wil me niet ruilen voor een nieuwe geliefde. 


