HEK

ELDICH TEN
MET

de Aanteekeningen der Amersfoortsehe Uitgave.

Uitgegeven en toegelicht
DOOR

Dr. J. BERGSMA.
TWEEDE VERMEERDERDE DRUK,

ZUTPHEN,

W. J. TthEME &

VONDEL'S HEKELDICHTEN.

J. VAN VONDEL'S

HEKELDICHTEN,
MET

DE AANTEEKENINGEN DER AMERSFOORTSCHE UITGAVE.

UITGEGEVEN EN TOEGELICHT
DOOR

Dr. J. BERGSMA.

TWEEDE VERMEERDERDE DRUK.

ZUTPHEN,

W. J. THIEME &
1909.

CIE.

INLEIDING.
„Il est certain quo senls ies grands artistes qui nous
peignent Pepoque oh ils ont vecu, les hommes qu' ils
ont condoyes nous interessent". Doze volzin van Jules
Claretie, den beroemden medewerker van Le Tenips,
verklaart voldoende de reden, waarom een nieuwe
drnk verschijnt van de heruitgave van Vondels Hekeldichten. „Ze werden (zegt Gerard Brandt voor de door
hem en Vollenhove bewerkte Franeker uitgave van
Vondels Pazy), na eerst in verschillende gelegenheden
meest zonder naam to zijn verschenen, door eenige
kunstbeminnaars bijoengebracht en nitgegeven to Rotterdam in 1646, tot groot verdriet van den dichter, die
sommige nog niet voor de zijne dorst erkennen en er
ettelijke, die van anderen gedicht en zijnen naam onwaardig waren, aan vond toegevoegd." Dit slaat op een
book, getiteld „J. v. Vondels Poesy ofte Verscheide Gedichten. Het tweede deel. Tot Schiedam gedruckt voor
den Autheur 1647." Een hatelijke voorrede ging vooraf,
geteekend P., gedateerd 1 Jan. 1647. Later is gebleken,
dat die uitgave het work van Gerard Brandt zelven is
geweest de derde druk met een waardeerende voorrede
verscheen in 1660. Intusschen was verschenen to Amsterdam in 1650 Vondels Poay, herdruk van J. v. Vondels
Verscheide Gedichten 1644, waarin thans ook een rubriek
Hekeldichten was opgenomen.
In de bovenbedoelde Franeker uitgave van 1682 zijn
onder de Hekeldichten gerekend die, welke als zoodanig
voorkomen in de uitgaven van 1650 en 1660, voorzoo-
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verre Brandt zich verzekerd achtte dat ze van den
dichter afkomstig waren, maar vermeerderd met andere.
In 1705 verscheen van die Hekeldichten weer een afzonderlijke, de zoogenaamde Amersfoortsche, editie (ook
uitgeg. to Rotterdam) met aanteekeningen van den inmiddels overleden Brandt. Omdat deze ook enkele andere
gedicliten had verklaard, waren die er bijgevoegd. Verbeterde en vermeerderde herdrukken verschenen in hetzelfde jaar, in 1707 en in 1736, in welke laatste een
onbekend gebleven partijgenoot van Brandt nienwe aanteekeningen gaf en sommige oude verbeterde. Daze
laatste druk, maar meestal met den tekst van 1682, ligt
ten grondslag aan deze uitgave. Weggelaten zijn alle
gedichten, waarvan men sedert weet dat ze niet van
Vondel zijn ook de platte Op Illorandt en De paten
tegen de Consistorie zijn niet weer opgenomen. Bijgevoegd zijn behalve de varianten uit andere uitgaven
deze Inleiding en de Alphabetische lijst van toelichtingen,
die de oude aanteekeningen aanvullen. Veel hierin is
ontleend aan wat door 'Brandt, Bakhuizen van den Brink,
Penon, De Beaufort, Kahl, B1ok, Rijpma e.a. reeds was
medegedeeld. In den regel is het aangeduid, soma is
de naam ergens tusschen het eerste klad en den laatsten
afdruk verloren gegaan.
Hoewel de strenge onverzettelijke aanhangers van
Calvijn (wiens 400ste geboortedag 10 Juli 1909 over
de geheele wereld indrukwekkend zal worden gevierd)
bij en na het levee van Prins Willem tegenover de
Lutheranen, Zwinglianen, Doopsgezinden en RoomschKatholieken in de minderheid waren, ward sedert de
synode van Dordrecht hun leer feitelijk godsdienst van
staat. Hun predikanten en kerkbesturen behoorden meestal
tot den middenstand en tot het yolk, welks rechten zij
tegen de Regenten verdedigden, van wie sommige geheel
of godeeltelijk de geloofsbeginselen van Coornhort on
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.irminius en de Oldenbarneveltsche opvatting der staatsmacht deelden: C. P. Hooft, de Bickers, De Groot, De
Witt, Mostaert, Van Beuningen in den eersten tijd, Van
der Werf. Hen en andere libertijnen en Roomschen en
Anti-Calvinisten hier of elders (Erasmus, Vorstius, Seriverius, Episcopius, Uytenbogaert, Servet, Montrose, Karel I,
Prins Willem, Frederik Hendrik, enz.) verheer4kend,
commentari6eren deze hekeldichten in de eerste plaats
den strijd tusschen beide partijen in Den Haag, Leiden,
Rotterdam, Engeland, en vooral to Amsterdam den strijd
tusschen Classicisme en Calvinisme, tusschen Academie

en Kerkeraad, tusschen het Grieksch-Romeinsche heidensche tooneel en den Christelijk rechtzinnigen kansel, den
strijd ook tegen bijgeloof en onkunde der lagers burgerij,
tegen zedenbederf en geldzucht der gegoede standen. Zij
geven uiting aan ontevredenheid of verontwaardiging,
aan minachting of haat, zij bespotten of hoonen in
Vondels oog verkeerde toestanden, dwaze meeningen,
bekrompen of zelfzuchtige personen. „Die onnavolgbare
hekeldichten, schreef Brandt in de bovengenoemde hatelijke voorrede, zijn pijlen, omdat ze scherp zijn, en vlogen menigmaal door 't Hof, door de Kerk, door de
Rechtbank der Vierentwintigen, door 't Concilie van
Twente, van Dort, door d' oude en nieuwe Bloetraadt
heenen. Deeze Martiaal ontziet niemant, maar yder beeft
voor hem." Van hem geldt, wat van den dichter der
Jambes is gezegd (aangehaald door Moltzer): la societe
s'emut a la voix de ce chantre inspire, et plus d'une
conscience tressaillit en reconnaissant tout bas qui'il
avait mis le doigt sur la plaie." Ondanks de verscheidenheid van toon en stof en enkele inconsequenties (begr4elijk in verzen, die ontstaan zijn in een ttdsruimte
van langer dan een halve eeuw, van voor den moord op
Oldenbarnevelt tot na den moord der De Witten, bij
verschillende levensbeschouwing, geloofsrichting, gemoedsstemming) blijkt uit deze gedichten — geestig,
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schertsend, ondeugend, plat, ernstig, edel, hard, scherp.
bitter, vlmend, verguizend, vergruizend, vol van ongezochte woordspelingen en stoute metonymia's — overal
des dichters zeggingskracht, kunstzin, waardeering der
wetenschap, onbaatzuchtigheid, verdraagzaamheid, vroomlieid, rondborstigheid, hartstochtelijkheid, vrijheidszucht,
liefde voor staat en stad en yolk, bij afkeer van kerkelijke heerschzucht, bij eerbiedig opzien tegen de gestelde

Overheid. Daarin ligt bij alle verscheidenheid de eenheid van dezen bundel. Eenheid ook in de herhaling der geprezen of gelaakte karakters, toestanden, verhoudingen
en gebeurtenissen. Zooals Arminius tegenover Gomarus,
stood eons Coornhert, eons Erasmus tegenover het
Protestantism°. Zooals C. P. Hooft en Oldenbarnevelt
tegenover Leicester, zoo Oldenbarnevelt en De Groot
tegenover Maurits, zoo de Bickers tegenover Willem II.
De wijze, waarop de Remonstranten to Dordrecht zijn behandeld en weggejaagd, komt overeen met die waarop de Protest. leerstellingen zijn verworpen op het concilie to Trente,
dat met de luide uitroepen eindigde : Mogen alle ketters
vervloekt zijn, vervloekt, vervloekt ! Zooals Aerssens staat
naast Neyen, zoo mut. mut. Calvijn naast Servet, zoo
de Bloedraad naast Oldenbarnevelt (Geuzevesper bl. 8)
en bij al die insinuaties denkt de dichter tevens aan de
zilverlingen van Inwijcling bl. 58. Zooals Prins Willem
had geijverd voor een Fransch protectoraat, zoo streefden Oldenbarnevelt en do Remonstranten naar oprechte
vriendschap met Frankrijk, zoo sloot Frederik Hendrik
het verbond. Zooals Oldenbarn. en Hooft to Amsterdam
het Bestand wilden, zoo wilden do Staten en Bicker den.
vrede : in beide gevallen tegen den zin van den stadhouder. Toch benoemde doze den zoon van Hooft tot
drost van Muiden en den zoon van Bicker tot diens opvolger. In beide conflicten (met Oldenb. en Amsterdam)
word hij opgezet door den Frieschen stadhouder en een
Van Aerssen. In beide gevallen word hij beschuldigd
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naar grootere macht to streven en in beide gevallen
weerde zich de kerk, die her als eens to Geneve den
staat aan zich wilds onderwerpen. De eigenmachtige
afdanking van 't krijgsvolk na den vrede komt overeen
met de eigenmachtige indienstneming der Waardgelders
tijdens het Bestand. De vragen wie de souvereiniteit bezat, het geheel of de deelen, de kerk of de staat, wien
de oppermacht toebehoorde : den eersten ambtenaar van
het land of de aristocratische regeeringspartij der Staten,
hebben onze 17de eenw beheerscht, maar bestonden
reeds in het Leicestersche tijdvak. Vondel, die in het
treurdicht leefde, had vele en geltke grieven tegen
Teeling en Wittewrongel; tegen Badius 1), Smout en
Trigland; tegen Bogerman en Gommarus. De gevangenneming van Jacob de Witt e. a. verschilt niet -van die
van Oldenbarnevelt c. 5.: „Loevesteinsche factie" omvat
de tegenstanders der beide Stadhouders. Nog treffender
is de overeenkomst tusschen Johan de Witt en Oldenbarnevelt, ook tusschen beider tragisch einde. 13 Mei
1619 en 20 Aug. 1672, de droevigste data nit onze
geschiedenis, staan aan het begin en oinde van dozen
bundel. Zoo worden telkens oude herinneringen verlevendigd, oude wooden weer open gescheurd. Nog in
1660 (zio blz. 146) worden de gebeurtenissen van 1619
herdacht.
Eenheid ligt er ook — kon het nu wel anders? —
in de herhaling der uitdrukking. Dat Calvijn van God
eon duivel maakte, dat de moeder gerust mag wezen
omtrent haar gestorven kind, dat hebzucht het groote
kwaad is, dat kraaien en raven letterlijk en figuurlijk
azen op 4ken, wordt bij herhaling gezegd; de melkgevende koe, het Trojaansche paard, toespelingen op den
') In 't Zondagsblad van 't N. v. d. D. van 1 Juli 1906 betoogt
C. J. Gimpel, dat deze met het Akerverken (bl. 98, 157) is
bedoeld.
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Reinaert, op de Warande der Dieren, op Lucifer, scheldwoorden als grijns, paap, pest, plonderaar, oproerinaker
komen weer dan eons voor.

Vondel behoorde van huis uit tot de Doopsgezinde
kerk en sloot zich aan bij de vrijzinnige Waterlanders.
Toen een van hen, Nibbert Obbes, met zijn geloofsgenoot
Hans de Ries, een Antwerpenaar, vriend van Coornhert
en Vondel, in een twistgoschrijf geraakte, koos Vondel
niettemin zijn partij en schreef den Geneesdrank der
Geestdrijveren bl. 12. „Hij was editor zijn eigen gemeente
to goed gezind om met een afwijkende mooning den spot
te drijven en de drijvers afzichtelijk voor to stellen. Vandaar dat in dit moor dan honderd alexandrijnen lange
vers geestigheid, verheffing, sierl ijkheid en dramatische
kracht bij uitzondering afwezig zijn." Als Waterlander
was hij blijkens hun Corte Belijdenis des Geloofs tegenstander van de leer der Praedestinatie en beschouwde hij
de overheid als een noodwendige ordonnantie Gods. Bogerman, Kloppenburg, Smout Madden als Calvijn de Doopsgezinden vervolgd, de laatste een zendbrief tegen hen uitgegeven : van het Calvinistische geloof, vooral dat der
voorbesehikking, van de heerschzucht zijner predikanten
had hij een afkeer. Zoo stood hij dicht bij de Remonstranten en trok hij de partij van Oldenbarnevelt, Wiens zeldzamo
grootheid hij als waarachtig dichter diep gevoelde.
„Het ongelyk, dat men den Remonstranten zyns oordeels deeds, ontstak in hem een' grooten yver om hunne
zaak te verdeedigen ; zoodat zyn pen nergens veerdiger
noch gereeder was, dan daar hy hun dienst kon doen,
of meende to doen. Zyn genegentheid tot de Remonstranten was oorzaak van dat aardigh gedicht op de
Hollandsche Transformatie (bl. 1), dat in yders handen
is. Ook toonde hy groote zucht tot de Heeren, die in
de veranderinge van 't jaar 1618 hadden geleden, met
naamen den onthoofden Advokaat, die to deezer tydt stof"
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wordt voor zijne pen. Zoo vertaalde hij uit het Grieksch
het versje Overgezet uit de Palamedes (bl. 10) en schreef
het treurspel van dozen naam, waarvoor hij beboet word,
hoewel eon der schepenen hem voor altijd het zwijgen
had willen opleggen ; dozen herdenkt hij in het Grafschrift van Jan Gijsbrechtszoon (bl. 77). Verder behooren
tot doze categorie verschillende gedichten op Oldenbarnevelt, Hugo de Groot en andere daarrnee in betrekking
staande staatkundige of kerkelijke grootheden. „Dat onze
dichter in ongunst by de kerkelyken raakte, was ganech
niet vremdt : naardien hy hen dikwils op hun zeer tastte
met heekeldichten, zonder naame. Als 't eenigsins pas
gal, was hij tegens hen doende. In 't jaar 1627 schreef
hy 't bekende Hanekot (bl. 18) daar hy den Kerkeraadt
van Amsterdam over 't afzetten van den predikant Kornelis
Hanekop, als haanen met scherpe spooren, deerlijk berispte. Van dien aardt was ook zijn liedt van Reintje de
Vos (bl. 28), 't Welk den Burgermeoster Reinier Paauw
vinnig stak. Hij toonde in dit en andere dichten van dat
slagh, dat hy al zyn tydtgenooten in 't schryven van
heekoldichten to boven ging, en d'aalouden weinig toegal; inzonderheid als het de Kerkelyken goldt. Ook liet
hij zich tegens eon vertrout vriendt ontvallen: Als ik
dat yolk magh aantasten, dan wordt myn geest gaande. —
In 1629 ontrent het begin schreef hij den Boeren
Catechismus (bl. 34), de theologische Faculteit to Leyden,
met de Predikanten Kloppenburg en Smont, hekelende om zeeker Theologisch Advys, dat hem en moor
anderen tegens de borst was. Dit vaars was zoo boortig en bytend, dat de Professor Vossius, toon hy 't
eerst las, zich niet kon onthouden van lacchen. Zoodanig
was ook zyn dicht op het ontzet van Pieter Heins buit
(bl. 36) voor die 't verstonden. Het jaar van 1630 was
vruchtbaar van heekeldichten. 0. a. quamen in de maandt
van May twee dichten to voorschyn, doch zonder zynen
naam, die onder al 't goon hy van dat slagh hadt ge-
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sehreven, de kroon spanden ; do Harpoen tbl. 48) en de
Roskam (bl. 41). Het eerste tastte de Kerkelyken op
hun zeer : het tweede hadt het op het stuk der regeeringe
gelaaden. In den Harpoen las men de beschryving en
lof der godtvruchtige, zedige en stichtelyke Predikanten,
onder den naam van Godefried, Prediker in 't viek van
hoer Landeslot, die met zyn leere en Leven goede Christenon en goede burgers maakte. Daarentegen beschreef
hy, onder de benaaming van Wolfaardt, alle heerschzuch-

tige, onrustige, scheur- en muitzieke Leeraars, die zich
kanten tegens hunne Overholt, oproer onder het yolk
stooken, andre Christenen poogen to vervolgen, en 't
quaadt gevolg van zulk preeken : vermaanende Heer
Landeslot (daar hy de Staaten en Magistraaten door
verstondt) Wolfaards lasterlyke lippen to muilbanden,
en pryzende den Heer van Schaagen over 't intoomen
van zyn' Predikant. In den Roskam bestrafte hy de gebreeken en slapheit der regeeringe : de gemeene overdaadigheit, het toeneemen der pracht, daar gewinzucht
en landtdievery nit sproot : oorzaak dat alien in 't wild&
liep, en do Staat maghteloos wierdt. Daarentegen verhief hij de deugden van wylen den ouden Burgermeester
Hooft , wenschende dat 'r zulke stuurluiden aan 't roer
moghten zitten, of zulke ale Cato was. — Op den Roskam
en Harpoon volgde in Junius de Medaalje voor den
Gommaristen Kettermeester en Inquisiteur to Dordrecht
(bl. 54). Dit ging vry scherp, en zommigen oordeelden
dat hy den Remonstranten, die hy wou begunstigen, met
zulk schryven geen voordeel toebraght. Maar Vond el
meende, dat de zeeren van deezen tydt zoo diep waaren
ingeettert, dat men 'er wyn en eedik in most wryvent
en den quaaden, of die hy 'er voor hiel, hun eigen bedryf levendigh voor oogen stellen, om hen, waar 't moogelyk, tot schaamte en beternis to brengen. Met dat
ooghmerk schreef hy ook het Papiere geldt (bl. 65), een
gedicht vol ziels en levens, tegens Schout Bout en an-
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deren, die de Remonstranten to Leiden, zyns oordeels, to
hardt vielen. Boven den tytel zag men de print van 't
Leydtsch papieregeldt, in 't beleg gebruikt, met het opschrift, Haec libertatis ergo, Dit 's voor de vryheit. In
het slot wordt de Magistraat van Amsterdam gepreezen,
die de Remonstranten met oogluikinge liet(en) preeken,
en eon kerk bouwen. Dit bewoogh hem ook tot het
schryven van d'Inwydinge des Christen Tempels t'Amsterdam (bl. 58): een deftig en zeedig gedicht, dat met
(ten' cierelyken styl 't gebrnik der tempelen ontvonde;
dankende Godt en Amstels Raadt voor die verkreege
vryheit. Het gedicht Op d'afbeeldingh des Christen tempels
(bl. 57) stondt onder een groote print gedrukt, daar
nieu gebouw in was afgebeeldt : doch de Wethouders
niet willende dat men met hunne goedtheit zou pronken,
terwyl men de Remonstranten noch in zommige steden
lastig viol; ook weetende dat 'er zeer werdt gewoelt om
de plakkaaten, tegens hen gemaakt, alomme op nieu to
work to leggen, lieten niet alleen de print met het gedicht ophaalen, maar ook de plaat op 't stadthuis brengen,
daar ze ettelyke jaaren bleef leggen. Ontrent dien
zelven tydt dichtte onze Poeet dat aardig boertlied Een
otter in 't bolwerk (bl. 71). Over dit liodt raakte Vondel
in gevaar van ontdekt to worden. Een der Onderschouten,
daar, zoo 't schynt, lucht van hebbende, quam onverziens
op de drukkery, daar men 't zou drukken: maar de
drukker hem gewaar wordende, liet de vorm, als by
ongeluk, en nit ontsteltenis over zyne komst, uit de
handt en in pastey of aan stukken vallen. Maar niet gaf
den kerkelyken byna moor aanstoot, dan zyn dicht, genoemt Decretum horribile, 1631 (bl. 78). Het Jaargetyde
van Oldenbarneveldt (bl. 85), dat ik ook ontrent deezen
tydt geschreven achte, week in hooghdraventheit en
cieraadt van taale geen van al zyn gedichten ; nocht ook
de Wellekomst des Heeren Huig de Groot t'Amsterdam
(bl. 88): dichton die beide uit de borst spranken, en do
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zaaken naar zyn verstandt voorstelden, zonder daar over,
mijns wetens, in haaperinge (= moeilijkheid) te raaken ;
het zy om dat ze zonder naame aan den dagh quaamen,
of om dat de Magistraat van Amsterdam hem liet begaan.
In het voorafgaande jaar had hy nog geschreven het

Vraagdicht der Amsterdamsche Akademie aan alle Paten

(bl. 38): een dicht, dat, onder deksel van vraagen zommige
yveraaren hunne misgreepen verweet, en als een uitdaging was om veele handen op zyn hooft te krygen,
't geen ook gebeurde. Maar hy bleef niemant schuldig,
en schreef noch op den zelven trant den Blixem van
't Noordthollandtsche Synode (bl. 76). Als hem zulke stof
voorquam, was 'er geen houden aan. (In 't zelfde jaar 1631
is echter aan de beroering over kerkelijke zaken to
Amsterdam een einde gekomen ; 5 Sept. werden to
Amsterdam de plakkaten tegen de Rem. ingetrokken).
Door den burgertwist en inlandtschen oorlogh in Engeland raakte des Dichters heekelpen weer gaande. Hy
hieldt het met den Koning, en haalde zyn partyen vreeslyk
over. Hy heeft daze stof, toen 't den Koning alle y tegenliep, verder vervolght, en zyne vyanden, met naame
Kromwell, leelyk afgemaalt. Toen na 't verschynen van
het treurspel Lucifer sommige Predikanten opentlyk op
stool bestraften, dat men zulke bybelstof, en den hemel
met d' Engelen, op het tooneel braght, schreef de Dichter
onder meer twee gezangen : d' Uitvaart van Orfeus (bl.
128) en den Speelstrijdt van Apollo en Pan (bl. 136), in
beide de Predikanten bedektelyk steekende ; in 't eerste
als vyanden van Orfeus. Dan dit schimpen ging ongemerkt heenen, zonder dat de Leeraars, daar hy 't op
hadde, zich dat aantrokken." Tot zoover spreekt Brandt
in Vondels Leven over de Hekeldichten, wat hier bijna
letterqk is aangehaald, sours met verandering van een
ongebruikelijk woord.
Het aantal hekeldichten uit den laatsten tijd is niet groot.
Die niet ontevredon of verontwaardigd is, schrijft ze
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niet : cessante causa, cessat effectus. Op kerkelijk gebied
hadden de meeningen die hij voorstond, gezegevierd: de
Remonstranten hadden hun vrijheid van beweging herkregen. In Amsterdam, die welbestierde stad verrijst de
nieuwe tempel met pijlers op pijlaeren (bl. 70) en zijn
vrienden Barlaeus, Vossius, Episcopius zijn er hoogleeraar
geworden. Zij n liefde voor Oranje was door het optreden
van Maurits en Willem II (ook dan nog Hekeldichten)
bitter geschokt, maar het 22-jarig bestuur van Frederik
Hendrik en het even lange van De Witt, gehuwd met
eene Bicker, hadden hem met de wettige overheid geheel verzoend. En in Engeland werd in 1660 het weldra
R.K. Koningschap in al zijn glorie hersteld, Cromwells
lijk opgegraven en aan de galg gehangen, een aantal
van 2000 puriteinsche geestelijken afgedankt.
Bewust van zijn meesterschap en vereenigd met de
„alleenzaligmakende kerk" namen alleen de groote kunst
en het schoone geloof hem in beslag ; de zware slagen
en rampen, die den man, den vader, den patriot hadden
getroffen, hadden zijn gevoel afgestompt ; de jaren hem
kalmer gemaakt ; twisters tusschen Voetianen en Coccejanen lieten hem koud, het gekuip en geknoei to Amsterdam (door Bontemantel onthuld), het gering succes onzer
marine tegen de Dainkerkers, de niet opgehouden hebzucht en niet verminderde weelde, ze grepen hem niet
meer aan. Aileen (zooals Brandt reeds zei) deden de
gebeurtenissen in Engeland den Calvinistenhater naar de
pen glpen om — terwijI hij den Lucifer in 't hoofd
had — Cromwell ale den levenden Satan en de Puriteinen als diens helsche bende aan to grijpen. Dat hij,
die voor Amsterdam was en tegen Willem II, tegen
Amsterdam was en voor Karel I, is begrijpelijk nit zijn
afkeer van het geloof en de staatkunde der Puriteinen,
bij zijn liefde voor den Roomsch-Katholieken Koning,
om wiens heerlijkheid en onaantastbaarheid to bewijzen
hij de geschiedenis geweld aandeed. — En dan heeft in

XVI

INLEIDING

1672 de grijze diehter nog getuigenis afgelegd, toen hij
den vermoorden raadpensionaris als Nader des Vaderlands huldigde, zooals hij vijftig jaar vroeger dien eernaam had gegeven aan den grooten landsadvocaat, den
eernaam dien ze deelen met Prins Willem, die als zij in
een tragisch-herasch conflict was ondergegaan. Bedenkend, hoe hij in zijn rijke, lange leven slagen en
teleurstellingen van verschillenden aard had ondervonden, hoe hij gehard en gevoelloos moet zijn geworden,
dan leest men uit zijn verzen, hoe diep de moord der
De Witten zijn ziel nog heeft ontroerd. Ze behooren tot
de Iaatste, die hij heeft geschreven. Hij was toen 85 jaren.
J. BERGSMA.

INHOUD.
De met een * geteekende staan in de uitg. van 1682 onder de
hekeldichten; de andere onder verschillende titels (Her-, lijk-,
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Weeghscliael * van Hollandt, of de Hollandtsche
transforniatie *.
Gommer * en Armyn * to Hoof *
Dongen om het recht Ge1oof,
Yeders ingebraght bescheit
In de Weegschael Wert geleit:
5 Dokter Gommer, arme knecht,
Had 'et met * den eersten slecht,
Mits * de schranderen Armyn,
Tegens Beza *, en Calvijn *,
Ley den rok van d' Advokaet
10 En de kussens * van den Raedt,
En het brein dat geenzins sellout
Ydel van gesonde Reen,
Brieven die vermelden plat *
't Heiligh Recht van elke Stadt.
15 Gommer zach vast hier * en gins,
Tot zoo lang mijn Heer de Prins *
Gommers zijd', die boven hing,
Trooste met zijn staele kling,
Die zoo zwaer was van gewigt,
20 Dat al 't ander vial to licht.
Toen aenbad elk Gommers pop *,
En Armyn die kreegh de schop *.
Oorspr. 5 Doctor. 8 Tegen. 15 heen en g. 21 Doan. In 1736
9 Avokaet, 11 geenszints.

VONDEL,

Hekeldichten.

2
Iluigh de Groots Veriossing *.
ken Mevrouw Marie van Reygersberg.

5

10

15
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25

30

Gewelt van wallen, dubble gracht,
Ontruste honden, wacht by wacht,
Beslage poorten, ysre boomen,
Geknars van slotwerk, breede stroomen,
En d' onvermurwde * kastelein *,
Verzekerdon op Loevestein
Den Grooten Huigen, buiten duchten *
Van in der eeuwigheit t' ontvluchten,
Ten waer zijn schrandre gemalin,
En drukgenoot en kruisheldin,
Een eerlijke * uitkomst had gevonden,
En hem van lang verdriet ontbonden.
Zy sprak: mijn lief, mijn levens licht,
(De tranen stonden in 't gezicht)
Zal deer spelonk u glans vtrsmooren,
En is u deught dit graf beschooren ?
lielaes! maer 't is vergeefs gesuft.
Hier helpt geen kermen, maer vernuft.
Miju geest zal nu wat groots bezoeken *.
Terstont verandert by in boeken.
De schiltwacht draeght dien vetten buit
Op hare bee voor boeken nit.
Een vrou belacht al die haer perssen,
En laet hen op de tanden knarssen.
Een vrou is duizent mannen t' ergh *.
eeuwige eer van Reigersbergh,
De volgende eeuwen zullen spreken,
Hoe ghy den Haet hebt uitgestreken *:
Na dat ghe op 't droef gevangenhuis,
Gelijk
Marye neffens 't kruis,

Telest van 1644: 11 uitkoomst. 12 't lang. 19 die sal wat. 23 parssen. (Am. ed.: persen : knersen).

3

35

40

tiw' Bruigom *, wider moordenaren
Gerekent, trooste heele jaren.
Zoo liet de trouwe Miehol * eer
Haer' liefeten schat met koorden neer;
Toen Sauls zwaerden hem bezetten,
Gelijk de jagers 't hart * met netten.
Aldus wert Lynceus * ook geredt
In zijn belegert bruilofsbedt,
Toen zoo veel ledekanten smoorden
In 't gruwlijk bloet der mannemoorden.
Vergun mijn luite, dat ze speel'
Het bergen van ons lantjuweel *,
In 't onweer, dat het roer vermande,
Toen 't groote schip van Hollant strande a.

a Dit vers is gemaakt in den jare mp cxxxii (als het de Hear
de Groot in zijn Vaderlant niet kon houden, en twee duizent
guldens op zijn lijf gezet waren) op 't vertrek van den zelven
Mere naer Hamburg: it walk de poeet niet dorst te voorsehijn
brengen. Zie V ondels l e v e n.

Gtedaehtenis van Desideer Erasmus *, Rotterdammer.
Aan den Heer Peter Sehryver ".
0 hooghgeleerde Schrijver,
Wat quilt ge tijt en yver,
Om op te doen * 't geen levendigh gelijkt
Den grooten Desideer, die niemand wijkt.
Hou op van printeziften,
5
Een stapel wijze schriften
Is d' afdruk van den helt, die eeuwigh leeft,
En d' aertboOm met de pen verovert heeft.
nn pen dreef voor zich heene,
Eerste uitgave: 9-10: heenen: Atheenen.
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10 Uit Rome en uit Athene
't Barbarisch heir, een' schandelijken hoop,
En oneer van den Kristelijken doop ;
De Zieletyrannyen,
Met Gierigheits Harpyen *,
15 Den woesten Krijgh, de Plompheit, dom en doof,
De Gulzigheit, en 't blinde Bygeloof.
Zijn hant die gaf do mate
Aan beiderleyen state,
weereltlijk en ook aen 't geestlijk hof:
Aen
20 Zy hief de nutte kunsten uit het stof.
De doode graven hooren,
Dat Cicero, herboren
Tot onverzierden * roem van Macs en Rijn,
Den Tyber leert zijn lang verleert Latijn.
25
Wat jongen en wat ouden
Zijn niet in hem gehouden *!
Een bron van wijsheit vloeit uit zjnon mont,
Den gouden tolk van 't heiligh Nieu Verbont.
De lang bewolkte waerheit
30 Herschept haer oude klaerheit,
Na roestige * eeuwen, uit dit Hollantsch Licht.
De Doling krijght een schaemroot aengezicht.
Zijn ziele walght van 't werren.
Zy kiest geen' dop voor kerren *.
35 Al wat zy op den vasten grontsteen bouwt,
Is dier gesteent, fijn zilver, en root gout.
Hy sticht vervalle steden
Door G-odtgeleerde zeden,
En tempering van wetten, glad hersmeet
40 Met zijne tong, die diamanten kneet.
Om pais is al zijn bidden.
Voorzichtigh houdt by 't midden,
En staarooght * op 't Apostolijk * gesternt,
42-43 : gestarnt barnt.

5
Daer hier Charybd, en ginder Scylle * bernt.
De Roomsche myterkroone
Haer' allerliefsten zoone
Erasmus stadigh met ontvouwen schoot,
Miltdadigh tot d' eerwaerdighste ampten nook.
Gekroonde hoofden weaken
50 Zijn guest door hun gesehenken
En tittels ; maer zijn veder even vry
Om Kristus wraekt gehuurde slaverny.
Geen baetzucht maekt hem eigen *,
Ook zwicht hy voor geen dreigen
55 En die zijn kruis omhelzende eere vlught,
Vervult met eere d' ongemete lucht.
De redelijksten zoeken
Zijn schaduw in zijn boeken,
Waerop de harteknaegster Haet * en Nijt
60 Belachelijk haer stompe tanden slijt.
Al is de Rotterdammer
Verlost van 't Kristenjammer,
Zijn troostleer wischt noch veele tranen af.
Godt zegene en bedauw zijn zaligh graf.
45

49 koppen. 50 gunste door g. 55 omhelsend. 64 De segen
Gods b.

Op de doot van Koenraet Yorstius *.

5

Nu rust hy, die versmaet in ballingschap most levee,
En bonsde van 't altaer den Afgodt * van Geneven.
Dien grouwel, die 't vergift schenkt uit een' gouden
[kroes,
En Godes aengezicht afschildert als de droes *
Als hy d' aflooting * van zoo meenigh duizend Stammen
Ter belle stuurt, en pijnt * met eindelooze vlammen,

6
Na datze zijn tot quaet genootzaekt buiten schult,
Op dat, quansuis *, haer maet reghtvaerdigh wert
[vervult.
Dit kon geleertheids room niet hooren zonder straffen,
10

Ala hy dien Cerberus * driehoofdigh hoorde blaffen;

Dies smeet hy ketenen, op dat hy temmen moght
Den uitgelaten vloek van 't lasterlijk gedroght *.
De helsche afgront woedt, en staet geweldigh tegen *,
Braekt dampen uit zijn kolk, die, hemelhoogh gestegen,
15
Bezwalken * dik de lucht, op dat genaderijk,
Dees goetheit niet gemeen bestraele een yegelijk.
De Vorst, nu afgestreen gedwongen to vertrekken,
Voor broeder Esau * vlught en kiest uitheemsche
[plekken,
En volght des waerheits spoor op 't redelijke padt,
20
Geeft Godt zijn ziel, zijn lijf de Vredertke stadt.
Overleden 1622 den 9 van Wijnmaent.
De uitg. van 1736 heeft vs. 8 wort. 16 Dees grootheit. Die
van 1647: 4 't liehijck aenschyn Gods. 9 Naem niet lyden. 10 den C.
11 Dien smeede hij. 13 Der hellen.
a) De Dichter zinspeelt op zijn bookie genaemt dootsteek der
Absolute Predestinatie. (Aanteek. van 1736).

Gesprek * tusschen eenen wandelaer en den galm
der hofkerke.
Wie luistren in 't gewelf om naer myn klagt to hooren ?
Ooren.
Wie drukt hier Barnevelt tirannig met dien Steen ?
Een.
Naar de uitgave van 1736. — In de eerste uitgave: Gespreek
op het graf van wijlen den heere Joan van Oldenbarnevelt.
Vreemdelingh. Kerckgalm 1 om de vraegh eens Vreemdelinghs.
3 stopt 's Lants Voorspraeck hier den mont met desert.
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5 Wat kon den Veltheer dus als een tiran verstoren ?
Toren.
Is hem om lantverraet het hooft ook afgesneen ?
Neen.
Was 't om de vryheit dan met kracht op 't hart to treden ?
Roden *.
10
Wat werkt dit nu men voelt hoe veel zyn dood ons
[schaet ?
Haet.
Wat schondt men boven 't recht der vrygevochte

[steeden?
Eden.
15 Wat zoekt de boosheit nu dit wraek roept op de straet ?
Raet.
Wat moot men doen die met den Prins to zamen
[zweeren ?
Weeren.
Zou dan de Bloetraet * haest * verwelken als
[het gras ?
Ras.
20
Wat zal men doen die 't juk met goet en bloet wou
[keeren?
Eeren.
Wat wordt de Dwingelant, die 't recht to machtig was?
As.
5 Mauritius? wart kon den Landvooght dus. 7 Zoo heeft by
om verraedt hem 't leven. 9 hert. 11 mist al 't vaderlandt bij
't korten van dien draet? 12 Raet. 13 En brack men meer dan.
(Uitg. van 1707: vs. 13 schon.) 15 Wat baert dit, nu elck voelt.
16 Haet. 17 met den Dwinglandt t'samen. 19 Zou dan hun hooghmoedt. 21 Barnevelt, die 't juck socht of te.
In de oorspr. uitgave staat onderaan: Heer Jan van Oldenbarnevelt, Anagramma *. Bewaerden Hollant in eeren.

8
Geusevesper *, of Siecken-troost, voor de
Vier-en-twintigh.
OP DE WIJSE :

Brande * Partinice.

I.

5

Had by Hollandt dan ghedragen,
Onder 't hart,
Tot sijn afgeleefde dagen,
Met veel smart,
Om 't meyneedigh swaert to laven
Met sijn bloet,
En to mesten kray * en raven
Op sijn goet?
II.

10

15

20

Maer, waerom den halo ghekorven?
Want sijn bloet
Was in d' aders schier verstorven:
In sijn goet
Vont men noyt de Pistoletten *
Van 't verraet,
Wtgestroyt, om scharp to wetten
's Volleks haet.

Gierrigheyt * en wreetheyt beyde,
Die het swaert
Grimmigh ruckten nyt der scheyde,
Nu bedaert,

Naar de eerste uitgave. — In die van 1682: Kranke troost. In
de Am. ed. Geusevesper of krankentroost. In 1682: 15 Uitgestroit.

9
Suchten: Wat kan ons vernoegen
Goet en bloet?
Och, hoe knaecht een eeuwigh wroegen
Ons ghemoedt!
25

30

*

IV.
Woes to vreen, haelt Predikanten
West en Oost :
Gaet en soeckt by Dortsche santen *
Heyl en troost,
't Is vergeefs, do Heer koomt kloppen,
Met sijn Woort.
Niemandt kan de wellen stoppers
Van die Moort.
BESLUYT.

35

Spiegelt, spiegelt u dan echter *,
Wie ghy zijt:
Vreest den worm, die desen rechter
't Hart of
Schent uw' handen aen geen Vaders *,
Dol van haet.
Scheldt gheen Vroomen voor verraders
Van den staet.

32 spiegel, spiegel. 35 vrees.

Op de afbeeldinge * van den Heer Johan van
Oldenbarnevelt *.
Dit 's Grootvaar *, van Wiens deugt geen eeuwen zullen
[zwijgen.
Hy dee zijn Rechters zelfs het hair to berge stijgen,
Toen by ter vierschaer quam al even wel gemoedt.
Zijn vyant dronk de doot
aen zijn onschuldig bloedt.

10

Op een Moortpasquil *,
By een ander gedicht, en moetwilligh op mijnen
naem gedrukt.
Men durf * op mijnen naem nit haet in druk uitgeven,
Dat ik Mauritius beroven wil van 't leven,

Ten dienst des Bataviers *, om d'eere van een beelt.
'k Vergeef de schult den Haet, die my dit heeft gespeelt.

Overgezet * uit de Palamedes *.

5

Gy hebt, 6 Grieksche schaer ! verstoort
Den zoeten Nachtegael vermoort :
Een' zanggodin, in all's verzocht *,
En wiejs, die geen verdriet aenbrocht :
En hebt geblinddoekt altemael,
Door d'onbeschaemde logentael
Eens careen Tirans, vol bitterheid,
Bedreven zoo vervloekt een feit. a)

Naar de uitg. van 1736. Het opschrift luidt in die van 1660:
Overgezette vaerzen uit Palamedes. In die van 1682: Mt Euripides, vs. 1 Grieken fel gestoort. 7 tyrans, en zijne nuk. 8 Bedreven
zulk een schendigh * stuk.
a) Dit bovenstaande versje staat wel in de voorreden van de Palamedes, doch is eenigsins verandert. (Aant. der Amersf. ed.)

Op den heer Rombout Hoogerbeets *.
Een vroome oprechte ziel, en vry van vuile smetten,
Stak in dees' waerden man, den kenner van 's Lants
[wetten,
Een kerker was de loon * van zijn getrouwigheit.
Uodts zegen dauwe op 't graf daer hij begraven leit.

11
Op de boeten betaelt door den hoer Peter Schrijver *
voor het Bijschrift, gestelt op d' afbeeldinge
van den heer Roembout Hoogerbeets *,
Pensionaris van Leiden.
Wie zagh meer leets aen Hoogerbeets
Als * Schrijver, Hollants Martiael *,
Die, toen
schavot den ouden strot
Zagh sneven door 't meineedigh * stael,
5 Het edel bloet noch rookte,
En wraek de harten kookte,
Tot roem van Roembout, Horens licht,
De vierschaer beet in 't aengezicht :
Is dit de deught vergelden ?
10 Is dit de loon * der helden ?
Wie vont ooit man van grooter lot?
Dat woort ontstelde 't gantsche Hof,
Het klonk tot in den kerker.
De lijder wert veol starker,
15
Naerdien, toen elk een tong ontbrak,
Een Schrijvers pen noch waerheit sprak.
De ttitg. van 1659 vs. 2: onze M. 3 doe 4t. 4 schendig *.
5 en 6 hebben ontgekeerde volgorde. 8 sprak in des Dwing'lands. 9 en 10 hebben ontgekeerde volgorde. 9 het loon. 11 van
inborst vromer Man. 12 den Tiran. 14 wierd. 15 Fermits doe,
16 Ons S. spitse Penne sprak.

Kraghtelooze Papenblixem, toegeeigent * aen
Lamotius en Walmus, Biechtvaders * van
Heer Johan van Oldenbarnevelt.
De Goden * hadden Bogerman * den blixem betrout
Om die tegen ontucht * heilig to gebruiken :
Die schijnheiligen Engel ward hier op stout,

12
En schon * al d' edelste vruchten, en schoonste
[struiken,
5 Ja, hy dreigde de Zeegoden * zelfs te doen duiken
Dies zy hem ontwapenden door een wettigh * besluit.
Toen behiel hy gem heiligdom als * leege kannen en
[kruiken,
Hy stofte op zijn banblixem, maer de kracht was'er
10

En hoogst wanende te vliegen besweken zijn vleugelen.
Nu strekt * hy maer een inoolik * voor slechte *
[veugelen *.

Eerste uitg.: aen ontbr., vs. 4 en vroomste str. 7 Doen. 8 was-ser. 1707 en 1736 vs. 2 de ontucht. 3 wierd. 4 vroomste. 5 etreigden ... zelf. 10 moolijk.

Op den Heer Hugo de Groot *, in zijn ballingschap.
Hoe zouw de duysternis dit Hollantsch licht gedoogen,
Dat al te hemelsch scheen in aller blinden oogen ?
Het ging een wijie schuil, om klaerder op to gaen.
Wy haten 't Groote licht; een ander bidt het aen *.

Geneesdrank der Geestdrilveren *
Godts woort gegoten wort in allerhande vormen
Van wispelturig brein ; een Kristen door veel stormen
Beproeft en afgemat : nae 't een volght 't ander wee.
De waerheit, als een rots, in 's weerelts wildo zee,
Naar de uitgave van 1682 = 1650. Die van 1736 heeft in 't
opschrift de bijvoeging: Tot verdediging van Godts beschreven
Woord.
Eerste uitgave: Antidotum. Tegen het vergift der geestdryvers.
Tot verdedigingh van Godts beschreven Woord. 2 Van 't (= 1736).
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5 De woeste baron stuit der zinnen, die oneven *
Dus worden van den wint der leeringen gedreven.
't Vernuft, dat nimmer rust, maer by verandring leeft,
Nock heden dozen dagh Geestdrijvren voetzel geeft ;
Een schadelijke pest, al lang van d' oude Vaderen *
10 Gepleistert en geheelt in hun beschreve bladeren ;
En weder op eon nieuw * naer daze kust gewaeit,
Gekoestert en gequeeckt, en yverigh gezaeit
Van menschen, zonder geest, van droomers, en profeten,
Van zienders, met den geest der dwalingen bezeten,
15 Tot lant- en zielbederf, dewijl 's Geestdrijvers vier
Verteert het hoogh gezagh van 't Godtgewijt papier ;
Als hy vermeten * drijft, en listigh pooght to planten,
Dat niemant als * Godts woort 't geschrift van Godts
[Gezanten *
Omhelzen magh, maer eer den Geest die heimlijk blaest,
20 En 't Kristbetrouwend hart met zeldzaeme inspraek
[aest *.
Op dat dees logentael bet * waerheit zoude schijnen,
Leent hy getuigenis van Epikurus * zwijnen,
En smaelt op 't heiligh book, en raet ons op den leeft
Te schoeien van eon drift *, en innerlijken geest,
25 Waer door nootzaekelijk wie drinkt uit dezen beker
Zijn vastigheit verliest, en tuimelt gansch onzeker ;
Gelijk eon dronkebol, verzopen in den wijn,
Waent, dat de weorelt draeit, vermits zijn herssens zijn
Bestoven * van de most *; of als eon kiel, van vlagen
30 En buien overheert *, als 't roer is afgeslagen,
Op 's wints genade drijft ; of als eon wandelgast *,
Die zijnen leitsman mist, den wegh zoekt by den tact :
Want maekt men 't eeuwigh woort eon ieders innevallen,
maer in (= 1736). 8 En noch op
6 Steeds. 7 rust nimmermeer
vaders. 10 door hun
dese tijd Geestdryyers. 9 voor lang
geschreven bladers. 11 Nu weder van den Ryn na. 15 vermids.
16 d'aensienlyckheyd pampier, 17 in twijffel treekt soeckt.
19 sal. 20 En 't geloovigh hert. 25 die. 26 gants. 28 om dat. 31 op
Gods. 32 derft. 33 's Heeren woord elx mensehelycke invallen.
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Zoo is het allerley, zoo raekt het hooft aen 't mallen ;
35 Zoo krijght de dwaling kracht, die anders is onnut :
Zoo breekt al d'afgront uit, dan komen uit dien put
De Razerijen * woort, die onlangs uitgelaten,
Met tortsen * moedernaekt vervulden merkt en straten ;
En Kristus wort een klucht, daer ieder van gelooft
40 Al wat hem schist en maelt in 't los en breinloos hooft ;

Zoo staen de Kerken leegh, en niemant van de leken
Den Bybel geeft gehoor, maer acid het Zondaghspreken
Voor louter letterwerk, en prijst den Predikant
Den wonderbaren Geest, geboren in 't verstant ;
45 Is wetender dan zy, die in Godts naem voorheenen,
Als lichten onder JoOn en Heidenen verschenen,
Bevestighden hun leer en ampt door 't perkement,
Waer in des hemels wil met lettren staet geprent,
En porden ieder een aendachtelijk to letten,
50 Niet op een spook des Geosts, maer op beschreve wetter,
En uit der Priestren moat, op pease * van den ban,
Te loeren Moses last, to smaeken hemelsch man * ;
Verboden streng en scherp der zielen dorst to laven
Uit putten, die 't vernuft gedicht had en gegraven.
55 Zo die Godts aenschijn zagh ons tot Godts woort
[verwaent;
Dat bezicht als zijn zwaert ; hoe ydel, hoe verwaent
Is hy, die dompen * wil de goddelijke lampen,
En dwalen in een' nacht, vol nevelen en dampen,
Gestegen in het brein, dat altijt suft en waelt ",
60 En daer de blinds waen slechts doode beelden maelt,
En oordeelt Geest en Godt wat zijn gepijns verwildert
in 't bekkeneel * begrijpt, en zich voor oogen schildert,
Als een krankzinnigh mensch, die zijn gedachten pijnt *,
En raest, en slaet geluit op al wat hem verschijnt.
34 veeiderley . . . 't verstand. 35 voormaels was. 36 de Duyvel
los; soo. 38 Razernyen. 38 fackels (1707, 1736 markt). 41 Tempels.
42 sondaegs preken. 45 Is wyser als die Been, welcke. 48 letters.
50 beschreven. 56 sweerd . . . en verwaent, 57 wil soo. 59 in een
ghepeyns. Begrypt in 't beckeneel.
hoofd. 61 alwat
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65 Noch * kan dit zotte yolk zijn' moetwil niet bedwingen,
Maar bent tot Beholden uit, en oordeelt poppedingen *
Den waren Godesdienst, Godts woorden zonder kracht,
En letters zonder ziel, een donkre helsche gracht *,
Den stoel van Lucifer *, een deur van ketteryen,
70 En baent aldus hot padt tot duizent razernyen.
Die redelijker schijnt, treet wat bedekter voort,
Acht eigentlijk den zin. der Schrift niet Godes woort,
Maer een getuigenis van 't eeuwigh woort daer boven,
Den rijk gezalfden zoon, dien alle tongen loven;
75 Hy draeft hier op zoo hoogh, dat wie dit niet bestemt *,
Is Nikodemus' knaep, van 't ware licht vervremt,
Heeft Zwenkvelt * a) noit gesmaekt, die hooger was
[gestegen,
En hoorde een stem des troosts,langs ongemeene wegen.
Pus vecht hy met zijn schim to * dertel, en to trots :
80 Want wie ontkent * Godts woort to zijn den zoone Godts,
Die 's Faders wil verklaert,uit zijnen schoot komt dalen,
En leert hoe Godt door hem laet zijn genade stralen
Op 't menschelijk geslacht ? doch hierom niettemin
En laet het heiligh boek, of liever Godes zin,
85 Door letters uitgedrukt niet na Godts woort to wezen.
Hetzy wy 's hemels wil dan in den Bybel lezen,
Of hooren Kristus zelf, of die hy herwaert zent ;
Het is een zelve * woort, en wort 'er voor gekent,
Dat op verscheide wts hy leder last betaigen,
90 By monde, of by geschrift, om 't harde hart to buigen
Tot zijn gehoorzaemheit. Pit woort dan in der daet
Een' hamer is gelijk, die rots * in stukken slaet ;
65 syn hoovaert. 70 alsoo den. 72 Schrifts sin niet voor 't waerachtigh. 74 't Welck de Gesalfden. 75 Ja draeft . . . wie sulx.
76 maet, en blijft van 't licht. 79 wat dertel en-wat. 80 de sone.
81 en uyt syn. 83 Maar daerom niet to min. 86 't Sy of wy
's Heeren. 88 't wort. 89 verscheyden wijse. 90 't sondich heft.
92 Gelyck een hamer is . . . rotsen st.
a) Kasper Zwenkvelt (oude kantteek.)
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Een scherp tweesnedigh * zwaert, Godts kracht, en
[eene lering,
Wier door Godt krachtig werkt gemoet- en zielbe[kering ;
95 Het zaet, dat ons herbaert ; een levendige spijs;
Een licht op Davids padt ; een Kristensch Paradijs ;
Een bron, die overvloeit van geestelijke gaven.
't Vermagh wat moor dan slechts het ruighste to be[schaven
Gelijk de timmerman bereit een vlak panneel,
100 En schaeft het om de verf 't ontfangen van 't penseel.
De dichter a) der Hebreen draeft * hooger in zijn dichtert,
Hy leert dat Godes wet ooze oogen kan verlichten ;
Den dwazen wijsheid leert en in benaeutheits graf
De droeve ziel vertroost. 't Is 's Konings schat en staf.
105 Wij willen met dien staf ons op den wegh begeven.
Gaen wandelen getroost naer 't eeuwighdurend leven,
En schuwen Zwenkvelts geest, die op zijn dromen pocht,
En in 't onzeker tact, en schermt, als in de locht.
93 Ja een tweesnydend sweerd, een kracht Gods, en een.
94 hy. 95 't Zaed dat ons wederbaert. 96 Christen. 97 overloopt.
98 Wat meerder het vermagh als 't r. sleohts beschaven. 99 een. t.
100 En effect . verw. . . pinceel. 101 roemt anders. 102. levert
wijs. 104 Vertroost het bangh gemoed. 105 die. 106 En wandelen ... na 't altijt. 107 schouwen . . . van sijn. 108 en vecht.
a) David. (oude Icantteek.)

Bede aen de oppervyanden van de voorstanders
der Yryheit tot Leyden. *
Qui * sceptra duro scevus imperio redit
1 met timentes. Metus in auctorem redit.
SENECA.

Gewetensbeulen, die, vermomt in rechters rokken
D' eenvoude * Godsdienst plaegt met moortgeweer
[en stokken :
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En tegens eed en eer uw' grijze keuren scheurt,
Daer 't Burgerheil om schreit, en 't Vaderland om
[treurt ;
5 Hout op van zieledwang, by glimp van Staets
[decreten a)
Daer zijn geen zegels aen, de letters zijn versleten.
Doorleest uw Handvestboek (of houdt het Baers[dorp b) vast ?)
En ziet, of 't drukken oak den Burgervad'ren past.
Ai, staekt uw wreet besluit, spoelt of uw' bloed'ge
[handen,
10 Hoe! zullen Vaders * her haer eigen Stadt verbranden?
En plettren met den voet dat kostelijke pandt
Het oorloghs aspunt, en de schat van Nederlandt ?
Bedaert, bedaert u, 'k bids *; en laet die gruw'len varen,
Paep Henrix c tonge zal uw' kussens * wel bewaren.
Vergunt uw' Medechrist vry oeff'ning van 't Geloof :
15
En schenkt het burgerbloet den krikslien niet te roof.
Gods zuivre vinger trek de schubben * van uw' oogen.
Ziet daer het scl4nrecht, nu 't de grijns is afgetogen ;
Betast 't gedrogt * terdeeg : 't is zielentyranny,
Gesmeet op 't ambeeld van de Kerklijke heerschappy ;
20
De minste teekens doers dees vuile prije * stinkers,
Dat s' yder ruikt, ei 1 zie die purp're tabbaerds blinken,
De doemklok * ward verstomt, 's gerechts roe *
[breekt in tween *,
En 't Christdom * roept alom : de bloedraet * valt
[daer heen.
bouck.
Amersf. ed.) 7 Doorlees
Eerste uitgave: 5 Hou
8 sie. 9 staack (= Am. ed.)... spoel. 11 de voet, (Am. ed.12 den
schat.) 13 bedaer. 15 Vergun'. 16 Schenck. 17 treckt (= Am. ed.)
18 Sie. 20 aanbeeld. (Am. ed. 23 wort.)
a De plakkaten tegens de Remonstranten, toen in verscheide
steden in onbruik geraekt. b De Raedsheer Baersdorp.
c Henrikus Fabritius eertijts Monnik, toen Predikant te Leyden,
een bitter vijant der Remonstranten.

VONDEL,

Hekeldichten.
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Rommelpot * van Hanekot a.
Om te kauwen veto- begiinek,oek, ;
te neurien lijic Hangsje Hangebroek.

1 Op, wel op, mijn zoete Marten b*,
Help my neurjen, zuiver * knecht ;
Wangt jij kraekt de neutjes * recht,
En ik ken ongs Haneparten c *:
Deunt met mij, hoe haet * en nijt
Koppens * vroomigheit * verbijt d.
2
Koppen korts * quam uit de Kempen,
Veur de Spanjers hier evlucht,
Toen by dorpen en gehucht,
En het boerevolk zagh dempen ',
Toen de krijgh het Iangt Iiep af,
En aen Koppen paspoort gaf.
Alle Haenen die ontfingen
3
Broeder Koppen in het veen*
Broederlijk; en zoo het scheen
Waren 't wongder zoete dingen ;
Maer het zuurde haest in 't vat:
Duuren * is een mooye stadt!
Onder de uitg. in piano : In D'Mater Salem door Irenaeum
Philalethium, by Adelaert Waermont, later: Ghedruckt voor
Marten Jansz. Brant voor de Liefhebbers van Hanekop, 1627.
Naar den druk van 1736 en 1682. a Hanekot betekent de Consistorie, of Kerkenraedt te Amsterdam.
b Marten Janze Brandt, boekverkooper, en drukker der Contraremonstrantsche boeken, wonende aen den ingang van de nieuwe
Kerk, daer nu de onvoltooide toren staet, nacst de kerkdeur : ten
welken opzicht hij in 't volgende ,,Reerooms veinster Dieu" genaemt wort.
c Door de Hanen worden de predikanten verstaen.
d Dit slaet op de bejegeningen, die Korneiis Hanekop van
zijn medebroeders ontmoette. Hid was voorheen predikant te
Sprang, daernae to Breda geweest, en wiert eindelijk (na het
veroveren van die stad door Spinola, in 1625) to Amsterdam
beroepen, daer hij genootzaekt wiert uit bitterheit van zijne amptgenooten, die zijne rekkelijkheit niet verdragen konden, zijneii
dienst neder to leggen; doch de Magistraet van Amsterdam Fet
hem zijn jaerlijksch wedde* behouden.
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't Was: laet Koppen mit ongs waeken,
En te boom * gaen binnen 't hek,
Als een spoulnoot zongder vlek,
Koppen slangen kent en draeken:
En hy kraeide vroeg en spa
Op den tooren van Breda.
Oogentroost a had gien behagen
In broer Koppens murgezank *,
Brooders! riep hy, ik wort krank;
Ach! jy zelt het jou beklagen,
Zoo broer Koppen mit zijn klok *
Luyen blijft op ongse stok.
Oogentroost die huilde traenen,
Was het niet eon zoete gril
Van die malle Kokodril b *?
Maer 't en * holp niet; alle hanen,
Alle boeren met hour * stem
Kroonden Koppen, en 't hadt klem.
Brooder Koppen, trouwe wachter,
Kraeide, eer de zonne blonk,
Dat * het deur de veenen* klonk :
Alle kraejers lagen achter,
Elk die scheon in 't kraejen schor ;
Toon begon or een geknor.
't Ilaentje dikkop van de Maze c,

Eerste uitg. 6: sotto gril.
a Karel Leenarts (Leeildertze), Doctor in de Medicijue, een
ijverig voorstander van 't kerkelijke gezag, meuitmaker, en Haag-,
looper *, door de Heeren van den Gerechte der Stadt Amsterdam
op den 31 Januarij yen den jaere 1629, om zijne oproerigheit
voor zijn leven lang gebannen. Hij wiert in de wandeling Doctor
Oogentroost geheten.
b Om dit te verstaan moet men weten, dat doze Karel Leenaerts
woonde in een huis, daer de Crokodil uithing.

cldrianus Smout *, predikant to AmsteT dam, in den jaere 1613 by.
besluyt der Heeren Staeten van Hollant (nit Rotterdam) na's Gravezande gebannen of verzonden, Brandts Ref. II p, 215, 2I6,daer hij
doorbidden en smeeken zijne herstellinge te Amsterdam zocht to

20
Lest * estiert na Gravezangt,
Huilebalk * in Amsterlangt,
Schelde : ben ik dan eon dwaeze
Stoknar * in het Hanevelt,
Dat mijn poortklok niet en gelt ?
Durf ik kraejen op een Keunink a,
9
Op den linen, die zit in top,
Mit een kroontjen op zen kop,
In zijn groote Haneweuning * :
Ba! wat meenje, goede lien,
Dat ik Koppen zel ontsien?
Ik zel Koppen moeite brouwen,
10
En zijn ongenaeide * rok
Scheuren in het hoenderhok ;
'k Zel hem your een ketter schouwen *;
'k Lijd niet, by mijn reusel-Smout b,
Dat zijn strongt verkeert in gout!
bewerken. Ziet deezen Smout beschreeven in den 49 brief van P.
C. Hooft aen zijnen broeder Justus Baek.
a Smout predikte op eenen biddag in de nieuwe kerk te Amsterdam, daer hij tegen den Koning van Vrankrijk, over den
oorlog tegen de Gereformeerden in Vrankrijk uitvoer. Zie A mster damsche b eroer t e, p. 15. Wilt gij er een staeltje van
hooren, zoo luister nae deze donderstem:
„De oorzaek van der landen straffen is, dat men Widen in de
regering dringt, die voorstanders zijn van 't Pausdom: de exempelen en vruchten daer van ziet men dagelyks in de Staeten,
die hare schepen gezonden hebben voor Roche!, om de waere
Gereformeerde Religie to verdrukken en to assisteren. Het kindt
des verderfs, het kindt der duivelen, den draek, de eerste tak
daer de hoere van Babel op het beest met zeven hoofden zit: en
opdat gij moogt weten, van wien ik spreek: ik meen den Koning
van Vrankrijk LOUIS de XIII, zoone van Hendrik de IV, dien
Apostaet. Wat macht heeft dock de Koning van Vrankrijk ?
wat kan hij doen? 't is wat. Hij heeft ons op 't voorjaer laestleden een deel duivels gezonden. Wat vrucht hebben die gedaen ?
'niets, zij zijn al to zamen voor den Duivel gevaren.'
Dat 's op den trant van Broer Krelis, als by van den Prins
met zyn le'ere naersgaetje sermoende.
b Hier speelt de Dichter op den naem van Smout voornoemt.

21
11

12

Fiat! riep 't kalkoensche Haentje a
Dat zoo bloost om zijne kam,
En de jongens nae den Dam
Op leert trekken met een vaentje,
Of nae 't Brouwers Haentje b, dat
Hem bestoven * zagh van 't nat.
Het geviel, dat grauwe * Geuzen c
Wonnen huis te Monkelbaen
Daer Heer Hopman Swart vooraen
Trok, met sinte Stevens reuzen e,

Toen de Damheer f, wel emant *,
a Jacobus Triglandius, om sijn root en opdrachtig aengezicht
zoo genaemt. Zie het hekeldicht van H a en K a 1 k o e n.
b Pieter Evertze Hulst, brouwer in 't Haentje by de nieuwe
markt, hadt nevens eenen zijner bekenden den predikant Triglant
dronken langs straet zien stootvoeten, ende tegen iemant gezegt,
dat hij Triglant op stroObeenen hadt zien gaen: dit voortgepraet
quam Triglant ter ooren, die eenige maelen op den predikstoel
vole betuigingen daer tegen gedaen heeft, en t' evens hetgraeuw
en de jongens tegen den brouwer aengehist en opgereuit.
c Het graeuw en kanaelje door de predikanten gaende gemaekt.
d Een huis op de oude schans bij de boomsloot, omtrent de
Monkelbaenstoren, den 13 April 1626, op Paeschmaendag door
't opgehitst graeuw, om dat men meende, dat de Remonstranten
daer zouden prediken, overweldigt en geplondert.
e Door Sinte Stevens reuzen verstaet de Dichter het graeuw,
dat met steenen wierp, omdat sinte Steven gesteenigt is. Dit
graeuw of doze plonderaers hadden tot een stout aenvoerder
eenen hopman Swart, geweze capitein der Westindische maetschappij. Deze raekte, nevens twee Oostindischvaerders, in hegtenis, en wiert te recht gestelt en veroordeelt, om nevens een
van die twee op 't schavot te knielen, 't zwaert over 't hooft to
laten gaen, en daer op gebannen en hunne goederen verbeurt
verklaert ; de derde wiert gegeesselt en gebannen.
f De Damheer is Nicolaes Hasselaer, Majoor van 't stads krijgsyolk, die op ordre der Burgermeesters, om den moetwil en 't pionderen te steuiten de soldaten in de wapenen bragt, en daer mode
nae 't huis bij de Monkelbaens toren trok, daer bij eerst
met zachte woorden 't graeuw tot bedaeren zocht to brengen,
doch men wierp hem en zijn yolk met steenen en een soldaet
dacht met een degen, en een bootsgesel met een uses, den Majoor
de rest to geven, doch 't mislukte. De majoor, die eerst met los
kruidt hadt laten schieten, kreeg ordre van Burgermeesters, om
tweemalen met scharp onder den hoop los to branden; twee
wierden er geschoten, die men daernae bevondt*bekende gaeuw-
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Schoot twee dieven * in het zant.
Toen kreet Trompman a : bij mijn trompen,
Bij mijn fluiten, dat gaet wel,
Wat ! nu ist ewonnen spel,
Nu de grauwe Geuzen pompen,
En, met giestig* overlegh b,

Trekken over markt en breg*.
Korteboef c die zat en * lachten,
En hij hielt zijn buikje vast;
Wel, hoe dunkje van die quast ?
Kroont zijn mute met haneschachten *,
Zet die moerplaegh, felle beul,
Op een bok *, of ezels veul.
15
Maer het werk en bleef niet steken
Met het afebrooken * huis;
Wangt kijk, Isrels hokgespuis
Zoeht Gods martelaers to wreken,
Sleepte 't lijf your 's Heeren deur d,
14

dieven te wezen, daervan de eene een dief kerkroover was, die
vele booze stukken en straetschenderijen hadt aengerecht; en de
andere, die aen 't lood gestorven was, al twee reizen te Amsterdam in de boeijens gezeten hadt.
a Simon Verdoes (zoon van Willem Verdoes, weleer opperschout
to Amsterdam) een ijverig Contraremonstrant, Trompman genaemt, om dat de vergulde Tromp tot zijnent uithing. Ziet van
hem in Vondels Ontz et van Piet Heins buit en de aent.
daer op in 't licht gegeven.
b De dichter geeft hier mode to kennen, dat 't oproer en huisplonderen niet zonder Renstoken en 't beleit der geestelijkheit
of der predikanten gesehiede.
c Dit en de voigende regels slaen op Boudewiju Kortenhoef,
Secretaris van Amsterdam, een groote wargeest, levende met zijne
moeder zeer onheusch, haer dikmalen slaeride en langs de vloer
slepende, daerom zij hem ook in haer testament ten overstaen
van twee schepenen heeft onterft.
d Het graeuw sleepte het doode lichaem van eenen dief* en
plonderaer eerst voor de dear van den Burgermeester van Nek,
willende den dooden deer in huis hebb,!n; deze verzogt, datze
zelve haer 't Gasthuis wilden dragon: inner men bragt het lijk
nae 't huis van den Burgermeester De Vlaming, niet tegenstaende
't Gasthuis wel de helft nailer was. Daer maekte men groot oproer
met- schreenwen en dreigen, schoon er verzogt wiert, dat men
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En las hokplakkaten veur!
16 Een gequetste wiert edragen a
In het Gasthuis, van zijn broers,
't Veen * was vol gekoekeloers,
't Hok niet anders dee als * klagen,
Troost en wisse zaligheit
Was den zieke toe ezeit.
17
Al de Haenen luide baerden *,
Dat hij was een moordenaer b,
Die hem teugen Christi schaer
Had estelt, mit roers en zwaerden,
Die onnozel * bloet vergoot,
Dat * het Hanekot verdroot.
Ja, zy kreeten: deur ongs * sporten,
18
Steeken duizent heure kop,
En verzaen mit garst de krop;
Wil nu iemant ongs verkorten,
Wachtje veur 't geloovig schuim,
Die * het hok heit op zijn duim.
Eerste icitg.: 17 hanehock.
zich stil zou houden, vermits de dochter van dien Burgerheer in
de kraem lag: dock holp niet: onderwijlen quam Burgermeester
Oetgens daer ook, die bevel gaf om 't lijk naer 't Gasthuis to
dragen, gevende haer een Stadsbode met die ordre mede.
a De andere dief en plonderaer, gequetst zijnde, wiert in 't
Gasthuis gebragt, en lag daer lang in groote pijn, wordende
veelmaelen bezocht van zeker predikant, en een zieketrooster
of pastoraele beunhaes, om hem wat goeds voor te dragen, hem
onder andere vraegende: broeder hoe gaet het u? Ben je ook
wel gerust? daerop de patient antwoorde, ja brooder. En vermits
hij wegens de smerte der wonde geweldich steendo en kermde,
zoo vermaende hem de predikant, dat hij vromelijk zou strijden
vertroostende hem daer mede, dat hij voor de , pijn, die hij nu
lee dt, de eeuwige vreugde zekerlijk zou genieten.
Doze twee oproermakers en dieven wierden van Do. Smout
op den predikstoel onnozele luiden genaemt, die deerlijk waren
omgebracht.
b De predicanten ontzagen zich niet in gedrukte boekjes den.
Majoor Hasselaer uit te krijten veer een moordenaer, die onschuldig bloet hadt vergoten, en daerom ale een doodtslager behoorde
gestraft te worden.
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Haentje Klopper a kreet, op Koppen
Ook ebeeten als de rest :
Klopt die Ketter uit het nest :
Wie wil mit die morsvuil soppen *?
Hij magh pikken langs het velt,
Die op ongse krijgtocht schelt.
Koppen b liet dat onbezegelt
Niet alleen, maer kraeide stijf:
0, onkristelijk bedrijf!
Boosheit, schelms en ongeregeld!
Liftmen dat in deuze wijk ?
Noit en zag ick diergelijk !
graeu kreeg tot bedaren,
Koppen
Elk toehoorder merken mocht
Dat huisplondren niet en docht *;
Waarom zy ehoorzaem waren
Koppen, zelden kraejens moe,
En zijn guest nam daeehlijks toe.
Haen Kalkoen C die kreet vol tooren :
Zou jou met mijn pennen slaen
Datje deuzen vreemden Haen,
Deuzen nuwelink gaet hooren,
En jou ouwe kraejers vliet,
Liet ik 't om jou zwakheit niet.
Malkus d quam ook an 'eloopen:

a Johannes Kloppenburg, predikant to Amsterdam, doch daer
nae in den Briel. Zie Vondels Bo e r en Cat echismu s.
b De Predikant Hanekop ging ijverig op stoel voort met het
bestraffen van het huisplonderen, en maende met grooten ernst
ijder daer van af, als van een boos en onehristelijk werk, 'tgene
voor de menschelijke en Goddelijke vuurschaar ten iioogste
strafbaar was.
c Jac. Triglant, die niet lijden kon, dat Hanekop, om zijne
zachtzinnigheit by de voornaemste burgers bemint, zoo veel toeloop en gehoor hadt.
d Warnar Ernst van Bassen, hier Malkus genaemt, om dat hij
kruiken en kannen verkoeht, die gelijk Malehus, slechts maer
een oor hebben.
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Lomberts * hanen! kreet hij, waekt;
Met, wie 't spul to grabbel maekt:
Koppen wint zoo groote hoopen,
't Is edaen, zoo jij, bij gut,
Koppens toeloop niet en schut.
Stoot die baziliskus * buiten
Smoort hem in zijn eigen gift,
Maekt hem zwart, bij moat en schrift;
Past * het hok wel dicht to sluiten,
Wangt hij maekt de vechters flaeuw,
En het moedig geuzegraeuw.
't Malle ventje a dat zei; amen!
Brooders, dat geschie 't is tijt,
Dat men Koppens kam of bijt.
Rot en spant met kracht to zaemen,
En - elk Haen op Koppen pik,
Dat hij 't kraejen laet van schrik.
't Was : gae voort, geveinsde ketter !
Pak jou voort, jij toovenaer
Altijd tay, en zelden gaer :
Kristen zongder giost * en letter,
Wije ,',deur, en ruime poort *,
Zielverleier, pakjou voort!
Koppen kon niet lange duren
In de bijtebauwe * kouw,
Hier een steek, en daer een douw :
Koppen most het duur bezuuren :
Arme Koppen die most gaen,
Uitepikt van elke Haen!

a Jan Willeaze Boogaert, Oudt-Schepen der Stadt Amsterdam,
in de wandeling ,,malle Jan'' geheten, die wegens zijne oproerigheit in den jaere 1629, by den Gerechte van die stadt verwezen
is in eene boete van 2000 guldens, en wijders, dat hij (binnen
24 uur) om vergiffenis zou bidden, of bij weigering de stadt
ruimen en twee jaeren daer uit blijven. — Zie VONORE., II dln.
p. 676. (Op deze plaats komt een gedicht voor, getiteld Op de
H a e gloop ors* van Daniel Mostert)
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Nu zit Koppen uit esloten,
En eschoffelt * nit het kot:
Viertien * Hanen tot een spot,
Hanen, die met spooren stooten,
Hanen, scherp van klau en bek,
Werveldrayers * binnen 't hek.
Toorenwachters a *, wilt doch paejen
Koppens broeders meer en moor,
Maekt, dat, ale zij Koppen weer
Morgens lustig hooren kraejen,
Elk een zingt met blijen toon:
Keunink Koppen spant de kroon!
Toorenwachters, liert de grepen
Kennen van de Hanewrok,
Want een krijter graeit * in 't hok,
Dat men jou wel licht zou schepen
In een lichter * algelijk,
En opzetten an den dijk b.
Ja, het moerhok, om to baenen
Ruimer weg tot Hierarchij,
Steekt bedekt na hokvoogdij
Over vrije Frangse Hanen *;
Maer die kraejen al op Wale:
Bestemar, jou kaert is vale!
Toorenwachters, keunje lubben
Altemet * eon geile Haen,
Zeper *, 't zel dan beter gaen,
Slang vernuwt van zelf hear schubben,
Maer een Haen vernuwt * zijn zeen,
Als hij fraeitjes wort besneen.

a Door de Torenwachters verstaet de Dichter de Burgermeesters, om dat hare kamer of vergaderplaats was in het torentje
van 't oude stadtshuis. Zie I n w ij din g s tad h.
b Smout dorst wel zeggen, dat men zulko siappe overheden
met een schip nae, de Volewijk behoorde to vaeren, om ze door
een hennepe venster to leeren starrekijken en diergelijke ergerlijke fuel sloegen ook zijn medebroeders op den predikstoel
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Wangt het aertje van die schalken,
Is to bijte bits en fel
In zijn vroome buermans vel;
Over hem to huilebalken,
Die hij straf mit spooren botst *,
Die by martolt, nijpt en trotst.
Martebroer my dit holp zingen,
Marten *, Heerooms veinster Aep,
Die staegh ruikt aen 't Haentjepaep,
En op Farheers * trom kan springers,
Marten, die het al gelooft,
En de spijker raekt op 't hooft.
Wil elk Haen op Heeren kraejen,
Lijdt dan, dat mijn Rommelpot
Deunt en speult van 't Hanekot :
Keun jij beitlen *, ick kan draejen,
Ben jij huppels, ick ben sprinks,
Zoo jij dwars drijft, ik drijf slinks.
Reintje a, betert ook jou wegen,
Of, jij krijgt al mee een beurt.
Elk is op de Schalk esteurt *:
Vos, langt Koppon jouwen zegen,
Dat hij weeran gae to boom,
En veur niemants pikken schroom!
Malle Vent ik quijt * magh schellen,
Want hij zel, van anxt bekakt,
In eon ziepton b dicht epakt,
Zijnen brootkurf scheep bestellen,

Tekst 33: Is te bijster.
a Reynier Paeuw *. Zie Vondels Poezic II 426 (waar het
Sprookje van Reintje de Vos voorkomt).
b Jan Willemze Bogaert was een zeepzieder en de dichter
spreekt hier van een zeepton, vermits toen bekent was, hoe hij
Bogaert, door zijnen kuiper Roelof Roelofze genaemt, die eon
kerkuil en groote schijnheilig was, zijne zeeptonnen tegen de
keure te klein hadt laten maken, die daerom door ordre der
Schepenen op de balken van de nieuwe kork omhoog geplaetst
zijn, en eindelijk met 't dak van de kerk, in 1645, verbrant.
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En mit 't ierste schip van hier,
Lubbert * hieten tot Algier.
38
Hanen, kakel ik to woortrijk?
Is hier ergent * wat emist *?
Deinkt, dit malt een Kamerist,
In het Rederijkers Noortwijk,
Of de Kamer van Schiedam,
Om het hok to maken tam.
39
Veur een slot dan! Gasthuis-Peter a,
Zoo ik vraeg jou ouwen Haen,
Als hij ziet dit gekspul aen,
Maken 't jonge Hanen * beter
Als het ouwe hok veurheen b?
'k Wed hij 't hooft schudt en kraeit neon. —
a Dit slaet op het beelt van St. Pieter, dat bo gen op het pakhuis van St. Pieters Gasthuis, staende aen 't Water bij de Grimmenisse-sluis2 met de sleutels in de handt was gestelt: doch om
dat eenige ijveraers daer tegens morden, zeggende, dat de turfschippers van 't Roomsche geloof, die door de sluis voeren, zich
daer voor bogen en 't beelt eere bewezen, wiert goet gevonden,
het beelt zijne sleutels te ontnemen, een lauwerkrans op 't hooft
to zetten, en den Apostel in een poeet te verandereii, in dier
voege als men 't daer nosh ziet staen.
b Maeken 't de Gereformeerde Predikanten van Amsterdam in
onzen tijdt beter dan de Papen * in voorgaende tijden?

Sprookje van Reintje * de Yos.
Op de wyze van ARENT PIETER GIJZEN.
Nou iens van 't looze Reintje
Gezongen dat het klinkt ;
Daer Nikkertje * en Heintje *
In de eerste icitg.: Een view lietgen van Reyntgen de Vos.
1 Raintgen. 3 Nick ertgen en Haintgen.
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De wellekomst op drinkt,
Nou dat schalke diefje stinkt.
Hoe is 't benart!
Hoe hangt zijn start,
Nou zijn pooten zijn verminkt.
De vrbe Amstelboeren
Die hadden ienne Hen,
Daer zy zoowel by voeren,
Als ik geen ander ken,
Mit ien kakelbonte pen.
Dees leghhen ziet,
's Langs Welvaert hiet.
Dat de duivel 't Vosje schen *.
Does hen lei alle daegen
Zoo fixen* gouwen ey.
Het was geen tijdt van klaegen.
Zoo langh als 't beestje ley
Was het kermis in de wey:
De rijke boer
Uit melken voer:
't Was al hooter, room, en kley.
Maer 't lekker vossemuiltje,
Op hoendervleis belust,
Quam kruipen uit zijn kuiltje,
Bij d' Amsterlangsche kust,
Daor de boerman zat gerust.
Wel, zey hy, langst *,
Hebt vrees nosh angst:
Reintjes deught is jou bewust.
Wat mask jy mit dit prytje *?
Licht brengtze 't landt vol pest
Die vuile meer boschytje
('t Is jammer) 't reine nest.

4 wellekoemst of, 5 diefjen. 12 gien angder. 17 lay . . . daghe.
18 fioxe gouwe Ay. 20 lay. 21 way. 23 meloke. 24 hotter . . . klay.
25 muyltge. 26 ',nays. 27 kuyltgen. 30 say. 32 Raintgen. 33 prijtge.
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Goof de broedtse teef de rest.
Ik weet ien aer
Zei Reintje vaer,
En die client jou allerbest.
De neske * koetjes herder
Docht voort, dat is niet beus *.
Die kinkel zagh niet verder,
Niet verder as zyn neus:
Hy docht Reintje vaer is Geus.
Jae docht de Vos,
Nou bin je los *:
Wangt je weet niet van de leus *.
De Vos greep 't eele beesje,
En vatte 't by de keel,
En scheurde 't lekker vleesje,
En gaf van elk een deel
Aan zyn Vosjes evenveel,
En leefde luy.
De boor dronk huy:
Wangt noom * Reintje was to * eel.
Maar doe de boeren misters
De dagelyksche rent *,
Begon het dorp to twisten,
Gans* duizent sacrament.
Reintje 't spit in d'asse * went.
Ons hen is doodt,
En 't dorp lijdt noodt.
Is 'et niet een groot elent*?
De boeren tegen weer knap *
Nae Reintje wilt en ruw.
Die zey : a kiest my tot heerschap,

39 Raintgen. 40 aiderbest. ( = 1736). 41 Koetges Harder. 42 Dacht.
44 als. 45 enz. Raintgen. 49 namt iee beesge. 50 vattet. (Am.
ed. vatten 't). 51 scheurdent (= Am. ed.) . .. vleesge. 52 aen.
54 leefden. 61 Dat de duyvei 't Vosjen schent. 66 ru. 67 mijn
ierst h.
a tot Burgermeester.
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En maekt myn zoon Balju,
Schout en Scheepens op een nu *.
Ik zal jou voort,
Voidoen myn woordt,
Wangt jy maekt my ang * en schuw.
De boer zagh uit zyn oogen:
Doe kende hy de guit.
Hy riep, ik ben bedroogen:
Het komt op loogens uit.
Waer het one die schelm ekruit!
Langs Welvaert, och,
Had ik jou noch!
't Hiele spul dat is verbruit.
Doe ging mom Reintje druipen a *,
Hy zagh, de boor was dol.
Noom Reintje die ging sluipen,
Gingh kruipen in zyn hol;
En zyn kop liep as een tol:
En om gien smart
Te van in 't hart,
Dronk hy staeg zyn buikje vol.
De boeren Reintje histen
De honden op 'et lyf,
Die Reintje vaer bepisten
Om 't elements * bedryf.
Reintje klaegde 't aen zijn wijf.
Vaér jey hebt schult:
Lydt met gedult,
Zey ze, al dit ongeryf.
Jey boeren neemt exempel,
En wachtje voor den Vos,
En zit hem op zijn tempel *,

sehu. 74 Daer kenden. 85 als. 88 buyckge.
68 belgu. 72 mijn
93 claechdent. 96 Say. 94, 97 jy. 98 waehtge.
a Men vergat hem voortaen Burgermeester to waken.
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En jaegt den Schalk in 't bosch.
Is hy zwart *, of is hy ros,
Gelooft hem niet,
Die 't dorp verriedt.
Stoot den dief zijn tanden los.

100

Gemaekt om op de brug te zingen;
Al zouiv 'er Reintje uit zyn vet om springer.
MDCXXVII.

Opdracht van Hippolytus *, aen den getrouwen
Hollander a.
„Een kijfaes, en niet meer, dat baet u 't lieve leven b!"
Sprak flauwelijk de tong der ongerechte * schael,
Daer vrydom * tegens bloet gewogen wiert, het stael
Gestroopt en ree was om den tweeden slagh te geven e.
G' ontsloopt die nederlaegh d, 's lants Vader * was
5
[gebleven ;
Tekst van 1649. (In den druk van 1628 was de opdracht uitgesneden): 3 werd, daer, t. 5 Die neerlaegh ghy ontsnapt: u Fader
was 'er bleven.
a Hier wort de hoer Hugo de Groot (teen balling 's Lants)
met) gemeent.
b Toen voorhene veel goudt in Holland omging, was men gewoon de dukaten en andere specien te wegen, om te weten ofze
wichtig waren of niet; wanneer nu de evenaer wat doorsloeg,
of niet in 't midden bleef stil staen, wierd dat leste aes * een Kijfaes genaemt, om dat men twiste, of 't 'er by moest gerekent
worden of niet.
Nu wil. Vondel zeggen, dat het ook zoo wankel stout met de
Rechtbank in Holland, dat het maer een kijfaes scheelde, zus of
zoo stond, of de hoer Hugo de Groot zou ook voor 't zwaert hebben moeten bucken dat nu ,gestroopt en roe was om den tweeden slach to geven".
c Want Oldenbarnevelt, 's Lants Fader, was door den eersten
gesneuvelt.
d Dit ziet op 't vluchten van den hear Hugo de Groot (Moot
van 1707).
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Gy bleeft gevangen, en verreest weer andermael,
Na datge een leveed lijk * ontdookt de zonnestrael a,
En tuighdo, wat het kost door deught naer lof to
[streven.
0, die de werelt sijt herschenen, als een zon,
10 Behaegelijk aen stain en telgen van Bourbon b,
En met uw wijse tong gantsch Kristenrijk bevredight ;
1k bidde uw dapperheit beschut mijn' Hippolyt,
Giin kuischheit heb ik uw getrouwheid toegewijt,
Die 't Vaderlant en alle onnozelen
verdedight.
6 bleef. 8 na. 9 verscheenen. 10 rancken. 11 Die met uw mond,
na magt. 12 Ick bid, neemt in u schut en scherm. 13 u getrouwigheyt gewijdt.
a Toen hy, door 't beleid van sijn schrandere gemalin, in een
kist, onder schijn van boeken, uit het slot van Loevestein gedragen wiert.
b De koning van Vrankrijk, die de Heer de Groot een jaargelt
van duizend Rijksdaelders (uit aanmerking van zijn verdienste)
deedt geven.

Nieuwjaar * voor S.

Jonge Smout die sprong * to kort
Van den ladder binnen Dort,
En hy smoorde in zijne longen ;
Had by niet to kort gesprongen,
Hy sou komen by zyn Vaer
Om een zaelig nieuwe jaer.
Drule, van 1736: 2 de. 3 zijn,

VONDEL, ilekeldiaten.
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De Boeren Catechisms * Gresprek tussehen
Boer en Student.
B. 1k bid u onderwijst mijn botheit:
Wat is de fakulteit der godtheit *?
S. Vier ezele zotter ale * de sotheit *.
B. Wel, zijn ze aen de blaeuwe * steen
Niet van de leuterkaey * gesneen?
S. Al die ze kennen eeggen neen.
B. Hoe, maekt de mute * dan geen Doktooren ?
S. Ja zomtijde wijzen, zomtijts dooren *.
B. Hoe ke p t men ezels? S. Aen haer ooren.
B. Wie ziet haer * dan voor menechen aen?
S. Die waent, een beeet voor menech magh geen,
Ale 't kan op achterpooten etaen.
B. Zijn dan deee ezele zonder reden?
S. 't Blijkt ale zy 't volk ontslaen van eeden,
Gezwooren aen haer Overheden.
B. Dat dient ale onkruit, uitgewiedt.
One Zalichmaeker leert dit niet,
Die 't y olk gehoorzaemheit gebiet.
Wie port haer aen tot zulke rankers *?
S. De boden van Synodee' * banken * b.
B. 't Is tijt die boeven of te danken,
Zij grijpen na der Staeten etaf.
a Schempt met het Theologisch advijs * op de vier vragen (by
eenige Contraremonstrantsehe burgers van Amsterdam op hunne
namen voorgestelt) door de Theologische Faculteit te Leiden
van den 6 December 1628 gegeven en onderteekent met de
namen der vier Professoren, J. Poliander, A. Rivetus, A. Walteus
en A. Thy,ius, ook door de gedeputeerden der Zuid en Noordtliollandsche Syeode. Dit advijs meend' (1736 meent) de 1)ichter
dat strekte om 't yolk to ontslaen van den eed aen de Magistraet
gezworen. Ziet de consideratie op het gemelde advijs gedrukt
1629. (Naar den druk van 1707 geivijzigde aant.)
b De gedeputeerden van beide de Synoden Henricus Arnoldus
van der Linde, Petrus Nijenrode, Hugo Beijerus, Henricus Swallulus en J. Kloppenburg (en Gisbertus Voetius, uitg. 1736).
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Best maekt m'er verkensdrijvers af,
Gemest met spooling * en met draf.
S. 't Zou Kloppenborgh to * bijster passen,
Stadsbeed'laer a die nu opgewassen,
Zijn voesterheeren * wil verbassen *.
B. Al was 't ondankbaer kreng gestroopt,
Gebraden en met Smout b gedroopt,
'k Wedt zich geen hoot om 't aes verloopt.
Geapprobeert in de Consistori van de paetsche Faculteit.
MD CXXIX.

a Kloppenburg, om dat (1736 op dat) dieop koste der stad
Amsterdam had gestudeert (1736: 't geen hij zijn voedsterheeren
slecht beloonde).
b De Predikant Smoutius *.

Eerdieht, op 't vertrek van Jan Willemsz. Dogaeri *
OUDT SCHEPEN VAN AMSTERDAM, IN DEN JAERE

1629 DEN TWEEDEN VAN FEBRUARIUS.
Malle Jantje, Kerkxgezantje *, ik u vraeg :
Waerom huilt gy, waerom pruilt gy door den Haag ?
Is 't uit yver, krijt vry stijver ; maer ik meen,
Dat het Kussen * u zou sussen, wel in vreen.
Op het beelt van Dr. Karel Lenertz *.
T ' AMSTERDAM, IN DEN JAERE 1629, UITGEBANNEN.
Dit 's Doktor Karels beelt, die zich troost met zijn oogen,
Dien 't muiten is mislukt, dien 't Kussen * is ontvloogen,
Die sehaemt en eer en twist, en alles heeft ontloopen,
Waer voor de Kerkuil * hem met rijmen hangt to koopen,
En geeft hem voor advys * : magh Kerkuil domineeren,
Soo salmen Kerks-Legaet * zien Amsterdam regeeren.

De druk van 1736 heeft in 't opschr.: 1629 ultgekomen.
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Op het outset van Net Heyns Brut *.

Het West Injes-huis spreekt

5

10

15

a.

Ik stak noch in een gekx Kaproen *
Doen 'k zay, waar toe dit Garnizoen b?
Maar doen de moetwil opgeruit
Begon, om sinte Pieters buit
Een kangs to wagon, driest en dom,
Mit vliegent vaendel, slaende from,
Doen quam my 't krijgsvolk wel te pas c,
De steenen vlogen door het glas.
Ik docht; dees Geuzen bennen Spaens,
Of is lint Pieter Harmiaens d?
Giert almanshoer, die stong * mit smart,
En gleurde by de Verkensmart,
Mit al de large Varkensdijk,
Op 't oopengaon van 't hemelrtjk e.
Men ley een stik geschuts aen boort *,
Om * rammen * sinte Pieters poort;

Eerste uitg.: 11 Giert wtebruyt.
a De dichter voert het Westindische Huis * spreekende in, omdat
de meeste en voornaemste deelgenooten van die Maetschappije,
vinnige Contraremonstranten waren.
b Toe de regeerders der stad Amsterdam, om zich tegens de
muiterij van ettelijke Contraremonstrantsche ingezetenen to verzekeren, eenige vaendelen soldaten, hun van den Heere Prinse
van Orangen, onder 't bevel van den Heere Jacob Wijts * op
hun versoek toegesonden, hadden in de stad gelaten, riepen de
Contraremonstranten, ,,Waer toe dit garnizoen"?
c Eenig bootsvolk zogt onder dekzel van buitgelden te eischen,
het Westindisch huis, daer de buyt der zilvre vloote, door Piet
Hein verovert, werd bewaert, to plonderen *.
d Wijl men teen versoheide huizen der Remonstranten plonderde *, zoo vraegt de dichter, of het Huis, daer Piet Heins buit
in bewaert wierd, ook Armiaens was.
e De dichter wil te kennen geven, dat het kanailje meest uit
hoeren en boeven bestaende, die teen in overvloed op de Varkens- of Haerletnmerdijk woonden, op de Varkemarkt achter 't
Westindisch Huis vast vlamden, dat de deur mogt opgeloopen
worden, om den buit to plonderen.
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Die riep sint Angdries a aen om hulp;
Sint Japek kruip non uit jou sehulp!
0 sinte Klaes C kreet Symen-vaer d
Trek an *, jy bent gien Moordenaer.
De sankten * trokken op byget *.
En hier deur was de bruit * ontzet :
En zoo bleef sinte Pieter baes:
God loont * sint Japek on sint

a Andries Bikker *, in dat jaer regeerende Burgermeester.
b Jacob Wijts *, wachtmeester des legers der Vereenigde Nederlanden, en bevelhebber over de soldaten stracx gemelt.
c Nikolaes Hasselaer, majoor van stads krijgsvolk.
d Simon Verdoes had hem, nevens andere Contraremonstranten, toen hy, door Burgemeesteren bevel, op Paeschmaendagh in
't jaer 1626, onder de plonderaers op de oude schans, by 31onkelba,ens toren liet schieten, daer 2 dieven doodt bleven, voor eenen
moordenaer gescholden.

Joost van den Yondel gevraegt waerom men den Advokaet Oldenbarnevelt in de print boven den Zegenzang van 's Hertogenbosch, nevens de Heiden,
in den Hemel hadt gestelt, gal op
staende voet dit antwoort.

5

Vraeght men waerom Barnevelt
In den hemel wort gestelt?
't Is om dat de Predikanten,
Die als heilige Gezanten
Voor hem baden op 't schavot,
Voerden zoo zijn ziel tot Godt:
Toen hij, can 't quaedt bloa to koelen,

Am. ed.: 2 word.
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Storf in 't Gommarist * gevoelen *
In 't gevoelen van een swaert
Pat geen Patriotten spaert.

a,

MDCXXIX.
a Sommige Contra-Remonstranten gaven voor, dat OldenBarnevelt in de belijdenisse van hun gevoelen, ten aensien van
't gesehil der Predestinatie, was gesturven.

D' Amsterdamsehe Akademie * 9 aen alle Paten
en Diehters, der Yereenigde Nederlanden.
LIEFHEBBERS VAN DE GOUDE VRYHEIT
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a.

Apol, op Helikon gezeten,
Vraegt al zijn heilige Paten :
Wat bests en slimste tongen zfjn?
Of waerheit zaligh maekt of schijn?
Of dwang van vrome Christen zielen
Niet strekt, om Ilollandt to vernielen?
Of vrijheit niet en was de schat,
Waerom men eerst in oorlog tradt?
Of ook in welbestierde steden
Een oproermaeker * wordt geleden?
Of huizeplondren * vesten sticht?
Of d' eedt * geen burgery verplicht ?
En of zich Leeraers niet verloopen,
Wanneer ze dozen bandt ontknoopen ?
Wiens antwoort kortst en bondigst is
En klaerst in deze duisternis,

1736. 11 huizenplund'ren.
a Den zin en 't oogmerk deeser Akademievrage kan men uyt
do voorgaende dichten en aenteekeningen genoeg afnemen,
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Dien zullen d' Akademiheeren,
Met eenen Princenroemer * eeren,
Daer Pallas *, met haar diamant,
In snee den Veldtheer van het landt,
Die met 's Hartogenbosch * gaet strijken,
Daer Maurits tweemael of most wijken.
MDCXXXI.

YVER *.

D' Antwoorden moeten ingebracht worden veffir den
eersten van Somermaendt, zijnde de dagh onzer verkiezinge,
als Apollo to recht zal zitten, om den prijs to geven, dienze
verdient.

Amsterdamsche Kakastorie * of Muitschool.
AEN ALLE GEESTELIJKE DOEL- EN DRONKVAERS, LIEFHEBBERS VAN BRASSENDE KLASSEN * EN EEUWIGHDUURENDE SLEMP-SYNOODEN.

Tapvol, op Doeleton * gezeten,
's Lants beedlers vraegt, die 't yolk opeeten,
Wat vetst en slimste logens zijn :
Of bloet ook smaekt gemengt met Wijn a ?
5 Of dwank van Gommers plonderfielen *,
Niet strekt om 't brasmael to vernielen ?
Of zuipzuipuit net was de schat,
Daer Gommer om op 't wijnvat zat ?
Of ook in wijn-en-cijs *-vry steden
Een Biersynodus dient geleden ?
10
Of 't glas uitdrinken 't yolk ontsticht ?
Eerste ititgave: Kakistorie. 10, 18 synodes.
a Neusdoeken in Barnevelts bloet gedoopt, in wijn uitgewron-

gen, en die tot een triomfe uitgedronken.
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Of schinken drinkers niet verplicht?
En of zich doelvaers * niet verloopen,
Wanneer z' om wijn hun ziel verkoopen?
Wiens doelfeest ongebondenst is,
En Gommer hoogst zet aen den diach,
Dien zullen Kakistoribeeren,
Met een Synodusroemer * eeren,
Daer Dordrechts grootsten olyfant *
Mee tart Kalkoentjen, aartsbacchant a,
Die met karbonkels zoo gaet prijken,
Dat Bacchus zelf de vlag moet strijken.
Qui * Curios simulant, & Bacchanalia vivunt.

Dat is:

25

Hy lijkt een sant * en dubbel geus,
En voert een roO kalkoensche news.
Al speelt de droes * de paep * in 't zwart,
Zijn snuit verraet hem, of zijn start.

24 kalkoense.
a Jacobus Triglandius.
ANAGRAM * VAN
JAPIK PRIAEP *.
IIC PAI PRIAEP.

Principium.
Het onderschrift Principium ontbreekt in de eerste ?dig.

Text.
Jaep Priaep * a die peilt de Synodaele * Fortuin,
Of by tuyngodt * magh worden van Graveduin
Om de snoepvogels to zien uit de kriekkeboomen,
a Jacob Cats *. b Raadpensionaris van Hollandt.
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zijn genan * in d' oude Hoven van Romen:
Gelijk
Maer zijn moedt verslapt, en het hart hem ontzinkt,
Dewij1 bygeloof en Roomsche afgodery hier stinkt.
Noch stijft hem wat hoops, omdat de Bethelsche * Papen
Alle afgoden lubben, behalven Priapen.
Pasten op den text oit glossen *,
Hannen * pasten bet * de klossen *
Met de spille *, doers zijn vrou
Ltsken a 't garen hasplen * zou.
Pijn is 't, sprack hy, das to slaven.
Sy zey: „bloet van Brouwershavon b,
Swijgt, gy quaemt van Kalisdijk,
Gy waert kael, en ik was rijk.
Is 't om 't jok of is 't cm 't watsspel *?
Zijt gy Kats, ik ben het Katsvel".
Plus * Ultra.
a Elizabeth van Valkenburg, Cats vrouw. b J. Cats was to
Brouwersha,ven geboren.

Roskam * a.
AEN DEN HEER P. C. HOOFT, DROST VAN MUIDEN.

Hoe komt, doorluchte Drost, dat elk van Godtsdienst
[roemt *,
En onrecht en gewelt met dezen naem verbloemt,
Als waer die zaek in schijn en tongeklank gelegen ?
Of zou 't goon Godtsdienst zijn, rechtvaerdigheit to
[plegen *,
5 Maer slinx en rechts to staen naer allerhande goet?
Eerste uitg.: 1 koomt. 5 na.
a Ziet het getuigenis van den Hr. P. C. Hoofdt vanden Roskam
en Harpoen in zijnen 18 en 19 brief aen zijnen broeder Justus
Bask (uitg. 1736),
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Godt voeren in den moat, de valschheit in 't gemoedt ?
De Waerheit * greep wel eer die menschen by de
[slippen
En sprak : uw hart is verr' : gy naektme met de lippen.
Do waerheit eischt het hart, en niet zoo zeer 't gebaer.
10 Dit laeste zonder 't eerst, dat maekt een' huichelaer,
Die by een cierlijk graf zeer aerdigh wort geleken *,
Vol rottings binnen, en van buiten schoon bestreeken.
Zoo was uw vader niet, die burgervader, neen :
Van binnen was hy juist, gelijk hy buiten scheen.
15 'k Geloof, men had goon' gal in dozen man gevonden,
Indien, na dat do doot zijn leven had verslonden,
Zijn lijk waer opgesneen. Hoe was hy zoo gelijk
Dien Burgermeestren, die wel eertijts 't Roomsche * rijk
Door hun oprechtigheit opbouden van der aerde
20 In top, toen d' akkerbou in achting was en waerde ;
Toen deege deeglijkheit niet speelde raep * en schraep,
En 's vyants gout min golt dan een gebrade raep *.
Hoe heeft hem Amsteldam ervaren * wijs en simpel *,
Een hooft vol kreuckon, eon geweten zonder rimpel,
25 0 beste bestevaer *! wat waert gy Hollant nut,
Een stijl des Raets. toen 't lijf van stoxken Avert gestut,
Op dat ik ga voorby ons Catilinaes * tyen a,
Toen 't vaderlant in last door twist der burgeryen,
Gy 't leven waert getroost to heiligen den staet,
30 En toen, uw hooft gedoemt * door 't hooft van
[eigenbaet b,
(10 laetste Am. ed) 20 Ten top, doen. 21 enz. doen 30 eygebaet (= 1707).
a De tijd van de Leicesterse factie en burgertwist.
b De Digter wil zeggen dat de Heer Cornelis Pietersz Hooft
des Drossaerts vader, dien hij Kier aenspreekt, door Leicester,
het hooft der Eigenbaat, was gedoemt. Ziet P. C. Hoofts Histor.
Pag. 1200 en 1201, daer hij verhaelt dat aan Leicester 14 van de
vroomste voorstanderen der vrijheit en getrouwste aenkleveren
van 't huis Nassau, onder welke ook de naern zijns Vaders gestelt stont, op een lijst gelevert waren, en dot hijze een sniadige
doodt meende aen to doeu.
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Gy gen gedachten had van wijken of van wallken.
De wees en weduwe, en de ballingen u danken :
Hoewel ge noit om dank hebt zonder onderseheit,
Bescheenen met den glans van uw goetaerdigheit,
35 Ondankbre en dankbre, dienge kent ten oorbaer *
[strekken!
0, spiegel van de deught ! o voorbeelt zonder vlekken !
Noit zoopt * ghe bloet en mergh der schamele gemeent,
Noch stopte d' ooren voor haer rammelend gemeent.
Wat liet ge uw zoonen na, toen 's levens licht wou
[neigen ?
40 Indien 't gemeen n roept, bezorgt het als uw eigen.
Zoo was uw uiterste aém slechts waere klaere deught,
Daer gy, vermaerde stadt, uw kroon * mead cieren
[meught.
Zoo 't lant uw vaders deught zoo wel had erven
[mogen
Als zijn gedachtenis, s ' had zwaerder ruim gewogen
45 Dan duizend tonnen schats, en duizent, en noch bet *,
En 'k zagh de zwaericheen van onzen staet gered.
Indien de Spanjaert zagh bet lant van Hoofden blinken,
Hoe zou zijn fibre moedt hem in de schoenen zinken :
Hoe zou by vader Ney * opwekken door gebeen,
50 Om met zijn tong dees scheur to neien * hecht aen een.
Green Duinkerk * zou de zee met vloten overheeren
Matroos die roovers ras zou aersling * klimmen leeren,
En 't laege Waterlant doers kijken door een koort
Hem, die nu blindeling ons slingert over boort,
55 En vissers vangt * en spant, verft zeeluy doots * van
[vreezen,
Zoo dat 'er een geschrey van weduwen en weezen
Ten hoogen hemel rijst, uit dorpen en uit steen.
Wat 's d'oirzaek? vraeght men, wat? de gierigheit *
{alleen,
32 weduwen, de (= Am. ed.)
54 Dien, die. 55 wt. 58 oorsaecic.

35

tekst kunt ter. 41 wterste.
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Die 't algemeen verzuimt, en vordert * slechts haer
[eigen :
60 En sprak ik klaerder spraek *, ik zorg * zy zou me
[dreigen
Met breuk on boeten *, of to levren aen den beul.
Want waerheit (dat 's al out) vint nergens hell noch beul;
Dies acht men hem voor wijs, die vinger op den wont
[leit.
0, kon ik ook die kunst : maer wat op 's harten gront leit,
65 Dat weltme naer de keel: ik word to stiff geperst,
En 't werkt ale nieuwe wijn, die tot do spon uitberst.
Zoo 't onvolmaektheit is, 't magh tot volmaektheit dyes
Van dees' rampzalige en beroerelijke tyen,
Waer in elk grabbelt, tot zijn naestens * achterdeel *.
70 Schrijft andren toe, en schuift op hem do schult van
['t scheel *.
Waer Cato * levend, die gestrenge Cato, trouwen *,
Hoe donker zou hy, met een donker paor winkbrouwen,
Begrimmen overzijds de feilen onzer eeu,
En ringelooren den geringeloorden leeu,
75 Die zich zoo schendigh * nu van rekels * laet vorbaffen *!
Hoe zou hy graeuwen ! flux en past * dit of to schaffen,
Dat weder ingezet ! Hier stuurman, waer * het roer,
En let op 't out kompas. Voort voort met desen loer *,
Die noit to water ging : hy sal ons 't spel verbrodden,
80 En gy, hou oogh in 't zeil. Waer heen met dese vodden,
Gy, lompe plompe dief, die 't scheepvolk strekt tot
[last ?

t'Hans grijp ik u by 't oor, en spijker 't aen den mast .
Waer Cato levend, wis, daer zou geen hair aen feilen!
Of 't ging als 't plagh to gaen. Wat zou men lants
[bezeilen,
85 Daer nu de norsse nijt ons slapend zeilt voorby,
63 Dies roemt. 64 konst. 65 na... geparst. 66 uytbar-t 69 zijns
naesten. 70 op hen (Am. ?city. op hen den). 81 scheepsvolek
(z Am. ?dig.) 83 haer.
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De loaf afsteekt, terwig we leggen * in de ly,
In vaer * van schipbreuk, schier aen laeger wal
[vervalleii.
Het roer den meester mist *, en daerom. is 't aan 't
[mallen * ;
En wilme * op 't dreigement niet letten van den noot,
90 Zoo bergh aen 't naeste lant uw leven in den boot.
Doch 'k hoop een * beter, van die gaerne 't beste zagen,
En zucht tot 't Vaderlant in vromen boezem dragon.
De zulke vint men noch ale parrelen aen strant.
De schaersheit maektze dier; indien maer 't onverstand,

95 Zoo weinige alsser zijn, erkende in hun' waerdye,
En wijzer Heeren liet begaen met heerschappye,
Men vond'er noch genoegh, die niet zo bijster staen
Na heerschen, dan ze met 's lants welstant zijn belaen,
En wenschen tijt en zorg en moeite Kier in t schieten,
100 En niet eon' penning voor hun diensten to genieten :
Dat zijn niet zulken, daer ik eerst van heb' gezeit,
Wiens * Godsdieust op de tong en op de lippen left,
Maer in een vroom gemoet, waer uit die deughden
[groeien,
Die Hollants welvaert eer zoo heerlijk deden bloeien,
105 In spijt des dwingolants. Wel, Wilmer noch niet aen ?
Of rijm ik, dat een boor dit Duitsch * niet kan verstaen ?
Neon, zeker, 't is dat niet. 't Zijn kostelijcke * tyen:
Het paert vreet nacht en dagh. In een karros to ryen
Eon juffor met haer' sleep; do kinders worden groot :
110 Zy worden op banket en bruiloften genoot.
Eon nieuwe snof * komt op, met elke nieuwe maene.
De sluiers waeien welts, gelijk een kermisvane ;
En eischt men moor bescheits, men vraeg het
[Huigens' * zoon
In 't Kostelijke * Mal; die weet van top tot toon
115 De pracht en zotte prael tot op een hair t'ontleden.
88 tekst van. 93 1736: parelen. 96 wysere. 97 soo seer en 98
begaen. (= Am. uitg.) 112 ruytervaene. 115 hayr.
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Hier schort het. Overdaet * stopt d'ooren voor de
[reden,
En kromt des vromen recht, deelt ampten uit om loon,
En stiert den vyant 'tgeen op halsstraf is verboOn,
Luikt 't oog voor sluikerye, en onderkruipt de paehten,
120 Besteelt het land aen waere, aen seheepstuig, en nen
[vraehten,
Neemt giften voor octroy, of maekt den geltzak t'
[zoek
En eiseht men rekening, men mist den zak en 't boek;
Hoewel het menschlijk is, dat zulke zaeken beuren *:
't Hoeft dikmael ook zijn reen. Dik raakt' er mee
[te veuren,
125 Die verr' ten achtren was. Kort om, dit 's onze plaegh.
't Is drijft den ezel voort: gemeentenezel *, draegh!
Het lant heeft meel gebrek ; dus breng den zak to
[molen ;
Het drijven is ons ampt, het pak is u bevolen.
Vernoegh u, dat ge zijt eon vrygevochten boost :
130 Is 't naer het lichaem niet, zoo is het naer den geest.
Tot 's lichaems lasten heeft do hemel u beschoren.
Dit past u bet * dan ons. Gy zijt eon slaef geboren.
Best * doet gy 't williglijk * van zellef dan door dwang.
Pus raekt hot slaefsche dier, al hygende, op den gang,
135 En zweet, en zucht, en kucht; de beenen hem begeven,
Hy valt op beide knien, ale bat h3r: last me leven!
En gigaecht heesch en schor ; de drijvers stok is doof,
En tout * des ezels huit, en zwetst vast van 't geloof.
Hoe kan eon Kristen hart does tiranny verkroppen?
140 Ik raes van onLredult. En zijn 'er dan goon stroppen
Voor gelt to krijgen, dat men 't quaet niet of en schaft ?
En dat lantsdievery tot * noch blijft ongestraft ?
Of is 'er niet eon beul in 't gansche lant to vinden?
(129 Am. uitg. 1736 vernoegt). 130 na. 133
nitg.) 140 Synder. 143 isser.

selven

Am.
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Men vont'er eer wel drie, then bittre beulsgezinden a
145 En vraeght men wat ik zegh ? dat zegh ik, en 't is waer :
Zijn twee noch niet genoegh, zoo neem 'er twalef paer b.
Dus klaeght de galge, die lang ledigh heeft staen
[prij ken ;
Die lang geen kraeien * 't oogh van groote dievelijken *
ITitpikken zagh, en fel van raven Wert begraeut,
150 Die heen en weer om aes uitvlogen heel benaeut.
Of nu een shoo Harpy * dit averechts * wou duien,
Dat tegens d'Overheen ick 't vollek op wil ruien,
Om tol * en schot en lot to weigren aen den Heer,
Zoo lochen ick 't plat uit. Neen zeker, dat zy veer :
155 Gehoorzaemheit, die past een oprecht * ingezeten ;
Den Heer 't ontfangen weer rechtvaerdigh uyt to
[meeten ;
Gelijk die Haegsche Bie * c vereert is met dien lof,
Dat zy noyt honigh zoogh uit ander lieden hof;
Maer naer haer eigen beeint, op onbesproke bloemen,
160 Om nektar vloogh, wiens geur oprechte tongen roemen.
Waer yeder zoo van aert, wat zou men met der tijt
Het arrem ezelkijn al lasten maeken quijt !
Hoe zou 't aenwassend juk ontwassen met de jaeren ?
Wat wort 'or nu gespilt ! -w at zou men dan bespaeren !
165 Men had, in tijt van noot, eon schatkist Bonder tal Si ;
Maer nu is 't Muisevreught *: de kat zit in de val.
'k Heb, o doorluchtigh Hooft der Hollandsche paten,
Een kneppel onder een hoop hoenderen gesmeten :
'k Heb weetens niemant in 't byzonder aengerant,
170 Misschien wie 'k trof, tot nut van ons belegert lant :
146 Die 't willens wederspreeckt, dat is een logenaer. 151 snoode.
154 enz. wt. (1736: 157 Gelyk de) 159 na. 161 metter. Am. Wig.
1707: 114 bewaren).
a Ten tijde toen Oldenbarnevelt wierd onthoofd, had men drie
beulen bij der handt (en de beul van Utrecht deedt het werck).
b De dichter steekt op de vier-en-twintig rechters des Avokaets.
c Versta den Heer de Bie, die zijn ampt zonder smet van opsprake, en met zeltzamen lof van getrouwigheit bediende.
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'k Hob aen uw vaders krans al mede een blat go[vlochten
En nog een ziel geroeint, wions * deugden elk ver[knochten *.
Dit nam zijn' oirsprong niet uit vkilusts ydelheen,
Der dichtren erfgebrek, maer uit een rijpe reen.
175 Ick wenschte mijn kopy niet scheelde van het leven;
Zoo zou als 't aenschijn u de schilder heeft gegeven,
's Mans deughdige ommetrek hier zweven in de ziel,
Die stant Kiel ongebukt, toen 't dor gebeente viel.
MDCXXX.

Harpoen,
AEN JONKHEER LANDESLOT *, HEER VAN VRYBIJEGH.

Ik heb, heer Landeslot, doorreizend uw gebiet,
Daer menigmael vernacht, en veal van Godefried b,
Den Preker van uw vlek, de boeren hooren roemen *,
Wiens lof zy met geen kunst behoefden te verbloemen*.
5 Wie vont in deeglijkheit oit zijns gelijken meer ?
Gode offerde hy zijn' dienst, zijn' trou aen zijn'
[LaniGheer,
En braght dat woeste yolk tot deughdige bekeering,
Door voorgang eer dan door zijn ongetoide lering.
Zijn woort .was eveneens als een gezegent zaet.
10 Hy was der zielen zout. * Noit moeid' hy zich met staet
Of weerelts heerschappy. Het licht blonk uit zijn leven.
Al wat de Bybel leert stont in zijn hart geFichreven :
Ja, zijn godtvruchtigh hart was aller deugden kerk.
Eersteuitg. 10 moeyde. 11 weerlijcke. *
a Door Landeslot verstaet de dichter 's lants overheen.
b Onder den naem van Godefried, die goede vrede beteekent,
beschrijft de dichter een volmaekt predikant, om onder dat voorbeeld den Leeraeren hunnen plicht yoor te houden.
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Wat drempel hy betrat, daer bleef een heiligh mark ;
15 Zijn mont was troostelijk den aengevochten * bedde.
Wat onlust rees'er, dien hij niet met wijsheit redde ?
Baldadigheit nam af, zoo ras hy trad op stoel * ;
Gerechtigheit die groeide, en pleiters werden koel.
De kroegen stonden leeg. Geen mes Wert uitgetrokken.
20 d'Oprechtigheit des mans klonk luider als do klokken.
Hy was vernoegt in 't kleen, gewilt by arm en rijk,
En stontse bey ten dienst : zy golden hem gelijk.
Men zagh hem zelden aen der rijke lieden disschen :
Wel moght hy wit * zien, maer vermijde * d'argernissen.

25 Zoo lang zijn leven duurde hing 's vollekx hart aen Godt,
En 't was gehoorzaem zijnen vrijheer Landeslot.
Hoe wenschelijk zou 't zijn voor landen en voor
[steden,
Indien men nu 't geloof niet naer spitsvondighedbn,
Die luttel stichten, ging waerdeeren al te bot,
30 (Verkeertheit is 't van 't minst to maeken 't hoogste
[lot),
Maer naer 't beleven * : daer zoo veel is aen gelegen,
Dat niomant zonder dit kan erven Kristus zegen.
Gewis had Godefried de waerheit zoo gevat,
Ea hierom woeckerde hy met yver om dien schat.
35 't Getal, dat zocht hy min met bidden en met wenschen,
Ala 't pit en merreg van ter deugdgezinde menschen,
En drong op 't weeten niet zoo vierigh, als op 't doen.
Dat was de rechte melk om Heilgen op to voen.
Waer zulke voesters * zijn, daer bloeien d'onderzaeten :
40 Daer hoeft de grootste stadt geen wachthuis vol
[soldaten a,
19 -wt. 25 tekst duurt (1707 duurd). 28 na. 31 na 'et. 34 tekst
woekert (1707 woekerd').
a Dit ziet op d' onlusten t' Amsterdam in den jars 1628 en 1629,
Coen de Regeerders, om de stadt tegens 't oproerig muiten te
verzekeren, soldaten innamen. Zie bl. 36 de aant. Op het
ontzet van Piet Heins buit.
4
VONDEL, Tiekeld kitten.
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Om huisbreek *, plondring, moort, on stokebrandery *
Te blusschen binnen muurs, of zielentiranny :
Daer wordt de Godtsdienst niet gevordert * met luid
[krijten,
En 't arm eenvoudig y olk in rotten * to doen rijten :
45 Daer waeken om een tong zeo vele spietsen niet,
Maer yder burger wacht * op 't geen zijn Ifeer gebiot,
En voor 't gemeene best quijt zich een jeder Kristen;
Als in d'Aposteleeu *, die laegen ke pt noch listen.
De Kerk is als een koy vol larnren, als een korf
50 Vol tortelduiv6n, daer d'onnozelheit * om storf.
Maer sedert Wolfaert a sloeg zijn' klaeu in d' oegst *
[des Heeren,
Veraerden * de gemoen * in baerelijke * beeren
Dat heught heer Landeslot noch heden dezen dagh ;
Wat dagh verliep 'er, dat by niet zijn hartzeer zagh ?
55 De lantlien maekten van hun heerschappen tyrannen,
En tegens 't overhooft * was 't lichaem ingcspannen,
De leden onderling to jammerlijk verdeelt,
En uitgewischt in 't hart Qodts heerlijk evenbeelt,
Dat Godefried met smart en arbeit daer in drukte.
60 Elk riep : dat 's u, dat 's mijn; elk grabbelde en elk
[plukte :
Dies oude Karsten, die hierom zijn handen wrong,
Kreet : wat al boos vergif verspreit een paepetong *!
En 't was waerachtigh waer. Wie kan de waerheit
[laeken?
Dat allerkleenste lidt * beschikt wel groote saeken :
65 Gen,* de slimme slang in 't heilig Paradijs.
Wie 't in den wint slaet, wort het t' zijner schade wijs :
41 huysbraeck*. (1682 , Am. uitg.). 45 spiessen (---, Am. uitg.).
47 yeglijek (Am. uitg. ieder) Christen. 55 landlie (Am. uitg. 60
uw). 61 sijne.
a Gelyk by onder den naem Godefried een' goeden harder
had afgemaelt, zoo verbeelt hij onder de beschrijvinge van Wolfaert een ondeugenden predikant.
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Dies loven wy met recht den wakkren heer van
[Schagen *,
Die toomt den voerman voor het hollen van den wagen,
En maekt hy 't hem to grof, hy bezight zelf de
[zweep,
70 En graeut eons : bengel hou! flue krijghje van de leep *!
Hy leert den Leeraer uit een eeel zijn' schult bekennen,
Zoo wort hy handelbaer, en kan de paerden mennen
Op 't Euangelisch spoor. Wat schiet den man to kort,
Die zoo demoedigh, en ten leste zaligh wort?
75 Hy leert hem, na zijn staf * is, springers, en niet verder ,
Dus is de Schager hoer zijn eigen prekers harder.
Rechtschapen edelman, hoe edel is uw ziel!
Hoe luisterscharp uw oor, op 't rollen van het wiel!
Al wordmen uitgeluit * voor gorldeloozen schellem:
80 Zoo scholt Datheen * weleer den wijzen helt prins
[Welhem * a.
De lasterkunst valt licit; de botste kanze best a.
Toen weeldig * Vlaendren was bezeten van die pest ',
Ontsteeken * door den stank van weinigh booze prijen*,
Verstorf de welvaert, en de staet geraekte aen 't glijen,
85 Tot dat de graeflijkheit zat deerelijk gestrant.
Dit strekt * eon heldre baek, gelijk een schip op zant.
Dies laet, Heer Landeslot, den breidel niet meer
[glipp en :
Maer muilbant Wolfaerts al to lasterlijke lippen ,
Want zoo hy u niet vreest, zoo siddert gy voor hem.
90 Wanneer uw buxom suft, zoo dondert zijne stem,
En wekt eon onweer, eer het plompe zinnen merken,
Dat op het lant een zee gaet boven alle kerken,
(1707: 69 zelfs). 71 wt. 73 Evangelisch (= Am. uitg.) 74 ten
lesten (= 1707). (1736: 82 weeldrig).
a Ziet Everardt van Reyds Historic, p.28 en 31; ook de Historic
van P. C. Hooft in 't XIIIe boeck p. 582 en 583, E. van Meteren
in sijn VIIIe boeck p. 155, en Historic der Reformatie in 't Xle
boeck p. 607.
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En gy verlaeten en vermeestert zit aen 't roar.
Dit wilt de Stuurman, die met jonkheer Robert * voer a,
95 En met zijn' meestren toen waer over boort gesprongen,
Had hy niet ree geweest voor putger * en kokxjongen.
Men berreght sehip en goet door oefening van tueht
Want d'ongebondenheit is wonder nau van lucht
En scharp van snof* en reuk, als sommigh slagh van
[dieren,
100 En sweet haar' molt hier na to strakken * of to vieren *.
Veer dingen zijn wel nut, maer al en is 't niet * fraey.
Een huis verciert is met een' sehoonen papepaey,
Maer snatert hy to veal, hy is gelijk een aexter,
En moeilijk voor 't gezin, gelijk eon vuile kaexter.
105 Een woort to zijner tijt geuit, in zuivre tael,
Een gulden appel is, in eenen zilvre schael.
De wijze weeghtze als gout. QuAe klap bederft goo zeden.
Dit treft voornaemlijk die in 't openbaer zal reden *,
En rekent, dat hy moot den Reghter reekning doen
110 Van elk ontuchtigh * woort. Nu braekt men rijp on growl
Op wettige Overheen, ja zelfs op alle Grooten,
Op nabuurkoningen *, lants trouwe bontgenooten,
Een lastering, zoo dier den Kristen wont verboOn.
Hoe gortig * 't varken zy, men roept : al schoon,
[al sehoon,
115 Al zuiver Kristendom, met heiligheit behangen :
En 't hart een stinkpoel is, vol padden en vol slangen.
Men dringt zijn' naesten van den oever, om eon punt,
En elk zijn' medekrist de zaligheit misgunt;
't Gesehil wort groot gesehat, 't is menighmael een
[kleentje *.
120 In 't ydol bekkeneel daer rammelt steentje * beentje,
En hierom sluit men voor een' andren 's hemels poort,
(1736: 99 scherp). 100 en to vieren. (1736: 106 eenen zilvren).
a Door den Stuurman verstaet de dichter Heer Johan van
Oldenbarneveldt, en door Jonkheer Robert den Graaf van Leyeester, Robert Dudley.
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En die in eer wil staen moot trekken nen die koort.
Do schemeringen zijn verlegen met de klaerheit.
Het minste stipken hoot noodzaekeltke waerheit.
125 Geveinstheit speelt haer rol op 't geestelijk tooneel,
Het weerlijk * doopt men met den naem van Godts
[krakkeel.
Wat kan de lamren rok al huichelaers verschuilen !
Maer dat * 'er wolven zijn, barst uit wanneer ze huilen,
En jankon over kruis en misselijke * 14n,
130 Om dat tot 's andren rust zy wat geteugelt zijn,
En volgens hunnen aert goon wreetheit kunnen plegen.

De naemen van party * uit 's levens book to veegen
(Indien hun deeze maght van boven is vertrout)
Waer billijk hun genoegh. Nu maekt die waen hen stout,
135 Om zulk eon' balling van den aerdboOm noch to weeren,
Dien 't onvervalsehte boeck de voetbank noemt des
[Heeren.
Wie schreit niet die dit hoort, of lacht zich slap en moe?
't Is zeker, roept 'er eon, 't behoort ons alles toe.
't Geloof is erfgenaem van weereltlijk en geestlijk a,
140 En wie dit niet begrijpt, leeft luttel min ale beestlijk.
Ik ken de Pauzen wel, die Vrankrijk deelden uit,
En schatten 's Konings erf op Predikantenbuit :
Maer 't is Rochel in 't end vry bitter opgebroken.
Niet dat we met haer' val de tanden willen stoken;
145 Maer toonen, hoe men door verblintheit steigren dar *
In top, om bet * vermaert to zijn als Lucifer *,
128 wt ..sy. (Am. uitg. 130 anderen). (1707: 149 die wel).
a De digter ziet met doze woorden op Petrus Molinwus, wel
eer Predikant der Gerefog . meerden in Vrankrijk, die in zijn
boek genaemd Anatomia Arminianismi, dat is, ontlediginge der
Arminianen in 't derde Capittel deze taal voerd: die in Christus
niet gelooft, is Gods zone niet, en derhalven kan hij Been erfgenaem, nog rechtveerdig bezitter der aerdsche goederen zyn, hoe
zeer hij ook mogt uitmunten in burgerlijke deugden.
Ziet verders P. C. Hoofts oordeel van den roskam en harpoen
in zijn brieven p. 45. (In v. Vlotens uitg. II, bl. 23. Ook in Brandts

Leven v. Vondel).
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Die van des hemels trans tot in den afgront storte,
Teen Godt de dartelhoit * van zijne wieken korte.
Noch heeten 't yveraers, en die 't wel gade slaen,
150 Zien Vorstendommen door dien yver ondergaen.
Al hun betrouwen is een hollende gemeente,
Wiens * oproer zit in 't bloet, in 't merregh van
['t gebeente.
Van haer * was d' oirsprong, en van haer beducht
[men 't end,
't En zy een wijs geval * de zaek ten bests wend:
155 't En zy dees barsse * stof gemengt Wert met yet
[smedighs *,
Om die te vlyen tot wat dienstighs en wat vredighs.
0. M. P. *
MDCXXX (in de eerste uitg.: Gedruckt in Vrystadt 5).

Medaellie* voor de Gommariste * Kettermeester
en Inquisiteur to Dordrecht.
Bytschaep * a in het Geuze Trenten 5,
Moeit u met uw sacramenten,
Die geknaeght zijn van de Muis C,
Groote lantsdief, Hollants kruis.
5
Wilje wat van hangers kouten,
Hangt do jonge en ouwe Sniouton * d
Irangt haer * aen u rechte leer,
Datze rusten in den Hoer.
llangt een van u ledematen e,
Eerste uitg.: 4 grooten. 6 jong, Am. ed.: 4 grooten. 5 (1736)
wiltje. 7, 9 uw.
a Zeker predikant te Dordrecht. b Dordrecht, deer een Synode
was gehoudett, die na 't verstandt van den Dichter neer 't Concilie y en Trenten*zweerade. c Hugo Muis * van Holy. d Men zeide,
daer ik geen zokerheit van heb, dat l er een tyistaert van C. Smout
te Dordrecht was gehangon. e FratiViS van Aerssen Heer van
Sommelsdijk, weleer gezant in Vrankrijk, een wrek * en gierig
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Die, tot nadeel van de Staten,
Voor den duivel heenen zeilt,
En het lant aen Vrankrijk veilt,
Die veel schatten heeft verzwolgen,
En staegh toeleit op vervolgen.
Hangt de paep *, die d' onderzaet,
Eerloos van stadts eed ontslaet a.
Vraeghje na de narrenstoelen,
Zoekt die op de Dortze doelen
Daer men van een papaveest
Maekt den wissen heilgen geest b.
Kan men beter kroegen vijnen
Als de stapel van de wijnen,
In broer Gommers paradijs,
Om to leppen zonder cijs *?
Rijnsche vocht in 't lijf to slorpen,
Is verkiezen en verworpen ".
Gommor is 't verkoren kint,
Wy zijn negen dagen blint,
Even als de jonge honden.
Zijn 't goon fraeje papevonden,
Daer men due om steent en zucht?
'k Stop mijn neus voor doze lucht,
Die one stout veel duizent gulden C,
Doen al Gommers priesters brulden,
Recht als tigers in het wout:
Doen men drek woegh * tegen goudt ;
Doen mijn hoer in 't prekers net sat d,

man, die zieh tot ales met gesehenken liet omkoopen, een bitter
vijant van Barnevelt en do Remonstranten.
a Zie de aenteekeningen op den Boer en Ca teehismu s.
b Versta: Daer men de woorden en bes imiten der Sinodale breeders zoo hoogh waerleert, als ofze van den Heiligen geest quamen,
c 't Synode koste de Staten een groote SOMI1W gelds. d Doen
Oldenbarneveldt in de gevangenis zat. Hieivoor in de ititg. van
1736: Dat is, teen de Heeren Staeten ale gedwongen waren om
naer de pigpen van heerschzuchtige prekero to danssen.
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'k Nam geen paep voor een civetkat *,
Daer men noch wat hoofs van ruikt
t' Elkens zy haer poort opluikt *.
Nu stinkt Gommer als een ander.
Die 't niet ruikt, die is niet schrander.
'k Hoor nu, dat de Dortsche maeght
Gommers drek van 't raethuis vaeght.
Maar wat raet om hem to zussen,
Want hy yvert weer om 't kussen *
Hy wil met een vuilen bek
Treen zijn meester op den nek,
En dit heat hy 't werrek Godes
Daerom jankt hy om 't Sinodes *.
Maer gy vorsten van ons landt
Hout den rekel * kort aen bandt,
Of hy bijt u in de hielen.
Waght u van de truggelfielen *
Want zy knorren staegh om meer,
En verslinden hunnen heer.
Zonder knorren, zonder klaegen
Kunnen zy een been niet knaegen
Elk die hapt om 't grootste deel,
d' Een ziet boven d' ander school *.
Drinken, plengen, swelgen, brassen,
Op Synoden en in Klassen *,
Met een welgebakert lijf,
Dat is al hun tijdtverdrijf *.
Veel van suiverheit to roemen *,
Vrome luiden to verdoemen,
Is by hun het reetste work.
Lijkt dat ook een Christen Kerk ?
Gedicht door een vyant van de
Loevesteinsche Inquisiti.
mnexxx.
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Op den bon van den christen * tempel a t' Amsterdam.
De schaer, die niemant doemt, als * dien Godts Woort
[afzondert,
En strekt * een pyler aen 't bouvallig Kristendom,
Die eeuwigh wert geboeit, vermoort, verdoemt, ge[plondert
En 't opgeleide kruis geduldigh droegh alom,
5 Dees veilge zamelplaets verworf ten lange leste.
Bewaer, o Hoer ! bewaer d' onnoosle * lamrenkoy :
Beseherm ook d' Overheit van d' Amsterdamsche veste,
Dat nimmer wrevelgeest haer' wijzen raet verstroy' :
Op dat wy heilighlijk, en met een goet geweten,

U naer uw heiligh woort, aenbidden onbelet,
En onzen wandel zoo naer uw geboden meters,
Pat wy den bergh des heils beklimmen, zonder smet.
Vergangklijk is de stof van dezen tabernakel * ;
Dies heffen wy ons hart naer 's Hemels hooge Kerk :
15 Van waer een stem ons weer op Kristus, Godts orakel*,
Wiens kracht in ons voltoy' zijn aengevangen werk !

10

MDCXXX.

Eerste uitgave: Amstelredam. 2 pylaer. 5 leAen. 7 vesten.
10, 11, 14 na. kantteekening bij 15 : Matth. 3, Mare. 1, Luc. 3, Joann. 1.
Am. uitg : Kristen tempel te Amster(e)dam. 5 to (1736). 13 vergank`lijk.
a Door den Kristen Tempel verstaat de Dichter de Kel Ice der
Remonstranten t'Amsterdam in den jare 1630 gebouwt.

Op d' afbeeldingh des Christen tempels V Amsterdam.
De heiligheit hing noit in kostelijke * stof;
Al waer de Tempel gansch van louter gout gegoten,
Gesmeet van diamant. wie anders denkt, is grof.
Ook wort do Godtheit in kappel nosh kerk besloten :
Eerste uitg.: Op 't afbeeldsel der solver tempel. 2 was de T.
heel. 4 noeht. Am. uitg. Op d'afbeelding(e) des zelven T. 1 ging.
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5

Zy straelt in 't heiligh hart : waar dat is, daer is Godt.
Eenkennigh * Bygeloof wil poppen * met do zinnen ;
Era zoekt Hem slechts in schijn, en acht Godts wijs[heit zot.
\Vie Go& sluit buiten 't hart, die shit den Afgodt binnen.
MD CXXX.

Eerste uitgave: 5 Se. 6 poppen, met den. 7 hem in 't gebeer,
en scheld de

Inwyding * van den Christen tempel V Amsterdam.
Op op, mijn Zanggodia, schep adem in de hoven :
De winter is voorby : de wolken zijn verschoven *.
Do zinnelijke * May breit bloemen tot een huff,
En mengelt geur en kleur. Ik hoor de tortelduif,
5 Die, bang voor havik, valk, griffoenen *, rave, en
[wouwon,
In steenreet en spelonk zich naulijx dorst betrouwen.
Hot Vosken a druipstaart, dat den wijn berg * heeft ge[schent *,
En zijnen staart zoo fier to krullen was gewent.
Al zijn de Ganzen b schuw van heilige laurieren,
10 En vyant van de Zwaen, op wions muzijk zy tiered
Met heesche keelen, en wanschikkelijk geschal,
Zoo menighinae1 zy voight in Aemstels burreghwal
Eerste uitg.: Inwying. — Psalm 118. De Aeon, lien de boumeesters verworpen hebben, is e,.n hoeksteen geworden. 2 verstoven*.
3 week 12 weckt in Amstel,..
Amersf. uitg.: Inw, van den zelven t.
a Dit schempt met den Oudtburgemeester Reinier Pauw *, do
Vos genoeint om den naam van Reinier, dowij1 men seidt Reintje
de Yes. Dees Burgemeester, een greet vijand der Remonstranten,
haft to dies tijdt zijn geztlg t'Amsterdam verloren.: men vergat
hem voortaen Burgemeester to makers , en by had in de vroetsehap zoo veel magts niet, dat hij 't bouwen der Remonstrantsche
kerke kon stuiten of hunne vergadering beletten.
b Door de ganzen speelt de Pact op de Amsterdnmsche predikanten, vijanden van zijne Poezie.
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De Kriste maeghden, en de vryers, ham. gespelen,
Wien Vryheit waerder is, dan ringen en juweelen;
15 Daerom en voeght hot niet, dat Poezy en geest
Verstominen aen den rey van deze tempelfeest *.
Jebova, die hot zaet, uit Abrams stam gesproten,
Had uitgetekent * tot zijn' lieve bontgenooten, •
En van 't Egyptisch juk verlieht op 't ongezienst *;
20 Door Moses dat verplichte aen eon' byzondren dienst.
Het ampt des Priesterdoms bekleedden de Levyton.
De Bontkist * wert betrout den heiligen tapyten *,
En dwaelde met het heir, verdadight door 't geloof
En 't zwaert, en was zomtijts der Filistijnen roof :
25 Tot dat haer Isrel berght met priesterlijke staetsi
In Salem *, Davids stadt, beschermt voor plonderaci *.
De Koning, denkend dat by assche was en stof,
Sprak schaemroot: ik bewoon een prachtigh cedren hof;
Maar 's Hemels heerlijkheit, uitmuntend door den
[luister
30 Der wondordaden, berght haer' heldren glans in 't
[duister :
Men bouw' haer een paleis op Sions vaste rots.
Zoo sprekend, klonk de stem dos waren Dondergodts:
0, David, stack den bou, in uw gemoedt besloten :
Gy hebt met menschenbloet, bet aerdrijk overgoten :
35 U wijze nazaet, die de wreede wapens schorst *,
En Judaes scepter zwaoit, gelijk een Vredevorst,
Zal mijnon naem eon hubs met hooge daken wyen,
En wat by aengrijpt, zal tot Jakobs hey]. gedyen.
Do kracht van dees beloft bleek namaels *, teen
[de zon
40 Haer stralen spiegelde in het koor van Salomon.
Die zoif de Bontkist, op het juichen van do scharen,
Met pracht ton tempel voerde, en offerde op d' autaren;
Zoo dat, op zijn gebéen, het hemelsch vier terstont,
14 als. 17 wt. 25 brogt. 27 assehen. 39 doen.
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Gelijk een blixem, storte, en d' offerhand * verslont.
45 De Kerk was vol van Godt : de stammen al beladen
Op 't aenzicht vallend, hem, met schrik geraekt, aen[baden.
Dii bedehuis verknocht * de Godtheit aen 't gebedt,
De Godtheit wederom d' aenbidders aen Haer Wet.
Maer naulijx staet 't gebruik der beste dingen open,
50 Oft misbruik komt terstond schijnheiligh ingeslopen.
De reukelooze * Jood wort op zijn voordeel stout,
En stoft op dat gesticht, en op 't gewijde gout,
Op Arons borstgesteente *, op Sabbatten, en feesten,
Op wierook, offerhande, en slaghting veeler beesten
55 De priester 't voorhooft kreukt, weeft spreuken in zijn
[kleet
Maer 't meest, gehoorzaemheit, weerspannigh by ver[geet.
0, reukeloos geslacht, die met uw guicheltroni *
Meant Godt to paejen door een bloote ceremoni!
Wat stoft ge op uwe Kerk, met Cherubins bemaelt ?
60 Der heemlen hemel zelf Godts grootheit niet bepaalt :
Zijn voetschab el * is d' aerd, de hemel is zijn zetel :
Wat slaghtge schaep, en koey *, en kalvers, zoo
[vermetel?
Hy drinkt geen bokkebloet zijn almacht alles schept,
Wat op het aerdrijk weit, wat in de lucht zich rept.
65 Hot lust zijn Majesteit in tempels noch in troonen,
Maer in een buigzaem hart to waeren en to woollen.
Hy roept : besnydenis noch voorhuit gelt voor my,
Indian men hart en zin niet breidele en besny.
Maer 't is vergeefs gepreekt, geroepen on gekreeten,
70 Gewaerschout en gedreigt door tekens en Profeeten :
De boosheit kankert in: zy heelt door Smout* a noch zalf.
54 wierroock, offerhand. 65, 67, 71 nocht (1707 nog).
a Predikant to Amsterdam, een groot ijveraer tegen de lemonstranten, dien de Magistraet daer na om zijne ongerustheit de
stadt ontzeide.
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Men knielt voor valsehe Goon; men huppelt om het kaif.
De dolle seheurzucht valt aen 't rijten en verwarren:
Men zoekt aen Baal * troost, aen 't nootlot van de
[starren :
75 Men smookt voor Astarot * : men offert kinders op,
Ja 't zuigeling *, ten brand aen Molochs * gruwelpop :
Men sehent zijn handen aen Godts boden en gezanten:
Men steenight, vangt * en spant, die deught en
[waerheit planten.
Rechtvaerdigheit gesehopt moot kroppen haer verdriet:
80 De rechter 't vonnis volt, gelijk 't de Vorst goblet.
De zonden klimmen hoogh, en durven Godt aenblaffen :
Hy wort geterregt om hun lastering to straffen,
En maeit met Babels kling als in eon' rijpen oegst *,
En boeit het oversehot, en laet den tempel woest.
85
Toen steendenze aen d' Eufraet om 't zot en valsch
[betrouwen.
De hemel gaf in 't end genade tot herbouwen.
Zij, nau gebetert door de stramen * van de roe,
Hardnekkigh keeren hem den rugge t'elkens toe ;
Dies houdze Godt door straf gestadigh in den toome :
90 Nu plaoghtze Antiochus *, nu 't heir van 't maghtigh
[Rome ;
Tot dat Judea, nae 't ontwijden des autaers,
De Kerk weer ryzen zagh, in spijt des plonderaers :
Reeht voor de komste van den hemelsehen Messias *,
Die (toen Sint Jans hooft was 't banket van Herodias)
95 Door Godes vier verrukt, bezocht zijn heiligdom :
Versteurde 't duivekoor, stiet wisselbanken * om,
En dreef do beesten uit, en riep, men maek' mijn stede
Tot moort noch grawelkuil, maer wijdze den gebede.
Wee, Schriftgeleerden, wee, geveinsde Farizeen,
100 Ontzien door meesterschap, vermomt met lange kleen ;
Op muggeziften * graegh, en op kameelverslinden ',
81 darren *. 91 nit 'et ontwyen. 93 koomste. 94 na sint.
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Voorzitters aen den disch, dwaelstarren voor den
[blinders *;
Gy reist om zee en lant, en woelt, en wroet, en leert,
En broet een duivels kint, van elk dien gy verkeert :
105 Gy pronkt in 't voorgestoelt en durft den home]. sloiten
Voor andre mensehen, en blijft zelfs * verstokt daer
[buiten,
Gy bouwt de graven der Profeten nit uw' schat,
En jaeght Godtvruchtigheit, uit hact, van stadt tot
[stadt,
En steekt met klauwen, die van verschen neerslagh
[leken,
110 De torts aen, die uw' burgh en tempel aen zal steken.
Dat was het wolvenest barmhertigheit gevergt,
Levijt noch ouderling gebetert, maer getergt.
Verbolgen borstenze nit, als borssen * aen hun keten :
Godslasteraer, mutijn *, van Belzebub bezeten,
115 -nazuiper, zondaers vrient, vervloekt Samaritaen,
Verleidor, die het yolk vervoert yen Moses' baen,
Den heilgen Sabbat breekt, en hindert cijs * to geven!
Zy raepten stenen op, en stonden naer zijn leven,
Tot datze, op 't Paeschfoest hem, om maght en leer
[b eroemt,
120 Door Synodael * besluit, van Kayafas verdoemt,
Verraen van Judas, om 't genot van zilverlingen,
Door Salems Lantvoogt by de moordenaers ophingen.
De Galgenbergh * het bloedt des Zalighmakers zwelgt ;
Dies Titus stad en kerk ten gronde toe verdelght.
125 Toen spotte 't Heidendom met hun, die Godt be[spotten,
En onder het belegh zich splissen * in twee rotten *,
Dan wederom in twee, al yvraers * voor de wet ;
Een gouden tittel, zoo die niet en waer besmet
Met kerrekschennis, toen vast daeghlijks dol en dwazer,
105 dart. 106 self (= 1736). 111 barmhartigheyd. 118 na. 125,
129 Doen. 127 MN'.
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130 d' Eon, wider de banier van blaosbalgh Eloazer,
Met steenbus en met schicht beschoot d'omringde stadt,
En bruikte 's tempels tin tot hare storremkat *.
Zy zelve branden green: en hoe zou d'Arent * wijken ?
De woendo tempel schaft hem lekker aes van 4ken :
135 De merkt een kerkhof wort, de straten eon woestijn
Op dat, in doodse plaets, den nil min schuw moght ziju.
De Kristen, nu verlicht door 's Euangelijs klaerheit,
De Godheit overal aenbid, in geest en waerheit.
De schadu.w wijkt de zon : het heilige is gesteurt;
140 Wiens vcorhang * al voorheen was midden cloorge[seheurt,

Toen ons Aertspriester *, na' et verloop van Aron s uuren
Zijn' afgepijnden geest, door vloejende quetsauren,
In 's Vaders handen gaf, om opgewekt, weerom,
Aan Godes rechte hant, zijn eeuwig priesterdom,
145 Als eon 1VIelcbisedech *, in 't hemelsch koor 't aen[vaerden
Als hooft van zijne Kerke in hemel en op aerde.
Schep rnoedt, belade ziel, Godts gramschap wort nu
[koel,
En vol betrouwen kruip voor dien Genadestoel ;
Zwijgh, hutte * des bescheits, orakel *, en Sibillen *,
150 Synoden en Rabijns : in noot en kerkgeschillen
Blijft Kristus 's menschen troost, die niemants recht
[verkort
Wat Priester, wat Profeet was oit zoo overstort
Met gaven van den Geest? wijk, schriftgeleerde zotheit,
Lichaemlijk woont in hem de volheit aller Godtheit.
155 Week op dan, Burgery van 't nieu Jerusalem !
Gehoorzaem. 't woort des Zoous, vereert door 's Vaders
[stem
Aenbid hem, die u door zijn zalving ken versterken :
131 steenbusch. 135 marckt. 137 Evangelijs. 141 Boon (Am. uitg.
onze). 146 zijn' gemeente
aerden).
aerden (Am Kerk
147 de gramschap Gods word koe1.148betrouwens.149 Swijght
oraklen 150 Rabbijn.
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Vergaept u niet to zeer aen prael van zichtbre Kerken.
De Kristelijke schaer, door Goddelijk bevel,
160 Aen onderlingen plicht verbonden evenwel,
Heeft, naer gelegentheit van vrye of slaefsche tijden,
Gepooght des Heeren naem eenstemmig to belijden,
En Godt in schuur of huis of tempel aengebeén,
En door gemeenschap zich gesmolten onder een.
165 0 redelijke dienst, wie weigert aen to bidden *,
Daer Jesus, als een duif, van boven daelt in 't midden,
Dan die, van God veraert *, van ydelheit verzaet,
Als 't vee, het oogh omlaegh en niet ten hemel slaet?
Wat oprecht * Kristen zou dien zegen willen derven,
170 Om boeten, ballingschap, om rasphuis *, en om
[sterven * a ?
Den goeden Godt zij lof, en Aemstels wijzen Raet,
Dat den verdrukten nu dees tempel open staet
Dat Kriste zielen noch, om Kristlijk te vergaren,
Noch schat nocht yver aen die tempelbou besparen,
175 Maer redden zich, door smaed, en allerhande kruis.
Bewaek, o Jakobs Godt, bewaek dit bedehuis :
Wilt, met uw vleuglen, does vergadering bedekken,
En op haer zuchten een Nassouschen Heiland wekken,
Die op sijn schouders tors de poort van Loovestein b,
158 vergaep (= Am uitg.). 161 na. 174 dien. Onderschrift :
Psalm 118. Dat is van den Heere geschied, en het is een wonder
voor onse oogen.
a Deze vaerzen slaen op de vervolgingen, die de Remonstranten, om 't houden van hunne vergaderinge leden, toen de toehoorders boeten moesten geven, de predikanten gebannen wierden. en boven den ban in 't landt komende in 't rasphuis wierden
epgesloten, 't geen te Amsterdam aen Grevius en Princius,.en
to Haarlem aan Vezekius was geschiet, ook moesten sommige
het hooren der predikatien met de doodt bekoopen, als men de
vergaderingen mot soldaten omringde en daer onder liet schieten,
't geen buiten Rotterdam was voorgevallen.
b Te dier tyd zaten op Loevestein nog zeven Remonstrantsche
predikanten gevangen: Simon Lucas Bysterus, Carolus Niellius,
Paulus Lindius, Petrus Cupus, Bernherus Vezekius,. Arnoldus
Geesteranus, en Theodorus Boomius: Eduardus Poppius was in
zijn banden overleden.
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180 En omvoere, in triomf, dien norssen Kastelein *:
Op datwe u loven, en, gedroogt van alle tranen,
De maghten eeren, als gelovige onderdanen,
Die door Godtzaligheit, en vrijheit van 't gemoedt,
Dit aerdsche rijk versmaen, op hoop van 't eeuwig
[goedt.
In den jaere MDCXXX.

Haec Libertatis Ergo.
PAPPIERE GELT *, GEOFFERT OP HET AUTAER DER
HOLLANTSCHE VRYHEIT a.

Het jaergetijdig * feest b, in Wijnmaent, by den Rijn,
Vernieut die burgery, hoe groot die vreught most zijn,
Toen Godt ter harte nam het uitgemergelt Leiden,
En met den Noordwint joeg een' springvloet * op de
[weiden :
5 Waerom Baldeus *, ziende alle one galeien * vlot,
Zijn schanssen gaf ten buit den Amirael Boisot.
Toen was 't : matroozen roeit, en vreest Been Spaen[eche fuiken * :
Vaert rustigh * in den mont der hongerige buiken;
Smakt broot en haring toe, en wat tot voetzel strekt !
10 't Scherminkels * heir viel uit, 't geraemt met vel
jgedekt ;
Oorspr. uitg. 3 Doen harten. 6 tot (= Am. ed.) 7 doen.10 wt.
a Dusdanige penningen zijn te Leyden gemunt, gedurende het

belegh, tot onweOrspreeckelijk bewijs, dat men voor Vaderlandt
en Vryheyd gevochten heeft, en niet om de Uommaristen beuls
te maecken over het geweten van andere Christenen. (Rant.
der le uitg.)
b De nagedachtenis van 't wonderlijck * ontzet,viert men jaerlijcks to Leiden, den derden van WThmaendt. (id.)
5
VONDEL, Hekeldichten.

66
Het dor gebeent, zoo lang met ratten, katten, honden,
En paardevleesch gespijst, verwoet en ongebonden,
Inslikte zonder maet het geen de hemel gaf,
En al de stadt verrees, als uit eon open graf.
15 De glori van 't ontzet zy Gode toegezongen,
En eeuwigh niettemin leaf, op der vromen tongen,
De prijs van Van der Werf, die bey de Catoos * tart:
Een Burgermeester *, die den moedt van Burgerhart a,
(Die Hollant geen slaevin won laeten van den Tiber),
20 Geerft heeft, en gestuit de stormen van den Iber *,
Van pest en oproer, en gestrenge hongersnoot,
En voor stadts Vrijheit zich geoffert aen de Doot.
Hoe sprak by tegens hen, die door 't lang vasten
[kreeten,
En toonden 't mager lijk *, al raezende en bezeten:
25 Mijn eedt verplicht mijn trou. 'k Ontzeg u dezen eisch :
Indien u honger parst, slaght my, en eet mijn vleisch!
Zoo kaetst een rots * to rug 'tgewelt der woeste golven ;
Zoo vrijdt * een harders hart zijn kuddo voor de wolven.
Verwerf, o Van der Werf! * dien wel verdienden krans,
30 Verleenme dichtens stof, en geef mijn vaerzen glans.
Het lustme nu den naem der helden to ververschen,
In 't aengezicht van die op hunne tanden knerssen,
En Hollant poogen, nae 't verschoppen van den Graef*,
Te maeken schandelijk een' tienmael snooder * slaef b.
35 0 Heldt die met uw bloet den burgerbrant * wout
[blusschen,
Indienge nu uw bloet * geschopt zaeght van het
[kussen *,
Vervloekt, vervolght, en van verradery betight,
En op ons vry autaer de tiranny gesticht ;
17 beyde C. 21 gestrengen. (= Am. ed.) 26 parst. 31-32 vervarschen, knarssen. 33 na 'et.
a Claudius Civilis, die de Roomsche macht gestuit heeft, gelijk
Van der Werf de Spaensche. (id.)
b Beter verheert,* als verboeft. (id.)
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Gy zout uwe oogen noch uwe ooren nau gelooven.
40 Wy klaegen 't Godt, en u, en roepen 't voor den
[dooven * :
Wat uiterlijk gewelt niet winnen kon op 't lant,
Wort onder dekzel van een zuiver' Predikant,
Behendigh ingevoert met ongestuimigh * woolen.
De Helhont * buldert, door 't Orakel * van de Doelen a
45 Met maght gewapent en het Trentische * besluit
Wort op den titel van hervorming ingekruit.
De spiegels van de deught zijn martelaers t'Athenen * b.
Men hoort op 's Gravestein c de Kristezielen steepen.

Griffoenen * slaen hun' klaeu in 't eerlijk burgers goedt,
50 Men plaegtze om 's Heeren Woort met balling[schap, en boat * :
Men dwingtze, tegens recht, zich zelleve to grieven
Met eedt, en leitze voort, als knevelaers en dieven*.
Men geeft ze om een sermoen den plondergeus *
[ton roof,
En krijghslien. Dit 's de vrucht van 't Gommarist* geloof !
55 Vergeefs hebt gy gestreen met Welhem * van Oranje,
En voor de borst * gehad de Monarchy van Spanje :
Een lichte Monnik, die zijn kap hing op den tuin d,
39 nocht. 44 DeDuyvel raeskalt. 55-56: Oranjen: Spanjen.
a Het Synode is te Dordrecht op do Doelen gehouden, daer de
Christenen verdoemt werden, die Duyvels eigenschappen Gode
niet darren * toeschrijven. (id)
b Hogerbeets, d'oprechtigheyd self, en sijne getrouwe gemaelin,
die degelijcke ziel, sijn in eeuwige gevangenis verstickt: wier
blood noch het verleden jaer so bitter vervolght werdt, om ymmers de Remonstrantsche Christenen met verradery te brandmercken. 0 booswichten! o Nerones! (id.) In deze woorden
ziet ook Vondel op den Heere Willem van Dam, Hogerbeets
schoonzoon, die in den jaere 1629, wegens 't overgeven van Amersfoort, veel hadt to lijden, doch zedert in zyne eere wort herstelt (Am. uitg.)
c Dus noemt men to Leiden het stadts gevangenhuis. (Am. uitg.)
d 't Heeft geen klein bedencken, waerom verloope monnicken
en leerlingen van Jesuyten, in dit land soo den meester maecken
boven anderen, gelijck Fabritius to Leyden (zie blz. 17) en
Trigland noch onlangs t' Amsterdam. (Rant. der le uitg.)
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Stelt Leiden nu de wet, en maekt zich 's vole Tribuin *,
En trekt 't gezagh aen zich met eenen Burgermeester *
60 Zoo boos als onbeschaemt. Elk ziddert * 'er, elk
[vreest 'er.
Heeft uwe stadt nu voor Kalvin de speer gevelt ?
Heel anders spreekt 't geschrift van 't stom pappie[ren gelt.
Z' ontfang' haer eige munt in deughdige betaeling:
Die tuight van Vrijheit, en verlochent de bepaling
65 Des langen mantels, en der breet gerande hoen *
Die onder de gemeent zoo grove logens voen a ;
En zulk een logentael betreet den stoel der Waerheit *,
En schept erfduisternis uit middaghs heldre klaerheit.
Ci-y blaffers, schuurt uw poort *: geen' logen heeft
[hier kans .
70 De Leeu die voert 't blazoen der Vryheit op zijn lam; b.
lit pronkt hier niet, vermomt met Schriftgcleerde
[grijnzen *.
Om Vryheit geeft hy sehot en lot, en pacht en
[chijnzen *,
En zweet van al den last : dus verght hem niet to veel.
't Is noch het zelve * dier, dat Flips greep by de keel c,
75 Dat Albaes aenval sehutte op zijn bebloede tanden.
Men ringeloor' het niet met Synodaele * banden.
Men nijp' het in goon' kou * van Loeve- of Gravestein ;
't Wil ruimschoots weien: zulke koten zijn to klein.
Zijn munt roept dat hy heeft voor 't Vaderlant ge[vochten,
80 En niet zijn' twin * alleen voor Bogerman * gevlochten,
59 gesegh. 65 Der lange.
a Wy roepen hemel en aerde tot getuygen, over de onbeschaemde
logens der oproerige Predikanten. die, om heerschappye, tegens
hunne wettige Overheden inspannen. (id.)
b Op het papieregelt had de Leeu in zyn klauwen een laps
gevat met een hoet, het teken der Vryheit. (Am. uitg)
c Toen tyraniseerde Koning Philips, nu Koning Broeckhoven.

(Kantteeleening van Vondel.)
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Voor Wael of Vlaming, die 'slants ingeboren * tergt a.
Van Wien hjj, in zijn noot, is zacht geherrebergt.
Ondankbre vreemdeling, die om uw oproerstukken
Korts * naekt verbannen, tracht uw' huisheer to
[verdrukken,
85 En trappelt op het hart uw voestervronw *, die elk
Gebaekert heeft, en opgekoestert met haer melk.
0 bittre spruiten van dien alssembittren stamme,
Die naulijx 't vier ontvloOn, Serveet * verwees ter
[vlamme b,
Hoe aerdge naer den struik, daerge nit gesproten 4t,
90 Wanneer ge galls braekt, en in de glazen smijt,
En spookt, als Duivels, langs de straeten op en neder !
Schout Bont die grazelt * vast, en blinkt in 't gouden
[leder C,
En, als een tiger, op d' onnoozelheit * verwoet,
Parst wijn nit tranen, en laedt smeer by zweet en bloet
95 Der schaemle burgren, die zoo mannelijk zich queten ;
Die Bever eenen arm op schiltwacht wilden eeten,
En met den and'ren noch verdadigen hun zaek,
Als vallen in 't gewelt des vyants, zoet op wraek.
Wat zijnze vryer nu als Indiaensche slaeven?
(Am. 85 hert). 89 na. (Am. 92 goude. 94 't sweet. 95 burgers.
a Vremdelingen *, Puriteynen, en Akervarkens *, wroeten den

Hollandschen tuin om. (id.)
b 't Moot vroeg'n krommen, dat een goed haeck wil worden. (id.)
c Schout Bont set sijne diefleyders in 't goed der vrome burgeren, die van den Predikanten, en het gepeupel, voor Landverraders en Princemoorders, alleen wt haet en bitterheyd, worden
wtgekreten. (id.) Paschier de Fijne zegt in het 2e Deel van zijne
Tractaten: ,,l'iu hebben we binnen ooze stadt een Bonten Schout,
die smeer en goudt Leer parst uit het zweet en bloed van den
armen Ambachtsman enz. Pronkt in 't gouden leder: dit ziet op
de kamer met goudleder behangen, 't geen toen tertUd ongemeen
opzigtelyk en opsprakelyk was. Deeze kamer hadt de Schout
laten maken of behangen van het geld en de boetens, 'tgeen
hy den geenen hadt afgeperst, welke in verboode Conventiculen
betrapt waren. Hier was hy gewoon, die van den gerechte der
stadt Leiden t'onthalen. (Am. uitg. 1707).
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100 Hen pikt geen Spaensche kraey, maar Gommers *
[fella raeven a
Nu krassen om het aes * van Hollants mellekkoe,
Die boter karnt, en krijght de huit vol slagen toe.
Haer huit, haer gran, haer smear, haer' horens pacht

[betalen:
Noch deedze 't willig *, mogt haer ziel slechts adem
[haelen
105 In d' algemeene lucht, vrypostigh *, ongemoeit.
Maer och ! zy zucht vergeefs : vergeefs is 't, datze loeit.
Men slijt den tijt to hoof * met Klassikaele * grollen.
Men heeft het veal to drok met Sisyfs * stee p to rollen.
Broekhoven vangt * en spant, en graeft aen 't Mallegat*,
110 Daer Amsterdam om lacht, die wel bestierde stadt :
Wiens Vryheit gaet ten Rey op pijpspel, trom en
[snaeren,
Wiens nieuwe tempel * rijst, met pijlers op pijlaeren.
Dat lokt uitheemschen, die verbaest staen stiff en
[stork,
En breien gunstigh uit hun' zegen over 't work.
115 Godt, Godt, zeidt d'Amstelheer, zal elx geweten
[peilen b:
De vrijdom * ga zijn' gang, en vliegh met voile zeilen
Den Ystroom uit en in : zoo wort ons vest gebout :
Zoo tast de koopman tot den elleboogh in 't gout.
Green Paep *, geen stokebrant * mag hier den wervel *
[draeien ;
120 De toghtschuit * left gereet, voor all' die oproer kraeien,
Als Smout *, en Kloppenburgh ; wien nu het harte
[breekt,
101 Die krassen. 103 hoornen. 104 slechs (= Am. ed.) 106 ah.
(Am. ed. 112 pipers en). 113 d'wtheemschen (Am. ed. d'uitheemsche). 121 harte.
a Onverdraegelijck is de tyranny der Gommaristen. (le uitg.)
b Christelijek besluyt van den wijsen Raed der vermaerde koopstad Amstelredam. (id.)
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Zoo dik by in den Briel voor zes paer ooren preekt a ;
Om dat hy trouweloos zijn' rotgans * Paus wou hullers,
En botzen * d'Overheit met Geuzen aflaetbullen.
Gemunt in Vrijstadt, met oude Leidsche stempelen.
MD CXXX.

a Kloppenburg, Smout, en de vier Leydsche Schriftgeleerden
hebben gepooght, onder schijn van Godsdiensticheid, d'Amsterdamsche burgers meyneedigh te maecken, om de wettige Overheyd te schoppen, en het Gomariste Pausdom in te voeren;
waerom men sick ooc jammerlijck behelpt, met den belachelijcken
tittel van Theologische Faculteit. Her wt geck! (id.) Zie den
Boeren-Kathechismus (bl. 36) en de cant. daarop.

Een Otter * in 't Bolwerk * a.
NA DE WIJZE :

1

2

Betteken * voer na Mariemont.

Wel, hoe is Otjes hart zoo groen *?
Wel, hoe is Otjes hart zoo groen?
Dat hy dus yvert in 't sermoen,
0 jemy, o jemy,
Om Boogers dochter is 't to doen b,
Hy preekt van d'Akademy *.
Ongs Otje is gien stomme hongt,
Ongs Otje etc.
Hy woekert met zen Miesters pongt *;
0 jemy, o jemy.
Het gut' dat loopt hum uit zen inongt,
Zoo schelt hy d'Akademy.

a Dit schimpdicht is gemaekt op Otto Badius, die meer dan
andere op den predikstoel uitvoer tegens het spelen op Dr.
Samuel Kosters Akademie, nu het schouburg * genaemt.
b Deze Otto Badius vrijdde toen de dochter van Jan Willemze
Bogaert *, gewezen oudschepen van Amsterdam, waer uit hij
wegens oproer gebannen zijnde, nevens * sijn dochter te Haerlem
is gaen wonen.
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3

4

5

6

Dat preken klinkt tot Haerlem toe,
Dat preken etc
Elk vreest hum as de Roode roe * a,
O jemy, o jemy.
Hy maekt het alle Speulers moe,
En hekelt d'Akademy.
Wel Boogers dochter, loopt hum na,
Wel Boogers etc.
En zegt nou tegens Otje ja.
O jemy, o jemy.
Want kreegje'm niet, 't was zongt en schti,
Soo schrobt * hy d'Akademy.
En asje gaet nae 't bruiloftshnis,
En asje etc.
Zoo laet vry Dokter Koster thuis:
O jemy, o jemy.
Al is hy Bruitjes neef incluis b,
Hy metste * d'Akademy.
Hy speult'er non zijn Ifigeen c,

a De Roo Roede, Jan Spelle, een uitgelaten booswicht, wijl by
veel be wind had, hielp veele onnozele menschen om ha y s, zoo
dat hij van ider een zeer gevreest wierd; zie Hoofts H i s t or i e.
b Docter Samuel Koster was vermaegschapt aen Jan Willemsz.
Boogaert.
c Docter Kosters treurspel van Ifigenie, op nieuw vermeerdert
en verbetert, werd in November des jaers 1630, in Kosters Academie op de Keizersgracht (gedurende 't geschil, dat er was tusschen de Magistraet en de Kerkelijken, over 't uitsetten van den
predikant Smoot, en 't besluit van sessie in den Kerkenraet te
nemen) opentlijk gespeelt. In dat treurspel, dat ook in den jare
1617 den volke was vertoont, wordt het recht der Overheden in
't Kerkelijk, en 't misdrijf van sommige Kerkelijken even klaer
voorgestelt, en Trigland onder den persoon van den Griekschen
Paep * Euripylus, naer 't leven afgebeelt. De Magistraet, die toen
alle kraehten inspande, om haer recht tegens de Kerkelijken te
bewaren, zag het spel met goede oogen aen en liet het Tooneel
de leeniten van den predikstoel aen 't yolk ontdekken; en hoe
de predikanten daer meer tegens predikten en zich het spelen
meer aentrokken, hoe het yolk nieuwsgieriger, en de toeloop
grooter werdt om 't spel te zien. Ziet d'aenteekening op Ha en
Kalko en (bl. 75).
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7

8

9

10

Hy speult'er etc.
Wel manners brooders, sijn dat reen *?
O jemy, o jemy.
't Zijn fieltenstukken al mit een,
God schen * dens Akademy!
Al baet dat spenlen 't Weeshnis iet a,
Al baet etc.
Dat geeft an Otjes vleeshuis * niet,
O jemy, o jemy.
Wat beurt ongs spijt, en groot verdriet,
Van deuze Akademy.
Neen Otje, straft dit met Goods woort,
Neen Otje, etc.
Al zou je mit de toghtschnit * voort b,
O jemy, o jemy.
Vry, Otje, schrey * ions, dat men 't hoort
In Kosters Akademy.
Wel, is dit niet ien wongder * work,
Wel, is etc.
Sy hieten ongs de plongderkerk * c,
O jemy, o jemy.
Och, broeders, schnwt het dongderperk,
Van Kosters Akademy !
Moght Smout * non op de preekstoel staen d,

a Het Weeshuis heeft twee derdedeelen, het Oudemannenhuis
een derde deel in 't Schouburg, en door den toeloop des yolks,
trekken zy beiden groot voordeel daer van: waarom Vondel
elders zegt:
De bijen storten hier het eelste, dat zij lezen,
Om d'ouden stok * te voen, en ouderloze weezen.
b Dat is: al zouje met Smout de stadt ruimen moeten.
c Namentlijk de Paten, die wel zagen en wisten, hoe het plonderen der Remonstrantsche huizen door aenstooking van Trigland,
Smout, Kloppenburg. en andere geschiede.
d Den predikant Adi iaan Jorisz. Smout was te voren, den 7 van
Januarius in 't zelve jaar, de stadt ontzegt, en mogt derhalven
daar niet prediken. Am. ed. 1707. — 1736: Mogt Smout, die nu.
gebannen is zich laten hooren, hoe zou hij op 't schouburg donderen, NI de paten in hun schild varen.
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11

Moght Smout etc.
Hoe zou haer * dan de hagel slaen,
0 jemy, o jemy!
Janrap a, in stee van Monkelbaen *,
Sou plongdren d'Akademy.
Ili wouze saten in den Briel b *,
Ik wouze etc.
Dit speulen raekt myn ongdersiel *.
0 jemy, o jemy.
Ik hou mier van ien plongderfiel c *,
As van deus Akademy.

a Dat is, het Canailje, gelijk het huis op Monkelbaeus burgerval door hen geplundert is, zou 't Schouwburg niet vrij laten.
b Daer Kloppenburg, vyand van de Academie weinig tc voren
Predikant was geworden.
c Badius wil zeggen, dat het huis plonderen beter was, als het
spelen op Kosters Academic.

5

10

Op Haen * Kalkoen a.
Wie zagh oit gekken zonder bel ?
Kalkoentjen is wat root van vel
En zuiver geus *,
Om dat de Rijnsche * muskadel *,
Met al het zuiver nat
Van 't Heidelbergsche * vat,
Trekt in zijn neus,
En daerom buldert hy zoo fel,
Als Goliath de Reus.
Wy achten 't boert, en kinderspel :
By dronk is hy wat beus *,
Maer nuchtren * wonder geus *.
Bachant *, had gy niet onbeschaemt,

a Dit gedicht schimpt op den predikant Jacobus Triglandius,
dikmaels in Vondels Gedichten 't kalkoensche Haentje genaemt,
om dat hij rood van neus en aengesicht was, mogelijk de oorzaek daervan zijnde, dat hij een groot lief hebber was van de
Rijnsche wijn.

75

15

20

En 't geen een Leeraer minst betaemt,
Ons Burgemeesters wel geneigt
Op 't Raedhuis met een moort gedreigt
Men had, o dronke plondergeus * b,
U met geen Too kalkoensche neus,
Op 't openbaer tooneel gebraght C,
En ale een schijtvalk * uitgelacht *.
Gaet heen nu ale een huilebalch *,
En hangt one aen uw zuilegalg*.

a,

MDCXXX.

a Jac. Triglandius voerde zomwijl scherpe woorden tegens de
Burgermeesters, dat zelfs op den predikstoel, hen smaedelijk met
de vinger aenwijzende, en daerover op 't Raedhuis ontboden
sprak hij zeer stout.
b Trigland was een groot aenleider, raetsman en voorspraek
van 't kanalje, wanneer 't op de been was, om de huizen der
Remonstranten to plonderen.
c Zie d'aentekening op den Otter in 't B olwerk (bL 73). Toen
Kosters Ifigenia, in 't jaar 1630 voor 't yolk vertoond wierd, had
men den speelder, die de rol van Euripylus (den priester die zig
meest tegen Agamemnon (d. d'Overheyt) kantte) spelen zou,
soo toegemaekt met baerd en kleeren, dat hij Tngland op een
hair geleek, en elk een hem kende.

01) den zelven.
Hoort gy Heeren, hoort, ik last u weeten:
't Kalkoensche Haentjen heeft zijn wijf gesmeten *;
En zijn meit, die wat sear * in de bek is,
Zey: meester, weetje wel, dat onze vrou gek is?
5 Swijg, zeide hy, ik volg mijn ordonnantie,
Om niet suspekt to zijn van tolerantie *.
1647: Op denzelfden. Am. uitg. 2 Haentje. 4 zeit.
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Blixem van 't Noordthollandsche Synode.
N. D. C. XXXI.

5

10

15

20

Herarch *, van Kussenzucht bezeten,
Vraegt zijn broodeetende * Profeeten :
Of Donderklokken * bongo's * zijn ?
Of Oproer preekt in Engels schijn?
Of Heerenwacht by Harders zielen
Niet strekt om 't Bisdom to vernielen?
Of Lantvoogdy niet was de schat,
Waerom dat Smout * in oorlog tradt?
Of Tochtschuit *, tegens Preekstoels reden *,
Ons voeren magh in vreemde steden ?
Of 't Kruiste kussen * kruiskerk sticht ?
Of Sessi ons den voet niet licht a ?
En leeken groflijk zich verloopen,
Die Klerken * aen 's Lants Recht verknoopen *?
Wat Kardinael spitsvondigst is,
En blaest alarm, en slaet niet mis :
Dien sullen d' Inquisitiheeren
Met een Synodusbrief vereeren b,
Waer mee de Paus * van Noorderland C
Het Toorntjen d in den afgrond * bant,

a Deze vaerzen slaen op 't besluit der Regeerders t' Amsterdam,
om den predikant Smout, ter zake van sijn ongerustheit, de stadt
to ontze ggen, en voortaen sessie * in den Kerkeraedt to nemen;
ook op 't vertrek of vlucht Tan den predikant Kloppenburg, en
op 't vertoog der Noort-Hoilandtsche Synode aen den Heeren
Staten overgelevert, strekkende om Smout to herstellen, en de
sessie to ontgaen.
b Dit ziet op de Kerkelijke besluiten der Noordthollandtsche
Synode, tegens het uitstellen van Smout, en 't nemen der sessie
in den dare 1631 genomen.
c De Noordthollandtsche Synode, straks gemeldt, 't Enkhuise
to dier tijt vergadert.
d Door het Toorntje yerstaat de Dichter de Burgemeesters der
stadt Amsterdam, wiens * kamer onder den tooren van 't oude
Stadthnis plag to zijn, die daerom van de burgers het toorentje
wierdt genoemt. (Vgl. Rommelpot bl. 26).
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Dat in one Heiligdom dar * kijken,
En Aaron * doet voor Moses strijken.
Procul *, o procul este prof ani,
Conclamat vates.
Dat is:
De Weerhaen kraeit, van groot verdriet:
Maekt hier den Bargemeester niet.
25

Of zijtge van dit park * niet schuw,

Zoo krijgt de Duivel maght aen u.

30

Wegh met die politijke klaus*,
Dees stoel is voor den Geuzen Paus *,
Dees banken voor zijn amenvaérs *:
Niet voor een ongewijden aers! —

PERSIuS: Sacer * est locus, extra meiete.
Dat is :
Die aen 't heilig huffs wil pissen,
Moet zijn hoed en vrijdom missen.

Grafschrift * voor Jan Gysbrechtszoon

a.

Hier leit Jan Gijsbrechtszoon. Tree zacht je zoudt hem
[zeer doen.
Moght hy met 't recht begaen, Van Vondel zou 't niet
[meer doen.
a Toen Vondel zig verborgen hielt, om Palamedes, werd in
den haedt geraedtpleegt wat men met hem doen zou. Toen 't nu
Scheepen I. G. beurt was om to spreken, zoo sprak hy: Men doe
wat men wil; maer mogt ik met het recht begaen, Van Vondel

zou 't niet meer doen.
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Decretum. * Horribile. Gruwel der Ver.
woestinge a;
Godt rukt d' onnozelheit * van moeders borsten of b,
En smaktze in 't eeuwigh vier. o poel! o open graf!
Waer berg ik my van stank *? durf * dit gedroght *
[zijn' pooten
Noch branden aen Serveet *, en hem ten afgront * stooten,
5 Als een Godtslasteraer , nadien dit schendigh * boek
In 's hemels aenschijn spuwt dien gruwelijken vloek ?
Waer ben ik ? onder 't Licht der Godtgeleerde lampen?
Of onder Lucifer *, in 't zwarte rijk der dampen ?
Is dit het nootlot van 't verkooren wierookvat * C?
10 Is dit de ziekentroost *, en Kristelijke schat ?
En was die lastermuil dus op Michiel d gebeten?
Of was het om met eer zijn spaensche goude keten,
Eerste uitg.: 3 dar (Am. ed. durft). 9 wierrook (.--= Am. ed.)
a De titel ,slaet op de woorden van Calvinus, die, het besluit
der Pr a e d es t in at i e, gelijck hy 't begreep, d ecr etum ho rri bile, een g r uw lyck besluyt noemt. Ziet het derde boeck
zijner O n d e r w ij sing e in 't 23e cap. en 7e afdeelinge.
b Dit heeft zijn opsicht op een andre plaats van Calvinus, in
i
zijn antwoort op de 13e en 14e lasteringe van zekeren rabaut of
fiel (soo noemt hy Castalio): ,braeck nu uw galvergift tegen Godt,
om dat hy onnozele kinderen van moeders borsten afruckt en
smacktze in het eeuwige vier."
c D' Apostel Paulus. Oorspr. aant.
d Michiel Serveet van geboorte een Spanjaard, van Tarragona
uit Catalonie, en van professie een Geneesmeester, deze man van
voornemen ziinde door Geneve te reizen, wierdt aenstonts op
zijn komste aldaer, door J. Calvyns beschuldiging van Ketterijen
in de gevangenis geworpen, en op den 27 October 1553 ter zelver
plaetse levendig verbrant; en om den man pijn genoeg aen te
doers, heeft men groen hout genomen 't welk hem eer hij den
geest gaf wel drie uuren lang in 't vuur deet omloopen, roepende :
o Godt behout myne ziele! 8 Jesu gy Zone des eeuwigen Godts,
ontferm u over mij! dit voorval deet een geleert Heer zeggen,
dat de Antichrist niet alleen aen den Tyber, maar ook aan de
Geneefse zee verschenen was. Zie G-otfried Arnolds K e r k- e n
Ke tter Hi stori e 2 deel pag. 749 het 23 hooftstuk.
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Die klinkklaer zich met zoo veal roode schakels vouwt,
Te strijken? Zou men dan, om pistolettegout *,
15 Of heldren zonneglans van Fransche lelikroonen,
Geen Vaderlant verraen, en zeven vorstentroonen a?
Maer dit verklaert geen' tekst, noch mikt op 't rechte
[doel ,
Mijn yver dwaelt van 't spoor: hij slacht den pre[dikstoel.
Quaksalvers venters dit vergift noch voor driakel *.
20 Dees kinderduivel was, een eeu lang, 's yolks Orakel *.
'k Getroostme licht, zoo mans noch derwaert be[vaert gaen,
Maer dat m'er vrouwen vint, en kan ik niet verstaen:
Voornaemelijk die, met een hartelijk genoegen,
Gezwangert, onder 't hart oit ziel en leven droegen,
14 taecken.
a Dit slaet op Francois van Aerssen Heer van Sommelsdijk,
zie de aenteekeninge op de Medae lj e.
In het geschreeven Memoriael van Dr. Cornelis Weesp, Raed,
Burgemeester en Gecommitteerde Raed, wegens de stad Leyden,
Tina men dit volgende:
Alsoo in Mei 1617, zeker geschrift by den geweezen Ambassadeur Aerssen in de Tergadering van de Heeren Staeten Generael
is overgelevert, dienende tot wederlegging van zeker boekje,
genaemd Ontdekking van den Spaenschen Raed,
watr van de heer van der Myle vermeind wierd d'auteur te zijn,
voor son veel hij Aerssen daar in geraekt wierdt, soo heeft de Hr.
Advocaet in de Vergadvring van de Heeren Staeten van Holland
in substantie deeze woorden gebruikt:
,,Ik heb deezen Aerssen tot het Ambassadearschap helpen promoveeren, alzoo ik bespeurde, dat hij gaeu was, en heeft ook zeer
goede dient.ten gedaen, maer in 't jaer 1606 heeft hij, in presentie
van mij, en zoo ik goede memorie heb, made bij de Heeren Van
der Aa en Joachimi, geproponeert om deezen landen aen de
Majesteit van Vrankrijk op te draegen op zekere condition: als
dat men de Roomsche Religie in het Land zoude toelaeten; en
in 't jaer 1607 daer nae heeft by noch breeder de zaek gededuceert; welke propositie of zij eerst van den Koning is voortgekomen, dan of Aerssen zelve die den Koning hadt ingegeven,
kan ik niet wel zeggen, doch zoo heb ik een advijs*, van een
Grooten uit Vrankrijk geschreeven: ,,1 uj our d u y e s t c e c y
au Roi r e m o n s t r é, en die overgroote rijkdom van Aerssen
is mij zeer suspect".
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25 En levend tuigen, met hoe hartelijk een zucht
Het moederIk gemoedt omhelst zijn lieve vrucht.
Bier uit he eft Salomon bet vonnis vlak * gestreken,
En noch kon hongersnoot dat staelen hartslot breeken:
De buik en luistert naer geen kinderlijk gekarm,
30 De honger holt en raest, en propt den blinden darm.

Men noem' dan dit eon' moort van ongezonde zinnen.
En schoon een moeder staek haer zuigeling to minnen,
Des Scheppers liefde, die 't onschuldig schepsel kust,
En koestert en omarmt, wort nimmermeer geblust a,
35 Dat staet, gelijk een rots, die stormen kan verduren.
Dit slot beschermt 't Geloof, met diamante muuren.
Hier siddert niemant voor de blixems van Kalvijn,
Die door het misbruik krachteloos geworden zijn;
Waerom by matserts * dient to prachen van de Goden*,
40 Op dat in eere blijf de klapmuts * der Synoden :
Want Loevestein * dat slacht de Rotterdamsche * kerk,
Die ledigh loopt van zelf. Het yolk en maekt geen werk
Van dees verdoemelijke moortpredestinati,
Al zit zy opgepronkt met Trentens * doelestaci * :
45 Al wort de Bijbel hierom * op een then * vertaelt :
Elk wallegt van dien draf: die wijn is lang verschaelt,
Hy smaekt op niemants tong, die lekker is op 't proeven,
En dient slechts, om het kranke kraembedt to be[droeven ;
Als 't afgepijnde brein zich ernstig innebeclt :
50 Wat baatme, dat ik heb een tweelingvrucht * geteelt,
En dat ze beide rein door 't doopsel zijn gewassen
In Kristus dierbaar bloet, die kostelijke plassen ?
Men twijfelt wie van tween * in 't ende wort verdoemt.
29 na. 30 vult (= Am. ed.).
a Jes. 49 : 15. Kan ook een vrouw hares zuigeling(s) vergeten,
dat zy haer niet en ontferme over den zone hares buiks; of
schoon deze vergeten, zoo en zal 1k doch uwer niet vergeten.
b Klachte van eerie Christelijcke kraemvrouw, die, tweelingen
gebaert hebbende, bekommert is voor hare vruchten, over dekinderduyvelsche predestinaci-leere, (Kantteekening der eerste uitg.)
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Men troost ons met een leer, die gruwelen verbloemt,
55 En teedre harssens maekt door 't mtmeren verwerder.
Och, schaepkens! wie van u zal doolen zonder herder,
In duistere woestijn, daer kruit noch lover wast?
Daer 't grimmigh ongediert des diepen afgronts * bast,
En huilt, en bruit, en loeit; om zoo ge quaemt to stikken
60 Aen 't eerste zogh, u voort, als wiltbraet, in to slikken :
Wie van u beide zal een brok zijn van de hel ?
Schept Godt, als Nero, dan in dit moordaedigh spel
Des helschen schouburgs * vreugt, om zijn verdoemde
[slaven
In 't ingewant van beer en tiger to begraven?
65 Is Godt een stookebrant *, tot giori van zijn hof?
En lust hem Troje weer in puin en glimmend stof
Te storten, met haer pracht van tempels en gewelven,
En zoo veel weeskens diep in assche te bedelven?
Is Godt de krokodil a, die 't versch gebooren kint,
70 Aen d'oevers van den Nijl, voor lekkerny verslint ?
Daer Moses naeuwelijks in 't kistje wort behouwen,
En drijft door 't moortgeschrey der Isralijtse vrouwen,
Door lijken zonder tal? Is Godt een huichelaer
Die d'Ooster leidstar vleit met kerkelijk gebaer,
75 En verft het moorttooneel der Betlehemsehe * straten,
En ziet de worsteling van vrouwen en soldaten,
Een deerlijk schouspel, noch met lachende oogen aen,
En pijnight Rachels geest, by duister, op te staen,
Om van krankzinnigheit to spooken en to rabbeleri *,
80 Het hair to scheuren, en den boezem op te krabbelen?
Is Godt een Moloch *, van barmhertigheit vervreemt,
Die 't offerpopken in zijn gloeiende armen neemt,
En laeft het aen de speen, met oli, vier en vonken?
55 teeder harssen... verwarder. 56 harder. (Am. ed.: verwerder :
harder). 60 op te (= Am. ed.). 61 beyden is een snickje *.(Am. ed.
1736: 74 leistar). 75 toonneel. 83 tekst
a Pharao. (Kantt. der eerste uitg.) Hier wort gevraegt of Godt
als Pharao vermaek schept in 't verslinden der kinderen. (Am. uitg.)
b Herodes. (Kantt. der eerste uitg.)
6
VONDEL, Hekeldichten.
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Maer dat 's genadelijk * een' slaepdrank ingedronken :
85 Zoo rust het ongewieght, ontslagen van veel schriks.
Ik raeskal. Plonderpaep *, ga, doop mijn lam in Styx,
In Kalchas hellevont *: het zal Verworpling * heten,
De Razeryen * staen met fakkelen, als peeten.
Zoo wort het Plutoos kerk geheilight, als een lidt.
90 Wie rooft mijn arrem schaep ? wie braet mijn hart aen
['t spit ?
Wie droopt * mijn vleesch met bloet ? wat baeime
['s Heeren zuivel ?
Indien mijn wichtje wort een spijze van den Duivel?
Of zal het eeuwigh braen ? en is het nimmer gaer ?
Of is 't een vledermuis op 't ongewijde autaer ?
95 Mijn oogen zijn vol rooks : mijn neus vol zwaveireuken.
Is dit een kraemkoets, of een Belzebubsche * keuken ?
Wat galgetroosters staen daer achter de gordijn * ?
Of zijn 't gewetensbeuls ? nu ben ik zonder pijn.
Hoe dunkt u? is 't geen tijt dat elk die kranke redde ?
100 Op, baekermoeder * : drijf die dokters wegh voor 't
[bedde,
Met bedstok, toffels *, of met graeuwen : 't is alleens*.
't Geloof heeft nimmermeer met wanhoop yet gemeens.
Gy, kinderviegels, is dit zuiver reformeeren?
Of waerheits dorschvloer dicht met logenkaf stoffeeren*
105 Heeft Nassau aen deer leer geoffert 's lants trofeen * ??
In dit de zon, die klaer in modderpoelen scheen?
En rust hy zaligh, die het hooft bergt in dees kappen ?
Is dit uw galgleer * met prwdestinacitrappen ?
En wort Goulart, die voor 't onmondigh wiegsken pleit,
110 Van 't Walenhek geschopt, en 't vrye lant ontzeit a?
94 ongewijd altaer. 106 Bonne, die in.
a Simon Goulart, Predikant in de Walsche kercke t'Amsterdam, werdt in den fare 1615 in sijn dienst geschorst, om dat hy
tegens de verwerpinge der kleene kinderen hadt gepredickt. Zie
de Historic der Reformatie 2de deel, p. 261 en 265, en Uitenbogaerts Historic p. 627-269, H. de Groots Verantwoot dinge in
't 6e Cap. p. 74. Ook de W-dl. op hanen.
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Nu zal Gommaer den stool nen spaenders stukken
[kloppcn,
En met zijn sproukken does godlooze breukken
[stoppen.
Men bulckt : de Poezy * die bid den duyvel aen,
Den baerelijken * Droes ; de werelt moot vergaen.
115 Dat 's recht, Gommaer, dat 's recht : verbrandt die
[booze prye *:
Zij stinekt tot in den baert van uw Theology e,
Die 't aenschijn Godts begruist met zooveel schoorsteen[roets;

Het welk de Moor blanket ; als oorsprong alles poets,
Wan * hy, geknielt, slechts beeft voor dreigende
[Pagoden *.
120 Hoe nodigh waer hem 't licht van Bogermans Synoden,
En 't Euangeliboek der Genevoische * rots,
Verheerlijkt door den strael der klaere kennis Godts,
Wiens glans zelf Michael a ter aerde sloegh met
[blintheit,
Door 't vier, dat Guize b smolt, tot lieul der bloet[gezintheit !
Mijn kraemziel, zijt getroost : gy hebt op uwe zy'
125
Jehova, die uw zaet al moor bemint als gy.
Hy heeft zijn hartebloet voor uwe vrucht vergoten,
En tekentze in den boek * der zaelge bontgenoten *.
De hemel is haer erf : hy loktze met zyn stem.
130 Hy zameltze in den schoot van 't nieuw Jeruzalem *,
Veel liefelijker als eon klokhen * met haer wieken
Beschaduwt en beschermt het ongepluimde kieken.
De waerheit * is oprecht : zy hoeft geenplondergqns*.
Zy toont u 't Paradijs *, en d'eer des Cherubijns :
Dat zijn de zieltjes, daer uw ziel om was verlegen *,
111, 115 Trigland. 118 oirsprong (= Am. ed.) 121 Evangeli
(= Am. ed.)

a Michael Servetus. b Francois van Lorraine, Hertog van Guise,
door Jan Poltrot doorschoten.
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Die zich, als Duiven, op haer witte schachtjes
[wegen,
Veel witter dan de melk, die nit uw' tepel springkt.
Zij weiden in het gout en hemelsch blaeu. Hoe blinkt
Hun kuif en zachte pruik * van ingevlochte steepen,
140 Van d'ongenaekbre zon der eeuwigheit bescheenen!
Pit hangwiekt, en dat zwaeit den triomfanten palm.
Een ander streelt de snaer, en wekt yvoiren galm.
Een ander bluest de fluit. Een ander goude noten
Uit roozebladen leest. Een ander onverdroten
145 Eet mann *. Een ander lept der Englen lekkerny.
Eon ander lacht * om Bezaes kinderkettery.
MDCXXXI.

Eerste uitg. Onderschrift: Haleluia.
137... uw tepels (= Am. ed.). 138 weyen. 142 tockt.

Op Jacobus Arininius.

Dit 's 't aenzicht van Armyn, die 't zy by schreef of sprak,
Het heiloos noodlot van Kalvijn gaf zulk een krak,
Dat Lucifer * noch beeft voor 't dondren van sijn lessen,
En d'Afgrondt * zwoegt en sweet om stoppen daze
[bressen.
Sus kraemvrou, sprak hij, sus, schei vry gerust van Kier :
Godt worpt * geen znigeling in 't eeuwigh helsche vier.
De telest van 1647 heeft in '1 opsehrift de bijvoeging: in sijn
leven Professor der H. Godtheit * tot Leiden. vs. 4 't stoppen
deser. 5 Stil k. s. h. stil, scheit. 6 werpt
Am. uitg.).
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Jaergetyde * van wylen Meer Joan Tan OldenBarnevelt, Vader * des Vaderlants.
ORAKEL*.

Quid * sentire putas omnes, CALVINE, recenti
De scelere, & fidei violate crimine?

I. 's !Ants treurspel weer verjaert, om wiens * gedoemde
[trouwe
Als wee p, of wees in rouwe,
Bedrukt en troosteloos, treurt HoHants god gemeent
Op Grootvaers * kout gebeent.
II. Zoo ras d'Aertslastertong * van 't huichelaers Sy[node *
Den aert des afgronts * Gode
Aenteegh, en had Godts Naem, tot zuivring van haer
[zaek,
Gebrantmerkt op haer kaek ;
III. Ontbrak 'er 't zegel, om dien gruwel kracht te geven,
Met quetzing van het leven,
En afgemartelt bloet der allervroomste borst,
Daer helsche wraek naer dorst.
IV. De Bastertvierschaer * dan, nae 't schoppen van 's volx
[Vaders *,
Geschantvlekt als verraders,
Verwijst ons' Bestevaer *, met afgeleefden strot,
Te verwen 't Hofschavot *.
V. Geduldigh stapt by met sijn stokxken naer het ende
Van doorgesolde ellende,
Van last, en barens wee o bank * des doots ! o zant !
Waer toe verzeilt ons Lant ?
VI. De ziel, nu zeilvlugh om door d' aders uit te varen,
Begraeut de trage jaeren,
En noopt * den ouderdom. Haer frissche jonge moedt
Wil bruizen, door zijn bloet.
VII. Na onschult *, en gebedt, getroost voor 't zwaert te
[bukken,
Door 's boezems openrukken,
Eerste uitgave: II aerd des Duyvels. (Am. ed, III 't afgemartelt). VI De Sidle seylvlugh,
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VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Zagh elk in 't opreeht * hart: dat allezins bestreen,
De maet sloeg, als voorheen.
Hy knielt, °eh! och ! by sneeft, met sleep van nechrEn Storting aller plagen.
[lagen,
De boom van Duitschlant kraekt, en siddert overal,
Van zoo vermaert een' val.
Van zoo vermaert een' val besterft de vreught en hope,
In 't aenschijn vaa Europe :
Euroop * gevoelt dien slagh ; zy zucht, en zit verdooft,
Om 't ploffen van dat Hooft :
Dat Hooft, dat heiligh Hooft, dat spring- op springDat Nassaus glore stutte :
[vloet schutte :
Dat Hooft, dat Spanjen, eer het sloot zijn gouden *
Op goude bergen stont.
[mont,
De geest ontkerkert, zagh, van 's hemels hooge
Den dollen Moortlust speelen
[deelen *,
Met romp en hooft, en 't bloet verstrekken *, versch
Een roof van 't plondergraeu *.
[en laeu,
Zoo kinders, riep hij, zoo : vermaekt u op mijn leste,
Ik offer 't lijf ten beste.
Mijn ziel, och ! of de Staet gebergt * waer door mijn
Vint rust, in Godes schoot.
[doot !
De schim was heen, de stem voor * wint ook heen geWy klaeghden 't aen onze oogen:
[vlogen.
En 't oogh was, na dat licht, in 't nare * nachtgevecht,
De VEYHEIT quijt, en 'I RECHT.
Alta * mente repostuni.

De tijt en heeft noit wechgenomen
Den naem en 't overschot der vromk-m * :
Want na dat zy zyn overleen,
Zo blinkt hunn' deught voor ider eon.
VIII Ah! Ah! vermaerden. IX vermaerden .. Door 't ploffen
XI romp en kop
van 't paepegraeu *. XII oh! of. XIII ons'
oogen Am. ed.) De vier laatste verzen ontbreken oorspr. In
den tekst (van 1682) ontbr. ook het Lat. onderschrift. Beide zijn
afgedrukt near de Am. uitg. — Onder een oude uitg staat: In *

memoria habeo.
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Ilet stockske van Joan van Oldenbarnevelt *,
Fader des Vaderlants.
Myn wensch behoede u onverrot,
0 stock en stut, die geen' verrader,
Maer 's vrydoms * stut en Hollants Vader *
Gestut hebt, op dat wreet schavot ,
5 Toen hy voor 't bloedigh zwaert most knielen,
Veroordeelt, als een Seneka *,
Door Neroos haet en ongena,
Tot droefenis der braefste zielen.
Ghy zult noch jaeren achter een
10
Den uitgangk * van dien Helt getuigen :
En hoe Gewelt het Recht dorf buigen
Tot smaet der onderdructe Steen.
Hoe dickwyl strekt' ghy, onder 't stappen
Naer 't Hof der Staeten stadigh aen
15
Hem voor een derden voet in 't gaen,
En klimmen op de hooge trappen :
Ala hy, belast van ouderdom,
Papier en schriften, overleende *
En onder 't lastigh * lantspack steende !
20 Wie ging, zoo krom gebuckt, noit krom *!
Ghy raste van uw trouwe plichten,
Na' et rusten van dien ouden stock *,
Geknot door 's bloedraets * bittren wrock :
Nu stut en styft ghy noch mijn dichten.
Naar 't facsimile van Yondels hs. In 1682 en de Amersf. uitg :
Op het stokje. 5 moest. 10 uitgsng. 11 dorst. 13 dikwils strekte
gib in 't. 19 landpak: in Apollo's harp 1658 landspak.
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Wellekomst van den Heere Huygh de Groot *,
V Amsterdam, na zijne langduurige
ballingschap.
Wat zaelge wint is 't, die van 't Lelistrant *,
Den stroom op, in 't ondankbre Vaderlant
Hervoert het Delfsche * wetorakel, dat
Gekoffert *, als een kostelijken * schat,
5 Weleer de bange Mass afdrijven * quam,
Tot dat de Sein het in haer armen nam,
En zette dat geberghde * Godtskleinoot *
Met blyschap op den Koningklijken schoot
Des Allerkristelijksten * Luidewijks,
10 Die 't herbergh schonk tot glori zijnes Rijks
Op dat het, na'et verstuiven van die wolk
Des druks, verscheen tot heil van 't vrye yolk,
En 't misverstant, aenziende 's Helts gedult,
Hem weder eerde, en riep : het is mijn schult !
De Vader der welsprekentheit herblonk
15
Zoo weer to Roome, als d' ordenloosheit stook
Van Clodius *, die schadelijke pest
Voor 't lichaem van het algemeene best.
Het treurigh aenzicht van den Staet dat lacht.
20 De zwakke wetten voelen nieuwe kracht.
Zelf d' ontucht * wort beschaemt van 't eerlijk licht,
Rechtvaerdigheit hout vree door evenwicht.
De Rede stemt • niets troebel, maer gezont.
Nu spreken zoo veel steen uit eenen mont.
25 Men tast niet meer in blinde duisternis.
Der burgren oirbaer * 't eenigh doelwit is;
En rept 'er ergens een van dwinglandy,
Daer ooght * men op als hiel by Spanjes zy'.
0, Groote ziel, o zon van mijn gezangk,
Tekst van 1644: 24 Soo veele steen besluyten uit een mondt.
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30 Die weer verrijst, na uwen ondergangk,
En ons verheught met dezen gouden dagh,
Dien Hollant wel met eere vieren magh;
Wat woorden zal de dankbare gemeent
Best vlyen *, als de goutsmit dier gesteent,
35 Om u t' onthalen op den hooghsten trap,
Na 's kerkers ramp, na zuure ballingschap?
0 stalen hart, al gloeiend hardt gesmeet !
0 Groothart, met wat hemelsche magneet
Bestreek Standvastigheit uw vast gemoedt,
40 Dat het zoo heel van liefde t' onswaert woedt *,
En wraekt de weelde van een aertspaleis *,
En kust het lant, zijn strenge stiefmoer, peis * !
In 't einde van Wijnmaent MDCXXXI.
38 hemelschen. 40 heet. 42 lant en al zijn haters.

Op den zelven Heere,
Namaels * Gezant der Koninginne en Kroone
van Zweden, 14 den Allerkristelijksten * Koning.
De zon des lants wert dus van Mierevelts penseel
Geschildert, toenze gaf haer schijnsel op 't panneel ;
Doch niet gelijkze straelt op 't heerlijkste in onze oogen,
Maer met een dunne wolk van sterflykheit betogen.
Om Duitsch * to spreken : dii 's de Fenix *, H u i g h
[de Groot,
Am. nits. van 1736 vs. 4 heerlijkst ; 1707: vs 6 beschyn Eerste
uitg.: 1 Het Hollandsch licht werd ...pinceel. 2 Ghevolleght, doen
het gaf sijn. 3 ghelijck dit blinckt op 't helderst voor dela, j dit's
die feniz,
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Wiens wijze Majesteit beschijnt den Weereltkloot.
Wie vraeght nu, wat Cefis * of Delfos * eertijts zeide
Een Delfsch * Orakel melt meer wijsheit dan die beide.
6 Wiens groote gheest verlieht den gantsen. 7 Wat vraegh ick.
8 sprecckt meer wijsheids Os.

Grafsehrift voor den Graef van Papenheim * a.

Hier rot een kreng, het hooft van moordenaers en
fielen *: [zieltm
Gedaegt voor 't Vierschaer * Gods, voor zooveel duisend
Aertsvyant, pest en vloek van 't menschelijk geslacht :
Die wellust schept in moordt, gewelt en vrouwekracht
5 Die eel noch oneel viert * ; noch heilig, noch onheilig :
En geeft de boosheit ruimt, en acht het schenden veilig :
Die knevelaer, die schelm, die stadt en lant verwoest,
En die zijn hengstenjaegt in 'slantsmans zuuren oegst * :
De bloethont * en tyran, en bastert van medoogen ;
10 Die bloet uit d'aders drinkt, en tranen parst uit d'oogen.
Kerkroover, klokkedief, menschviller, groote beul,
Die Godt verswooren * heeft, en zoekt aen d'afgront *
[heul :
Die zyn g,3weten schroeit, en aerselt * van berouweu ;
Die zuigelingen smoort, en trapt op zwangre vrouwen.
15 Hoe waeit het hoerenaes en went zyn rug naar licht !
Naar de uetg. van 1736. In die van 1682 ontbr. de naam Papenheim. Eerste uitg.: Aen de graef van Papenheyn. vs. 5 't heyligh,
noch 't onheyligh; 1682 en 1707 't onheilig. 9 verbast-aerd; 1682
en 1706 y e bastert. 13 schroyt. 14 swanger. 15 na (7--. 1682).
a Sommige meenen dat dit grafschrift past op Gothofriecalendrik graef van Papenbeim: vac wens wreetheit de diehter ook
gewag maekt in 't lijkoffer van ITtegdeburg. Ziet Vondels Poezy,
I decal, pag. 500,
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Vervloekt hem daer hij stinkt, en spout hem in 't gezicht
De kraeien vlien de prij *, niet eetbaar voor de Raven ;
De hemel hier ontzeit *, met bloet het vela to lavers.
Wat schimmen waren hier? men hoort 'er een geloi *.
20 De ziel spookt om haer bloet, en 't \ T ee taelt * na
[zyn hoi.
Geschreven uit Maegenburg.
18 Den Hemel Tekst 19, 20 heeft gelol: hol.

Gedachtenis van Geurt Diedriks van Beuningen *,
RAET * EN BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM :
GESTELT TEN DIENSTE VAN ZIJNEN NEVE, DANIEL MOSTERT *,
SEKRETARIS DER SELVE STEDE.

Toen Beuningen het ziekbedt hie' a,
En d' oude en afgeslaefde ziel
Het zwakke lichaem wou begeven,
a Wanneer, omtrent het jaar 1627 of 1628, de zaken t' Amsterdam in de vroetschap heel wankel stonden, en dat * men twijffelde,
of dat deel der vroedtschap, 't welk de zaken, omtrent het stuk
van den Godsdienst, tot matigheit zocht te beleiden, zou konnen
boven drijven, werdt de Burgemeest-r Geurt van Beuningen ter
doodt toe krank; doch eindelijk weer bekomende en noch zeer
zwak, zou de Raedt vergaderen, ow, te raedtslagen* over een zaek
daer 't al aen hing, en 't quam op weinig stemmen aen. Hij overlei
of hij in den Raedt dorst gaen of niet. Zijn doctor of geneesmeester, de heer Niklaes Tulp, die ook Raedt en van ander verstand was als Van Beuningen, riedt hem 't gaen naer 't stadthuis
sterk af, zeggende, dat hij gewis zou instorten, en dat het om
zijn leven gewed ware. Van Beuningen vond zich bekommert,
en ontboodt eenen doctor Gerrit, Roomschgezint, dien hij te
kennen gaf, war aen zijn bijzijn in den Raedt gelegen was, en
om raedt vraegde. Doctor Gerrit riedt hem, dat by, als de heer
Tulp met zijn koetsken t' zijnent zou komen, met hem op zou
Bitten en naer 't stadhuis rijden: hij volgde dien ra p dt, tegens
't afraden van Tulp, en hielp met zijn eene stem de zaek, daer
't om to doen was, door drijven.
De hoer Reinier Paeuw *, hem ziende in den Raedt komen, zeide
toen tegens iemant: ,,Het schijnt, dat de dooden uit den grave
opstaen, om mij tegen te zijn." Op dit voor cal speelt de dichter
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En zuchte naer het eeuwigh seven;
Verscheen voor hem, en wel to ty,
De droeve Maeght van 't zeilryk Y,
Haer pruik *, vermast * van gout en steepen,
Die blonk door 't zwarte lamper * heenen.
Zy steende en sprak voor 't steenend bedt :
10 0, Diedriks zoon, zoo gy me redt,
Zoo is'er hoop. Mijn staet wort kranker.
De burgertwist vreet in, als kanker.
Mijn gouda vryheit in de klem,
Die hangt aen 't stijven van een stem.
16 1k heb veel Radon *, luttel vaders *.
Toen sloegh zijn hart, en al zijn aders
Van schrik, en vaderlijke * vrees,
En by verpijnde * zich, en roes
Al hijgende op, en liet den wagon
20 De kranke leen op 't Raethuis dragon;
Zoo uitgemergelt en gemat *:
Niet eons beducht, of schokkend radt
Of winterlucht zijn tijt moght korten,
En op een nieuw * hem in doen storten.
25
De wederspannigheit vernam
Den geest, die uit den grave quam,
Een voorspook *, dat haer' afgang spelde.
Men denk, hoe 't bitter hart ontstelde.
De flaeuwe Vroetschap scheen verlicht,
30 Aileen door Beuningens gezicht.
En stemde 't eerlijkst * met malkandren.
Zoo kan een stem de kans verandren :
Zoo leeft een grijs en rijp verstant
Een oogenblik voor 't Vaderlant,
35 Na lange moeite, en veele jaren.
Godt wil zijn bloet * en Mostert sparer.
5

in dit gedicht, gestalt ten dienst van den Secretaris Mostaert, die
een nigt van den heer Van Beuningen hadt getrout, en daerom
zijn neef werdt genoemt.
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Aen alle liondeslagers * en liondebenls, Bontgenooten Tan 't hondekot, &c.
Lief hebbers van de Trye liondejaght.
Schout * Bondt, op 't hondekot gezeten,
Laet alle hondemelkers weten,
Dat Tijter moet begraven zijn;
Dat hij zal schenken koek en wijn,
Begraefnis van den hond van Schout Bont. Aen
Eerste
alle enz.
a Hier ziet de dichter op Mr. Willem de Bondt, Schout der Stadt
Leiden, en beschempt hem over 't begraven van zijn hond Tijter,
op den 20 Januari 1634. Deze datum ook als kantt. in tekst 1682.
Hier van is mij 't volgende bericht ter hand gekomen: de hond
Tijter werd gelegt op een schabel * in een matje; zeker hondeken
en ettelijke kinderen werden ter begravenisse versogt, en quamen
in den rouwe; hunne namen werden opgelesen. Twee jonge bonden van Tijters maegschap, met rouwhalsbanden, van de dienstmaegt gedragen, met een range sluijer over 't hooft badden den
voorrouw Daer na volgde de hondt van zekeren Professor, die
ook van 't maegschap was, insgelijks in den rouw. De zoon van
zekeren Advokaet droeg 't hondeken statelijk met een zwart kleed
bedekt. Maar de kat, die mede te groef was genoot, wilde niet
volgen, en nam de vlucht. In deze orde ging men driemaal
om 't bleikvelt, tot dat men eindelijck bij 't gt of quam, 't welk
de Cipier onder den peereboom hadt gemaekt. Ondertusschen
trok de Schout de bel, en beluidde den dooden *; elk stout met
blooten hoofde, tot dat men den hondt met aerde bedekt hadt.
Toen ging men naer ('t) huis, schonk wijn, onthaelde de kinderen
met rijstenbrij, pannekoeken en andere lekkernij, en liet ze elk
met een koek beschonken weer hene gaen. (Sommige van des
Schouts vrienden, die de begraeffenis hadden gesien, bleven
's avondts met hunne vrouwen op 't roumaal. Men hadt zedert
van die hondenbegravenisse veel praets ; iemant zeid ,„A : ,,hebben die van Leiden eertijds een misslag begaen, dat ze een
hond ophingen, nu hebben zij hem weer eerlijk * begraven." Dit
verhael is getrokken nit een brief, te dier tijt aen uen Raedtsheer Mr. Renier Persijn (in sommige uitgaven: Heer Kornelis van
der Myle) geschreven. Ziet oock C. Barl. E p i s t. 1 i b. Ep. 234
pag. 500, 501.
Men vindt in eenen brief van Barleus aen Joachim van Wickefort, geschreven den 4 van Maert 1634, wegens deeze fraeie historic noch dit volgende:
,,lk heb de histori van des Schouts bond geleezen. Hier wordt
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5 En met zijn rekels * en zijn fielen *,
Begieten 't graf der hondezielen,
En sloberen * uit het rijnsche vat,
En slaen een oxhooft wijns in 't gat.
De naeste Bloethondt * wort gebeden *
10 Met rouwbandt achter 't lijk to treden,
Daer Spier en Bout a toe is verplicht,
den dichteren een ruim veld tot bijschriften gegeven. 't Komt
mij niet gelegen, myne goede uuren aen zulke beuzelingen to
kost to leggen. Deze vaersjes zijn mij van iemant ter hand
gekomen. (De Lat.gedichten, die telkens can de Hederl. vertaling
voorafgegaan, zijn pier weggelaten):
Schout Bont bemint, betreurt, begraeft zijn vuile beest,
En kermt: min Tijtertje gij zijt 'er dan geweest!
Terwijl de Schrokker(t), stout op 't strenge burgerhoofd,
T' onrecht gedoemden plaegt, en hunne goed'ren rooft.
Dit heb ik noch van iemand anders gezien:
1k was geen stomme hoed, als dieven ons genaekten,
Maer sweeg als zulken, die in geile liefde blaekten,
Ons huffs bezochten; dus in mijnen plicht etrou
Behaegde ik aen myn' Heer, 'k behaegde ook aen Mevrou.
Ook heb ik dit geleesen:
De waerde Themis zag den Sellout, die 't recht bewaert,
Zijn afgestorven hond bedelven onder d' aerd:
„A.ch, waer vervaltge toe, o Nederlandsch gebied!"
Zoo sprakze: „dat een hond Bens menschen eer geniet."
Deze vaersjes zwerven ook onder de hand:
Verdiende een Ennius, uit Rudie gesprooten,
Vermaerde Scipio, naest u in 't graf geslooten;
Het voegde Tyter oock, een hond van 't Leidsche ras,
Dat hij, o wreede Schout, in 't graf uw nabuur was.
Vaar wel, zeer groote Man: doodt deeze kinders der stekelige
Paten alsze u ter hand gekoomen zijn. Voor mij ik heb met die
belachelijke dingen weinig op.
a Spier en Bout zijn oom en neef, en naeste Bloedthonden van
Tyterken, het uitverkooren troetelhondeken van Schout Bont.
(Kantteek. van de uitg. van 1682.)
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Al zou het Kerkhof zijn ontsticht.
Ook zal men in de deur opknoopen
Die ongelezen * mee durf * loopen.
15
Wie eerst komt ter begraffenis,
En krijgt van roues de kouwe * pis,
Dien zullen de Hontgravers Heeren
Het aldervetste kalf vereeren,
Gespoogen met den meesten schandt
20 Van 't aldergrootste beest van 't landt,
't Welk zoo beslobt *, beslikt * gaet strijken,
Dat het geen mensch meer magh gelijken.
Nu leit Bont
Als een hondt
25 Dort in 't kot gebonden,
Kleyn en groot
Doopt hem ,,dootGraever van de honden."
Saxo * Granimaticus.

Gedrukt by Joseph van der Nave,
30 Verlooren drukker van Schouts Hondt,
Die geen goe muts * en heeft op Boat,
Om dat by niet moght gaen to grave,
En zetten 't kruixken aen de mondt,
En drinken mee zijn buixken rondt.
MDCXXXIV.

Uitg. van 1647: 15 begraeffenis. Onderschrift: Dit heeft onsen
Poet gemaakt ten tijde van Tyters begraaffenis.
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Het likken der berinnetong
Bootseert * allengs 't wanschapen jong,
Den hall, en achterlijf, en hooft,
En pooten: eer men 't naeu gelooft
Ontdekt zich 't oor, dan bek en snuit,
Dan puilen bey zijn oogen uit.
Zoo krijgt dat ongestaltigh * vleisch,
Ten leste zijn gedaente en eisch;
En zoo men 't aanzie, heen * en weer,
Het zwijmt * zijn moeder: 't is een beer;
Zoo krijght dit dier zijn' eigen naem:
Maer anders sweet * de Logenfaem,
Die van een Watergal *, van Niet,
't Wanschapen giet en weer hergiet
Van 't een in 't ander harssenvat:
Van elcken blaeskaek houdt het wat:
In 't einde rijst het hoogh en snel,
En wort een bijstre Waterbel *,
Gezwollen van vergalde zucht,
Bekoorende * een geheele vlucht
Van snaterbekken met geschreenw,
De Snip en Aekster, Meeuw en Spreeuw,
En bonte kraey, een zot geraes;
Die pikken op dat ydel aes *,
Tot dat het berst aen lucht en windt:
En ieder zich bedrogen vint,
En staekt dat misselijk geschal;
Poch al dit spel heeft ook een val *;
Het strekt * een Vastenavontejns *,
Gespikkelt met wat logenschijns *,
Geverft, besmeert, vernist, vergult

a. Uitg. van 1647. Water-bel of verziert * gerucht. Mobilitate *
viget. In de Amersf. uitg. de aanteelc.: Dit dicht ontfout de
natuure der logenfaem.
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Met quijl, dat baert en knevel krult.
De Logenfaem, aldus begekt,
Ontduikt den heldren dagh, en trekt
Haer' langen staert van achter in.
Zy vaert naer Plutoos hofgezin *,
En ruimt ons lucht met wint en stank.
0, Logenfaem! o valsche klank!
Hoe leit gy elk by d' ooren om.
De Logen schreeuwt zich zelve atom.

Uitg. van 1647: 36 na.

Op de diepzinnige Puntdichten
van den Engelschen Poet John Donne,
vertaelt door

5

10

C. HUIGENS *

a.

Die Britse D o n n',
Die duistre zon,
Schijnt niet voor ieders oogen,
Seit Huigens, ongeloogen.
Die taelgeleerde Haegenaer,
Die watertant naer Kavejaer *,
Naer snoftobak *, en smooken,
Die raeuwe herssens kooken;
Maer dit is ongemeene kost,
't Is een banketje voor den Drost,
En voor ons kameraetje,
Het zoete Tesselschaedtje.
0, lieve Nymfje Tesselschae,

Am. ed.: 7 tabak.

a In dit Gedieht lagt Vondel met Huigens, den Drost Hooft,
Tesselschade, en den Secretaris Daniel Mostaert*, om datze van
zulke puntdiehten, die, zijns oordeels, door hunne duistere diepzinnigheden, onverstaenbaar waren, zoo veel werks maekten.
VONDEL, Hekeldichten.

7
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Verstaeje 't niet, soo slaet'er nae,
15 Of laet het u bedieden:
Want dit zijn hooger lieden *,
Dan 't Hooge Liedt van Salomon,
Dat geen vernuft oit vaeten * kon,
Dan hooghgeleerde Smouten a,
20 Van langer * handt gezouten.
Maer waerom * of mijn oordeel laekt,
Het geen mijn sans, mijn Mostaert b, smaekt,
Die zich niet kan verzaden
Met zulleke saladen.
Nu, mannen, eet u zelve moe;
25
Gebruikt'er eek * en peper toe:
Want wy dees lekkernyen
U geenzins en benyen.
a Den predikant Adriaen Smout, had over 't Hooglied van Salomon eenige liederen gedicht, en aen Tesschelschade gegeven; maer
zij vond er den geestelijken zin met zulke vleeschelijke woorden
uitgedrukt, dat se zig schaemden zulke zangen voor eerlijke ooren
te zangen.
b De dichter noemt Daniel Mostael t Sekretaris der stad Amsterdam, schrander van geest, en vrolijk van aert, zyn saus. Ook
plagt P. C. Hooft hem den saus van 't gezelschap te heten; want
daer hij zig liet vinden, ontbrak 't noit aen vreugd (zie P. C.
Hoofts leven); dezen telde Vondel onder zijn Mecenaten, die hem
in 't vertalen en dichten met hun oordeel ten dienste stonden
(sic Vondels leven).

Op N. N. een Akenaer,

Die 't speelen van zeeker Treurspel belette.
Wie wroet des Amstels Schouburgh om?
Een Akerverken bot en dom.
De Am. uitg. heeft in 't opschrift: spelen van Lucifers treurspel.
In de uitg. van 1659 luidt de titel: Als Gijsbreght van Aemstel
belet wierd gespeelt te werden door N. N. een Akenaer.
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Op den koperen duim van 't beelt des
Hartogen van Alba,
wel eer in 't kasteel van Antwerpen opgerecht:
welke duim daer na in handen des Heeren
Drossaerts P. C. Hooft is geraekt.
11w handt die zweeft vast op uw pluim *,

En speelt * met Albaes kopren duim :
Maer waer zy van geen' maght berooft,
Zijn handt zou speelen met uw Hooft,
Gelijk de lepel * met den klos *.
0 Dwinglandy, wat zijtge bros!
Gy hadt wel eer den duim 'er op:
Nu strekt * uw duim Hoofts zinnepop
Vs. 7 heeft in de uitg. van 1736 Hij had.

Op Simon Episeopius *.
Bisschoppelijke prael, en pronk van Godgeleertheit,
Die Leiden vryen woud' van twist en schoolverkeertheit,
Ghy wikt het al met reen, en zulk een leering wraekt,
Die God versehept, en tot den slimsten Duivel maekt.
Uw tong den lastermond van Bogerman kon snoeren,
Die 't Dorts besluit met magt geweldigh uit most voeren.
De tekst van 1647 heeft in 't opsehrift de bijvoeging: In sijn
leven Professor der Heyliger Godtheidt. * — De Am. uitg. heeft
vs. 5 kan.
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Op Johan Uytenboogaert *.
Dit is de wyze mond, die menig met verwond'ren
Hoorde onder 't grof geschut van Nassouws leger dond'ren*.
Een, die voor 't Vaderland to sterven was bereit,
Word hatelyk vervolgt en 't vrye lant ontzeit *.
In den druk van 1659 vs. 2 groot geschut.

Morgenwekker * der Sabbatisten a.
Sabbatisten, Oproers rotten *,
Gy haelt het Troische paert * der Schotten
Met pijp * en trommel in het Rtk :
Gy trekt die laegh * der Grieken binnen,
5 En zult dit stuk to spa bezinnen.
Hoe trapt gy zelfs uw Roos * in 't slijk !
Gy offert Edenburgh uw' zegen:
Gy brengt het bly de sleutels tegen,
Onthaelt dien schraelen nagebuur,
10 Gelijk de Slang den Scherpen Egel *,
Verstijft van koude en ijs en kegel * ;
Maer dat onthael bequam haer zuur :
Want d'Egel, zonder deught to kennen,
Begon to priklen met zijn pennen
15
Het Slangevel, gemak gewent,
En woes zijn huiswaerdin met vloeken
Naer buiten, om gemak to zoeken.
dwaze wijsheit van 't Serpent !
Dit bulderen, dit Parlementen *
20 Verslint de hooftzom met de renten
a De dichter hekelt in deze klagte de wederspannelingen van
Groot-Brittanje, die hij Sabbatisten * noemt, en in 't R a d van
A v o n t u r e n zuivere * broeders.
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Van al uw erf en have en schat.
Hoe wort uw gout in rook verblazen!
Hoe laet gy u met dampen azen *!
Hoe draeit gy, u ten val, dit radt!
25 Met Gravekoppen of to houwen a,
Een gruwelstuk u onberouwen *,
Wort meer geterght, en min gesmoort
Dees Hydro * van 't inwendigh woeden.
Dees diepe wonde is eerst aen 't bloeden.
30
Gy stookte 't vier: nu slaet het voort.
Uw yver schry in 't endt vry verder,',
Verworgh de stem van uwen Herder b,
En stop die Engelsche trompet:
Akteon * zit toch binnen Londen C,
35 Gebeten van zijn zwarte * honden,
Gelijk een hart, in 't bosch bezet.
Gy, lang gewoon uw dertle dagen,
Vielt zwak om weelde en rust to dragen:
Uw onervarentheit was blint
40 In krijgh en vrede t' onderscheien,
En hoe dit lachen gaet voor 't schreien,
Dat uit uw vesten eerst begint.
Met 's Konings out gezagh to knakken
Geraekt uw welvaert aen het zakken,
45
En aen 't verdorren, als een boom,
Van zijnen wortel afgesneden.
Men ziet, van boven tot beneden,
Een treurigheit op uwen stroom.
Gy volgt Jerusalem in 't wrijten *,
50 Daer die Zeloters * d' Edomijten *
Met schreeuwen kruiden in de stadt,
a Dit slaet op 't onthoofden van den Graaf van Strafford *.
b De Aartsbisschop van Kantelberg, Willem Laud *.
c De dichter wil zeggen, dat d' Aertsbisschop, gelijk Acteon,
van zijn eigen honden (de Presbyteriaensche of Puriteinsche
predikanten) gebeten, to Londen in den Tour zat.
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Beschoten hof, en huis, en drempel,
Ontheilighden den zuivren tempel,
Misbruikt gelijk een storremkat *.
55 IJw predikstoelen zelfs gedyen
U tot zoo vele bateryen,

Waer uit men vier geeft op den Vorst,
En 't heiligh Becht der Majesteiten.
Helaes ! dit valt een kostlijk * pleiten.
60 Gy wont hem door uw eige borst.
IJw scepterstormen, geen hervormen,
Yolght Lucifers * banier in 't stormen,
Die naer zijn Scheppers scepter stoat,
En, flus * noch goddelijk verengelt,
65 Zagh zijn gestalt terstont gemengelt
Van yslijkheen, geploft to gront.
Gy waert gewijt tot 's Konings zetel
En bloem: nu steekt gy als een netel,
En krielt van onkruit, wilt en woest.
70 1.1w akkers, die eerst airen droegen,
Vergeten met gemak hun ploegen:
Uw degen blinkt: de ploegh verroest.
Apostolijke * Orakels * leeren
Godt vreezen, en den Koningk eeren:
75
Zoo klinkt dit nimmer faelbaer woort,
Het Welk u opeischt en gevangen *:
Gy gaet nochtans zoo scbelmsche gangen,
En opent u bederf * de poort,
Om rijksverraders to verrijken,
80 Die schatten uit uw schatting strijken.
Zoo rabraekt * gy uw' welstant doodt.
Nu broeders, yvert stout, als leeuwen,
En erft * die winst aen zooveel weeuwen
En weezen, als gy laet in noot.
85 Gy handelt * braef geweer * en wapen
Alm uitg. 60 wondt

eigen. 78 verderf.
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En scheert hot zwijn; de Schot uw Schapen :
Zoo zeilt de lakenhandel voort.
't Is fijn berokt *, maer grof gesponnen,
En Jork, en Nieukasteel miswonnen *.
90
Gy leght den Amirael aen boort *:
Gy spaert geen kruit om hem to dwingen:
Maer wacht * uw kiel: zy dreight to springen:
Gy geeft geen vonk dan met gevaer
Van u, en alle uw uitgepuurden *,
95 Die 't schip van 'I Rijk naer Scylla * stuurden.
Vial 's Konings vlagh uw' mast to zwaer ?
Eert den Koning.
91 uwe. De eerste en de Am. uitg. hebben bij het onderschrift
de bijvoeging 1 Petr 2.

Het Rat van Avonturen

a.

1 Hoe lacht de Schotse bedelbrok *,
Die met zijn knapzak en zijn stok
In Londens baste kamer
Geberght * wort, uit zijn arremoe,
En krijgt noch ponden steerlinx toe,
Gemunt met Pymbroers hamer b.
Hoe valt nu met een veltgeschrey
2
Schots Isrel in die vette way
Der milde Londenaren,
Met al die kale bedeltros,
Met kint en kalf en magren os,
Eerste uitg. 5 sterlinx.
a In dit gedicht sehempt Vondel op de Engelsche Parlementaristen, die met hunnen koning in oorlog geraekt, de t;chotten
to hulp riepen tot hunne schade.
b Mr. Johan Pym * was lidt van 't Lagerhuis, en een stout
voorvechter der ijveraren tegens den koning.
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Om reuzel to vergaren.
'k Geloof, d'Apostels * tijdt verscheen ,
Want 's werelts goet wort weer gemeen.
De spitsbroers * staen ale muren
Malkandren by. Het arme lant
Biet om 't genot het rijk de hant :
Kan slechts dit krouwen * duren!
Men schenkt hun Jork en Nieukasteel
4
En slot en hof en lustprieel
Ten buit, tot een belooning.
Heel Engelant wort Schotlants slaef,
En elke Schot een Engelsch graef.
Het lage * huis speelt Koning.
5 Al zijn de Konings Jonkers boos,
De Schotze Distel * moet de Jtoos
Van Engelant behoeden,
Heel net en puur en klaer en rein:
Dies houdt het yolk den Adel klein
Met Schotse distelroeden.
Trek aen *, die mager zijt en hol.
6
Men dekt broer naektebil met wol,
Men meet met schapebouten
Den hongerigen prachersbuik *.
Het Londens bier valt goet en puik ,
Men zuipt nu heele brouten *.
Ook wort geen Schoteman yvrens moe,
7
Hy stiert Zeloter kolen toe a,
Om 't vier zoo helsch to stooken,
Waer by zich Schotlant warmen magh.
0 heilig vier, brant nacht en dagh,
Zoo magh by braen en kooken.
Al vangt brat. Zuiver * vloo of luis
8
Van Schotbroer, wel zoo fijn ale pluis,
3

a Dit slaet op de Zeloten*, d oproerigste Joden in 't beleg van
Jerusalem, toen Titus Vespasianus de stad bestreedt. Zie den
Morgenwecker der Sabbatisten.
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9

't Zijn luizen van ztn brooder.
Wat schaet een luisdrek of eon vloo ?
De zuivre broeders kijven noO,
Al zoons van eene moeder.
Indien nu hier een schaepshooft vraegt,
Wat reformeerssel my behaegt,
Uit twee zoo zuivre schreyers *:
'k Geloof zy yvren bey om 't best,
Want London broet het ledigh nest,
Maer Schotlant zit op d'eyers.

Illundus * vult decipi a.
Schreckelielce tant-piene onder d'Ingelsche natie
Staende voets geolpene deur een Schotse curatie.
Sir Thomas van Norwitse * huulde van biestere
[groote evele.
Elie adde schelen ooftsweere *, of krampe, of krevele *,
Of pipse *, of conscientie *, of boose kolieke.
Wat 'em deerde of niete, hie was eel sieke :
5 Mogelicke van vliegende gichte, en vlage op vlage,
Of dulle tant-piene, wel eene miserable plage.
Men liep om Meestere Schotte, die vraegde vast waere ?
Waer schortet, Sir Thomas ? Och, dan iere, dan daere.
Ik weet niet, ay elpt mie, wapone *, wapene !
10 De patience gienk sittene, en begust to gapene.
Meestere Schotte nam de nieptange met gien vies
[overlegh,
En trok Sir het eels kaekebeen ewech.
De tag (van 1682) heeft vs. 1 huulne (= Am. uitg.)...biestre
Die van 1647 vs. 1 groot. Am. uitg. 7 Meester.

a In dit Vlaemsch gedicht verhaelt de Po get schimpsgewijze,
hoe de Schotten, van de Engelsche tegens den Koning in 't rijk
gehaelt, hem bedrogen, of zich zelven zochten tot hun nadeel.
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Ay, kriet Thomas, ghie trekt miene conscientie to
[mortele *.
Ba, siet geruste, zegt de Meestere, daer es de baektant *
[met de wortele ;
15 En al angt et rechtere ooge op de slienke kaeke,
Dat sal van selve beteren, 't es eene lichte sake.
Laet slichs uutbloedene, leght u een lettele nedere,
En bekomt u dit welle, soo aelt mie vrie wedere :
Want Meestere Schotte geneest den armen * uit gonste,
20 Maer den Ingelschen Koopman betaelt siene konste.
Dese Meestere aut in Niekasteele Bien logement.
Sion konste es et eele Ingelant deure bekent.
Hie set aelle Ingelsche leden fiene uut maelkandere :
Smiet aelle de stikken d'eene by d'andere :
25 Weet raet tot roode oogen, klapooren*, en asemonden,
Geneest wulf en kankere deur dootlieke wooden,
En, eel expert° in scheursuchte * aen alle siedene,
Neemt de blaese van Londen den steen of Bonder
[sniedene.
Geprent to Norwitse.
Bachtent * de Duutsche Kerke, in Leviatan,
Dat de Eere em sterke tegen Prins Robbrecht * en
[Satan !
1647: 19 aermen. 27 aelle (-:- Am. ed.) 28 steene (7- Am. ed.)

I)ankdicht aen Boreas *, die Zyn Excellentie
Huigh de Groot * t' Amsterdam een Loos ophielt.
Noorde wint, die langs ons stroomen
Knaegt den bloessem op de boomen ;
d'Opgeloke * telgen schent *;
Naar de uitg. van 1682 (2e dl) Het staat ook in it le dl.: vs. 1

heeft deer Noorden. vs. 3 bloemen (beide = eerste uitg.)
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Wiltzangk steurt, en Hove Lent,
5 En den May, die met zijn zonnen
Quam aenminnigh aengeronnen *;
Wintervogel, guur en schrael,
Steur * den zoeten nachtegael;
Schen de bloemen in de hove;
10 Met een lucht van geur bestoven,
Knaegh, en eet vry ongetoomt,
Zoo veel bloessems op 't geboomt,
Dat vast jammert om genade :
't Is goon noot, want al die schade
15
Moot nu uit voor d'overbaet ",
Die de wijze Magistraet
Rekent by uw schorre buien ;
Die den adem van het Zuien
En den blaesbalgh van het West
20
Stuiven, keeren, al hun best :
Zonder dat gewis wy zouden
Grooten Huighen hier niet houden,
Noch feesteeren * in ons stadt,
Nu verrijkt door zulk een' schat,
25 Dien de verrezienste Heeren
En Gekroonden recht waerdeeren.
Och, by had zijn rein gerekt,
Derwaert * hem zijn Noortstar trekt,
Vrou Kristine, wiens * betrouwen
30 Uitziet, om dit Licht t'aenschouwen,
Dat, al sestig jaer geleen,
't Hart van Hollant eerst bescheen,
En nu hijght om winterklippen
Te bestralen met zijn lippen,
35
Met zijn oogen, met zijn' mont,
Die de ruwe tigers wont,
Woeste bosschen leert bedaren,
En betoomt de wilde baron,
Dat de zee hour' aert vergeet.
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Zweden, oorelogs magneet,
Die, to bloedigh in het wrokken,
Zoo veel yzers hebt getrokken
In uw' boezem; gunt, dat wy
Zommige uren aen het Y
45 Ons verquikken met de gaven
Van den Holt, die aen uw staven *
Hangt verbonden, hoogh en dier :
Laat dien trousten Batavier *
Hier zijn ongemak verzoeten,
50 Eer by neervall' voor do voeten
Van de trots gekroonde Min,
11w gehelmde Koningin,
Die, gelukt mijn wensch en bade,
Ons den langgewenschten Vrede
Voort zal brengen uit haer' schoot.
55
Op dien zegen moot De Groot
Haer bejegenen, en vinden.
Hemel, span gewenschte winden
Voor zijn jaght, en vlugge kiel,
Als de stadt die groote ziel,
60
Met Gustavus lievereien,
Ziet van Aemstels oever scheien,
En to water ondergaen,
Om in 't Noorden op to staen.
40

MDCXLV.

Eerste uitg. 40 oorelooghs. 43 gun.

Op het vertrek Zyner Exeellentie Huig de Groot
van Amsterdam naer Zweden.
's Avonts daelt het hemels Wonder
Met zijn straelende aengezicht :
Maer de Groot *, ons Hollants licht,
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Gaet helaes ! hier 's morgens onder.
Hoe gelukkig is de nacht,
Die den dagh nit hem verwacht !
MDCXLV.
In de eerste uitg. staat dit verse onder het vorige en is anderteekend J. v. Vondel.

In het stamboek van Kristiaen Kas, dienaer van
Zyn Excellentie Huigh de Groot.
Een Kristen Kas * bewaert ter noot
Ons heiligh lantjuweel *, de Groot,
Toen 't Vaderlant hem viel to kleen.
0 blintheit ! o verkeerde zeen !
ANDERS.

Waer flit een onderdrukte staet,
Dat Cassius met Brutus gaet ?

Uitvaert van Zyn Excellentie, den Heer
Huig de Groot. Aen de Wethouders van Delft.
INCOI\ TAMINATIS * FULGET HONORIBUS.

Helaes !
komt mijn hoop vermoorden ?
Wat on weer ruischt er uit den Noorden ?
Verzekert fluke ons baste pant :
Verzekert, berght het Hollantsch wonder.
5 Hoe haelt do zon haer aenschijn onder !
0 Baltisch meir ! ti storm ! o strant !
Helaes ! waer is de Groot gebleven,
Die, voor de schipbreuk van zijn leven ,
Zelfs onder 't opgeheven zwaert,
Am. ititg. 9 zelf.
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10 't Gezicht dos Doots braveerde; en sterker
Dan stael, voor eeuwigheit van kerker
Noch bittren 'aster was vervaert?
Dit was 't, Kristyn, dat u verraste,
Toen gy naer uwe Rijkskroon taste,
15

En zocht den sehoonsten diamant,

U tot cieraet en roem beschoren;
Maer zocht vergeefs ; by bleef verloren :
Een voorspook * van uw Rijksgezant!
Hoe luisterden noch straks uw ooren,
20 Die onverzaet 't Orakel * hooren,
Dat in uw Koningklijk palais
U zijn geheimenissen melde :
U in den dagh der wijsheit stelde,
En toonde d'eere van den Pais *:
25 Dan zagh men Pais uw hart bewegen :
Zoo dat gy den geschaerden degen
Scheent op to steeken, op zijn woort,
En met uw heiren of to trekken,
Die nu de Kliste weerelt dekken,
Eu openen den Krijgh de poort.
30
Flus * hoopte Munster hem t'ontfangen ;
Nu delft heel Delft met lijkgezangen
Zijn' ingeboren * in het graf;
Daer d'afgunst, entlijk afgeronnen *,
35 Zijn doot gebeente rust moet gonnen,
Die zy den levende nooit gaf.
Och, krankke troost in zulk een jammer!
Men stell', golijk den Rotterdammer,
Een beelt den wyzen Delvenaer :
40 Men paer' die groote nageburen,
Wier Faem alle eeuwen zal verduren.
Zoo sta de Wijsheit op 't altaer! -Overladen 1645, den 28 van Oegstmaend.
in de eerste uitg. ontbr. het ondersehrift, maar staat de °riderteekening J. v. Vondel.
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Op den heer Hugo de Groot.

Twee kisten bergden * Huig de Groot,
D'een levendigh: maer d'ander doot.

Aen den lasteraer van wijlen den lioninklijken
Gezant, Huigh de Groot a,
0 Farizeeusche * grijns *, met schijngeloof vernist,
Die 't Groote lijk vervolght ook in zijn tweede kist ;
Gy Helhont *, past het u dien Herkles na to bassen *,
Te steuren * op 't autaer den Fenix * in zijn assen *,
Den moat van 't Hollants Recht, by Themis zelf beweent ?
Soo knaegh uw tanden stomp aen 't heilige gebeent !
Eerste uitg. 4 Altaer. Am. uitg. 4 asschen. 6 knaegt. Onderteek.
J. v. Vondel.
a Dit gedicht slaet op Claudius Salmasius * die den Heer Hugo
de Groot na zijn overlijden met eenige schriften onder den naem
van Simplicius Verinus aenrande; in dit gevoelen dat Salmasius
met dit gedicht wordt gemeent, wierd ik bevestigt door zekeren
brief in den jare 1646 van den dichter Vondel aen den drossaert
Hooft geschreven, daer men leest onze goede en wijze Grotius
is ook al hene, Salmasius kan dit gebeente niet laten rusten, de
Bourgonjons hebben het altijdt to Delft op levenden of dooden
geladen: Balthazar Gerards op Prins Wilhem, en deze op Grotius
assche.

Op den Yaderinoordt * in Groot Brittanje.
Quce causa indigna serenos
Fcedavit vultus?

\Termomde Lucifer * had, door zijn Parlement,
Den Heer hot zwaert ontrukt, de Kerk en 't Hof geschent *,
En dat gezalfde Hooft, nae 't bloedigh t' zarnenrotten,
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Gekocht van Judas bloet *, den droessem van de Schotten a,
Als by de moortbijl klonk door 's Konings hale en
[kroon.
Zoo bout het helsche heir in 't Engelsch * rijk zijn troon.
Tristius * hand illis monstrum, nec savior ulla
Pestis, & ira Dethn Stygiis sese extulit undis.
Dit gedicht komt ook voor onder den titel: Op de Koninghdooders van Engeland.
a Men houdt dat de Schotten koning Karel den eersten, die
in zijnen uittersten noodt tot hen zijn toevlucht nam, om geld
verkochten en aan d' Engelschen overleverden, in den jare 1646.

De Pinsterbloem * van Schotlant.
Dit gedicht slaat op 't vericoopen en overleveren van honing
Karel den eersten door de Schotten aan 't Engelsch
Parlement (en 't gevolgh van 't oproer).

De Schotsche Judas, en verrader,
Hoe langer hoe veraert en quader,
Verkocht en leverde den Vader *.
14 kroonde met de distelkroon *
5
En kruiste den onnooslen * Z o o n.
Vat dunkt u van ons fljne Jan!
De G e e s t van al dit Reformeeren,
Om niet to laeten van zijn veeren,
Door al dit schrobben * en schofferen *,
In dozen zuivren * modderkuil,
10
Ging eerst in eenen novel schuil,
En daelde in schijn van eenen Uil
Op 't hooft der a uitgepuurde * Schotten,
Zoo zwart Bruinist * ale waterrotten.
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15 Toen profeteerden al de zotten,
Doch elk met zonderling * geluit.
Zoo Wert de Kerk en Kroon verbruit,
En daer mee was het gekspel uit.
a. De Dichter meint Pariteinen en Bruinisten, het fijnste slag
der Onroomschen, die in Engelandt den meester speelden.

ken de Blokhnizen * van Amsterdam,
Duo * Fulmina Belli.

Gebroeders*, op den stroom, in 't Gulden* Jaer geboren,
Toen dat Trojaensche paert * deVecht afdrijven quam;
Toen ons een dageraet belooft was en gezworen,
Godt zelf, geen sterflijk mensch, ons Recht ter herto
[nam,
5 Als nit- en inlantsch schuim gereet stoat uit to spatten,
En steden, huis, en hof to zetten in een meer
Van brant en jammeren , to schenden, en to schatten,
En wat naer vroomheit aert to stooten nit hun * ear ,
0, Tweelingen des vliets, hoe zal men u begroeten,
En zegenen, naerdien gij eeuwig * voor ons waekt ?
10
Gij staet in 't harrenas, als Reuzen op hun voeten,
Op dat uw kopre mont tot noodtweer donders braekt,
Salpeter, vier en vlam, al d' elementen * t'zamen,
En strijk' * van wederzij de kanten, en den stroom,
15 Om grauwzaem nachtgebroet, vrij buiters, to beschamen,
En goddeloos geweldt to sluiten voor den boom *.
De Burger mag, naest Godt, op uw getrouwheit slapen,
En steeken heel gerust het slagzwaert in de schee.
Verweerders van ons Kroon *, beschermers yen one
[Wapen,
Ronddassen * teffens * van de Vrijheit en den Vree,
20
Met walk een naem zal stadt en yolk a anders noemen,
Naar de Am. uitg. van 1736. Eerste uitg. 5 in to spatten.
12 kopren. 15 gruwzaem.
VONDEL,

Hekeldichten.

8
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Als Vreeman, naer uw' aert, en Vrijman, naer uw
[ampt ?
Gij Amstellanders komt, bekranst dit Paer met bloe[men,
Dat, buiten onzen wal, voor Hollandts welvaertkampt.
25 Hoe zal de Schutterij op uwen welstandt drinkers,
Den berkemeier * dan bekranssen met een krans,
Daer paerlen en gesteente en diamant in blinken,
En glinstren op den Doel * met Keizerlijken glans !
De wijn verwekt den Geest, en opent al onze aders :
30
Dan maelt men op den disch, waer 't heiloos leger lag;
Hoe 't water bruisde * op 't welt, wat burgertrouwe
[Vaders *
Zich queten in den raet, zich troosten eenen slag
Te wagen op de zee, to graven op de wallen :
Wat Heiden, nacht en dag, hun schildwacht ston[den nit
35 Wat Hopman, als een Leeuw, nu brulde om nit to vallen,
En zegenrijk in stee to keeren met den buit.
Beschutters van de Bank *, behoeders onzer have,
En huizen, landt, en erf, gij lijt het nimmermeer,
Dat Amstel, een tiran ten dienste, zweete, en slave,
En voor een vrijen Staet, verkieze een wulpsen *
40
[Neer,
Gelijk Rehabeam *, die ons met scorpioenen,
En niet met roeden plaeg': de stramen * zijn
[nosh versch.
Men wiss'le geen gemak, om in benaeude * schoenen
Te krimpen van verdriet, to treen die zuure * pers.
45 Bewakers van den stroom, gij zult de Koei * bewaren,
Die goudt, als boter, geeft, waerbij al 't lant gedijt,
Wanneer de koopman melkt, en poogt den room
[te garen,
Hoe blindt het onverstandt hem aengrimt, en benijt.
37 van ens have. 39 Aemstel. 40 wulpschen.
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Geen schalke vleiers tong beguichle met schoon
[flaiten
En kouten uw gezicht, en zinnen, op dat hij
50
U in den slaep onthoofde, en dan gezwint aen 't ruiten
En rooven valle, en drijf den handel weg van 't Y.
Deez Koei wordt u betrout, dies vatze bij den horen:
Dat is de Horen *, daer al d' oude tijdt of tuigt,
55 Gevult met gouden ooft, en muskadel, en koren:
Dat is ooze Uijer, daer de Stadt haer weelde uit zuigt ;
Geen Adel, maer een schelm, heeft lust de Kroon
[der steden
Te trappen met den hoof: zij wordt to zuur * gehaelt
Met hondert jaren krijgs : men heeft to lang gestreden:
Bewaert dit Lantjuweel *, dat over 't aerdrijk straelt.
60
Bevrijt het kapitool * der vrijgevochten Staten,
Als pijlers, op Wiens * wacht zich d' Amstelaers
[verlaten.
Tekst: 51 muiten. 52 drijft. Eerste uitg. 62 Aemstelers.

Bysebrift op (d' afbeeldinge van) den Heere Andries
Bikker *, Heere van Engeleburg, Raet * en
Out Burgemeester t' Amsterdam.
De stralen van de Kroon *, die op stadts wapen flikkeren,
Verworven door het gout van 't eerlijk bloat der Bikkeren,
Getuigen d' oude * en deught en staet * van dit geslacht.
De doordrift * van den Vrede, ons toegevoert uit Spanje
Door Engleb ur g hs beleit, was waerdig, dat Oranje
Hem opeischte, en van zelf voor 't yolk tot afstant bragt.
Zoo stut by stadt en lant een ry van dertigh jaren.
Zoo maelt men A n d r i es best, noch grijzer dan zijn hairen.
MDCL.

Am. ed. 3 oude deugt. 5 Englenburgs.
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Op den beer Cornelis Bikker *, Beer van Zwieten,
Regeerende Burgemeester t' Amsterdam.
Zoo draeght het kussen* weer der Stede en Burgren Hoeder,
Van Z w i e t e n, die een lot wou deelen met zijn' Broeder.
Wat had Oranje op hem? of was het om met glimp
Zijn heirkracht van de Stadt to voeren zonder schimp ?
Men eischt hem uit zijn' staet*. Wat stuk heeft hij bedreeven ?
Hier staet het Oproer stom, en kan geen reden geven.
Dat zwijgen is een schilt, daer 't lasterschut * op stuit.
Zoo beelt onnooselheit * dien Helt naer 't leven nit.
MDCL.

De Bikkers * in Marmer.
Vincet * Amor Patriae.
Waer op vergaert de breede Raet *,
De Wijsheit en de toeverlaet
Der grootste Koopstadt van Euroop *?
Ontwart men een' verwarden knoop
5 Van zaken, daer de Staet aen bangt,
Of wort 'er 't geen de Stadt belangt,
In haer bijzonder overleit,
Met rijpheit en voorziehtigheit,
Tot nut van al de Burgerij,
10 Gezeten aen het zeilrijk -SE ?
De Faem heeft over 't landt verbreit,
Hoe trots vijf * Steen met achtbaerheit
Haer korts * ontvoerde Vaders * weer
Herstelden in hun ampt en eer;
15 En dit manhaftig Amsterdam,
't Welk door beleidt aen wasdom quam,
Naar de Am. uitg. van 1736. Deze heeft in vs. 5 in en niet aen,
in vs. 26 verdedigt. Eerste uitg. 13 Hun. 15 naemhaftigh. 16 tot
wasdom.
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Gedoogt het, dat een dol gedruisch
De pijlers, onder zijn Stadhuis,
Dus ongestuimig * wegruk ? Wie
20 Ontvoutme al '1 geen ik hoor en zie ?
Zoo spreekt de vreemde, en staet verbaest.
Een Roededrager *, in der haest
Gestegen van de trappen, zeit :
Verlangt hier iemandt naer bescheit?
25 De wijze Raet, de gantsche Wet *
Verdadigt *a Bikkers zaek, en zet
Die helden, om hun deugt gehaet,
Op 't kussen *, in den eersten staet
Van hun regeering, die ze lest,

30 Ten dienst van 's Lants gemeene best,
Van zelf verlieten, zonder dwang :
Een spiegel om zich eeuwen lang
Te spiegelen in dit geslacht,
Dat weer der Burgren welvaert acht
35 Dan eigene eer, en staet *, en baet;
En 't Burgemeesterlijk gewaet
Dan aen- dan uittrekt, op geen lucht
En wispelturig straetgerucht
Van 't blinde graeuw, maer met verstandt,
40 Tot heil van Stadt en Vaderlandt.
Toen riep de vreemdeling : Gewis,
Te Roome noch t' Athenen is
Dees deugt to vinden : Cicero *
Noch Aristides * keeren zoo
45 Verheerlijkt uit hun ballingschap,
Als dees Gebroeders op den trap
Van hun geweigerde * ampten. Wat !
Wie voerde oit heirkracht voor een stadt,
Om zulke manners, zeker waerdt
50 Gedreigt met spies, geschut, en zwaert?
37: aldus eerste uitg. =- Am. 1709; Am. 1736 en geen luebt.
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Waer triomfeerde oit Veltheers ziel
Om twee, die hij van 't kussen hiel,
En schatteze eere waerdig ? Wat !
Men kroon die Faders * van de Stadt
55 Met haer sieraet, de Wapenkroon,
En zetze op Beurs of Dam ten toon
In marmer, dat voor niemant schrikt,
Soo lang de nijt op Bikkers bikt.
56 Beurs of Dam in Am. 1736.

Op de Marmerbeelden van de Heeren Bikkers.
Wat helden zet men hier ten toon in Marmersteen ?
De Bicker s, die hun' staet verlieten voor 't Gemeen.
in de eerste uitg. heet het: Bijschrift op hunne marmerbeelden.

Anders.
Wat helden pralen hier ? Is 't Englenburg en Zwieten?
Gebroeders *, die hun' Stadt * voor 't Vaderlant verlieten.
MDCL.

De Monsters onzer eenwe.
Men hoeft om Monsters niet to reizen
Naer Afrika:
Europe * broetze in haer paleizen,
Vol ongena.
5 De groote Moeder * van Europe
Vint schut noch scherm,
Naar de uitg. van 1736. Eerste uitg. 3 palaizen.
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En sterreft balling, zonder hope,
\Terdrukt en arm.
Der Engelandren tongen lekken
10
Hun vaders * strot,
En toonen 's Konings hooft in 't bekken *
Om 't snoot * genot.
De wraek wil Ottoman * niet borgen *:
De moeder laet
15 Den Keizer, hareu zoon, verworgen,
Uit blinders haet.
Oranje, in 't harnas opgezeten,
Rukt Holland in,
Op Amsterdam te * helsch gebeten,
20
's Lants nootvrindin.
Hij wenscht zijn dol rappier te stooten
Door 't hart des landts.
Hoe heeft de deugt haer verf verschoten !
Waer is haer glans?
25 Verbeet * oit wolf een lam verwoeder ?
Waer baert de tijdt
Een zoon zoo boos, die zijne moeder
De borst afsnijt!
En Kandie *, om zijn hondert steden
30
Van outs befaemt,
Verzinkt door 's Kristens trouloosheden,
Al t' * onbeschaemt.
Het schreit, op 't uiterst strant geronnen *:
0 Christendom,
35 Gij hebt den Turk op mij geschonnen *
Met bus * en trom.
't En zij een Engel * mij versterke,
1k zijg ter neer :
Gy brogt uw eer en schaemt ter kerke *.
40
Vat rest 'er nicer?
12 Om snoot. 20 vriendin.
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Op den Gedenkpenning * van den Overval en Afval.
Overval.

5

10

De Hoimaent schreef haer derde kruis,
In 't Gulde * Jaer, toen met gedrais
Het Oorlogspaert quam aengestooten
Door 't Goy, spoorbijster in der nacht,
En, van de morgenzon belacht *,
De poort des Amstels vondt gesloten.
Wie Eenigheit en Godtsdienst mint,
Zie dat geen dekkleet hem verblind',
Door schoonen schijn, en veinzerijen:
De drift * van heerschzucht valt to boos,
Het vrije zegelwasch * to broos,
't Bedrog bezet ons van ter zten.
Wie noit verraet vernam,
Ga leeren t' Amsterdam.
Crimine * ab uno disce omneis.
P. VIRGILIIIS MARO.

Alvah

5

10

In Slachtmaend van het Gulden * Jaer
Werd d' ondergaende zon gewaer,
Hoe 't zesde daglicht sloot de dagen
Des tweeden Willems, die ons Lant,
Daer Yrede en Vrijheit was geplant,
Met oorlogslasten zocht to plagen.
Dus stort Oranje, als Fatton *,
Die 's vaders spoor niet volgen kon,
En met geen reden was to houden.
Hoe schrikte 't aerdrijk van dien tocht;
Hoe trof de blixem uit de logt
Die op dat stout bestaen betrouden !
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Ale 't spel verkeeren zal,
Komt hoogmoedt voor den val.
Magnis * excidit ausis.
P. OVIDIIIS NASD.

Naar de Am. uitg. van 1736.

Op d' oproerigheit van (den Godtloosen Zeeuw)
Maximiliaen Teeling a.
Het Oproer, in Rochel *, smeet muur en toren neder,
Ho1p Fredrik * in den Haegh, en om * den schoonen
[Pals,
Graef Straffort* op 't Schavot, den Koning om *
[den hale,
Montros * aen eenen strop. Wat bulderende weder
5 Bedaert in 't einde niet ! maer dit oproerigh zaet
Noch Yryheit laet in rust, noch Koningklijken Staet.
Kon Burgerljke tucht die Monsters niet betemmen,
Al 't Lant zou tot de keel in bloet en tranen zwemmen:
Want als men steden ziet het onderste omgekeert,
10 Dan heeft men op stn Schots * den Staet gereformeert.
Bet opschrift is in de eerste uitgaven volledig.
In de eerste uitgaven 4 bulderend' onweeder.

a Dit gedieht toont de schadelijkheit van 't oproer.

Bloedtbeuling van Ilfaximiliaen. Teeling,
GROOTE BLOETBEIILING * 0 ZEELANDT.

Meester Teeling hadt eon groote' bloedtbeuling ge[geeten,
Heel vet gepropt van Apostelen en Propheten
Maer does vijn maegh al dit vet niet kon verduuwen,
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Begost Meester afgrieselijk to schieten en to spuwen.
5 Al de Zeeusche Teelingen uit hunne poelen en slooten
Quaemen daer op al quaekende aengeschooten :
En speelden, slobber op die zuivere [zoo] voesters *.
0 klokspijs, lekkerder dan Engelsche Oesters !
Wech Vregeesten, Harmianen *, en morsebellen,
10 Wy slabberen * met Meester Teeling geen paddevellen a,
Geen pieren, noch alikruiken *, noch zotte klausen *
Van versche Apostaten *, of beschimmelde Pausen
Maer Middelburgsche saucijsen en lekkere worsten,
In eene reins keetel van onder en boven uitgeborsten.
15 Gij lichte Capellanen *, Roelanden b, en Teulingen c,
Smul by gort * met ons : dit zijn Leicestersche ben[lingen d,
Eerste uitg, 4 schijten. 9 Harminianen (= Am. ed.) 13 Middelburgse.
a Meester Teeling, Predikant te Middelburg, schreef in den
jare 1650, korts * na den toeleg op Amsterdam, zekeren toeeigen
brief aen den Heere Prinse van Oranje voor een boek genoemt de
Politijke Christen, bij wijlen zijnen Vader Meester Willem Teeling
geschreven: en op die toeeigeninge, die meest uit Schriftuurwoorden bestond van d'Apostelen en Propheten ontleent en
tot zijn oogmerk gedraeit of verdraeit, heeft hier de Poeet het
oog, als begrijpende veel aenstootelijke dingen, Schriftuurspreuken, die alleen op Godt passen, duidde hij op zijn Hoogheit, met
onverschoonbare vleijerije. De Vrede met Spanje gesloten noemde
hij met de woorden van Jeremias 13, vers 7, een verdorve gordel,
die nergens toe zou deugen; Papisten en Remonstranten
noemde hij kinderen van Bella Den toeleg op Amsterdam verdedigde hij met schriftnurwoorden daer noch andere uitsporigheden, te lang om te melden, op volgden, die den dichter gaende
maekten om hem zulk een bioetbeuling t'huis to zenden.
b Hierdoor zag hij op sommige toestemmers van gevaerlijke
aanslagen als de Hoer van Capelle *, die kennis had van den
toeleg op Amsterdam, en den Prins aanstookte.
c Dit ziet op Harmen Teuling, gewesen Schepen van Amsterdam, die om sijn schandelijk banqueroet de Stadt ruimde, en zich
by den Prins voegde, om sijn aenslag to helpen uitvoeren.
d De digter wil zeggen, dat zulke dingen tot oproer strekken
gelyk als ten tyde van Leicester door muitzugtige Predikanten
en andere, ook zulke werken to voorschyn q,uamen.

123

Geen duivelsbroodt *, paddestoelen, noch morsige krui[men ;
Meester Teelings ketel behoeft niemant to schuimen:
Niemant kan zijn qutl noch snottebellen laeken,
20 Want van zijn geelen ookker mach men kaesen maeken;
Ja, al zat gantsch Poortegael * verlegen, by kon het
[gerieven,
Niet met bullen of prullen, maar zijn bezegelde brieven.
P.*L.
MDCL.
22 maar met zijn

1736).

Raetsel.
Een Schaep a in 't Schapelandt b gezonden door de
[golven,
Herschiep het Leeuwenest c, en broedde al 't landt
[vol wolven,
Die beeten 's middernachts den Koestal d na de
[strot :
En sleepten bij de keel de wachters e in hun kot f,
5 De waterhonden los geborsten van hun keten g
Besprongen 't wreet gebroedt, en schuimden als be[zeten.
Naar de uitg. van 1736. In 1659: 2 Leeuwen-nest. 7 rondsom.
a Dit duiden sommige op den
.denheer Geraard Schaep * Pieters1650, den 12 Mey, aen 't Parkzoon, voor gezant in den
ment van Engeland gesonden.
b Is Engelandt.
c Hollandt.
d Amsterdam.
e De Wachters, meent men, sijn de zes Heeren, leden der Staten
van Hollandt, in den jare 1650 in den Hage gevangen.
f Te weten Loevestein.
g Dit sijn de sluizen msterdam, die in den jaare 1650, toen
de Prins van Oranje met eenig krijgsvolk voor de stall lag,
werden geopent, em 't lant order water to zetten,
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Toen droop de wollefskudde a, in 't velt rondoin
[vergaert,
Met hangende ooren af, en ingetrokken staert.
Zij dreigden echter noch den Koestal met hen wrokken :
10 Maar Izegrim ging t'huis, gezuivert door de pokken b.
De herders togen nit, en stelden beter wacht c.
Zoo wart al 't Landt geveeght met eene wolvejacht.
a De soldaten.

b Hier schijnt de dichter to zien op sekeren Prins, in dat solve
jaar aan de kinderpokskens overleden.
c Door de herders verstaat de dichter de Heeren Staaten van
Hollandt, die ordre stelden op de regeering hunner verzekering.

Grafsehrift op een Musa *,
WAER IN CATULLUS,
JOH. SECUNDUS ', BARLAEUS EN HOOFT ZIJN GEVOLGHT.

Hier leit de Hofmusch * nu en rot a.
Zy broeide slangen in haer pot,
Leicesters en Ducdalfs gebroet
Zy scheet de Vryheit op den Hoot,
5 De grootste steden op het hooft b
Zy schon * en at het lekkerst ooft,
En pikte, zonder schrik en schroom,
De rbpste karssen op den boom :
Oorspr. opschrift: Grafteyken, Over de doodt van Cornelis
Musch, Griffier van Hare Hoog-Mog.
schrik
Tekst van 1659: 5 schoonste. 6 al 't lekker. 7 Zij pikten
of schroom. 8 De schoonste kerssen.
a De Griffier Musch, die kort na de doot van sijn Hoogheit is
gestorven, niet sonder presomptie, tot zijn eige doodt ietwes
gecontribueert to hebben.
b Amsterdam voornamelijk, daer de Musch tegens de Heeren
Bikkers valsche beschuldigingen hadde verzonnen en gedicteert,
Welke Prins Willem besloten aen de Staeten overgaf, en na zijn
doot eerst geopent

1 25

Zy vreesde kluitboogh *, spat *, noch knip :
10 Don molik * kendeze op een trip *:
Zy vloogh den Baes van zijne hant a,
En speelde met de maght van 't lant.
Zy borst aen eene spinnekop,
Terwijize dronk en sprak: dit sop
15 Bekomt my zeker niets te wel:
De rest geef Aerssen * en Cape]. * b.
9 Zij vroeg na kl., klap *. 10 Zij kon den Moolek op een stip.
11 de Meester van de. 13 Zij berate aan een. 14 Dewijl zij. 15 niet
16 geeft.
a Prins Willem de II.
b De Heer Kapelle van Aertsbergen, na de doot van zijn Hoogheit, bij de regenten van Zutphen (waer van daen hij gedeputeerde was ter vergaderinge van de Staten Generael) in ongenade
geraekt, is kort daer na schielyk komen te sterven.

Engeleburgh in den Rouw, over den E. E. Heer
Andries Bikker *, Heer van Engeleburgh,
out Burgermeester en Raet van Amsterdam, &c.
Integer * vitce, scelerisque punts.

Wat tijding komt de Stadt beswaren,
In 't midden van de droeve maren,
En rampen, nit der zee gehoort?
0 Lantverrijkkende Amsterdammers,
5 Wat baert een jammer u al jammers?
Hoe leit de Doot den Staet aen boort *!
De dappre Bikker, helsch besprongen
Van weifelende lastertongen,
Wort al te vroeg ter neer gevelt.
10 0 Bataviers *, o Kroon der Steden,
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liw rechtehant leit afgesneden.
Wat lijdt ge al schipbreuk in dien Helt !
Wat lijdt ge in eenen man al schade !
Hoe drijft uw kiel op Godts genade,
15
In 't stranden van dien Amirael,
Die Lant- en Zeeraet steel en stichte,
En braef voor uit, vol wijsheit, lichte,
Gelijk de Noortstar met haer' strael.
Men wapen' heir, noch onderdaenen,
20 Noch koom' hem op * met busse * en vaenen :
Hy leit gerust den Tabbert af,
En neemt verlof van Ampt, en Staten *.
De Nijt heeft An d r i e s nu verlaten ;
Zij triomfeer' vry op zijn graf.
25 Als 't Hof verleit wort door de boosten,
Dan moat de vroomheit zich getroosten
't Bevlakken van haer eerlijk wit :
Het hail der trouwe Burgeryen,
Geplant door vree, na bloedig stryen,
Op dat de Vrijheit veiligh zitt'.
30
Al 's Burgermeesters lust en leven
Was rustigh * recht door zee to streven,
Aen last en eere en eedt verknocht * ;
Zijn kloek beleit in hooge zaeken,
35 Zijn doordrift * en omzichtigh waeken
Hielt eene streek op dozen toght.
Vergunt ons dan, nae 't lange slave;
Dat wy dit wapen by de braven
Ophangen, ter gedachtenis
40 Van E ng'l e b u r g h, die afgesleten *,
Den prijs genoot in zijn geweten.
Dus blonk by in ons duisternis.
Eerste uitg. 12 schipbreucks. 18 heur'. Am. uitg. 11 rechterhant.
15 Admirael. Verscheid. Ged. 31 Burgemeesters (1736). 33 verkocht (telcst).
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Pi'otekteur Weer wolf.
Milord Isegrim, van den boozen Geest beseten
Had den goeden Herder de keel afgebeten ;
Nu wort hem do Kudde, die due laugh gingh doolen,
En den Stal met Schapen, en Bokken bevoolen;
5 Hy bewaert de Vleischhal en Bijl met zijn Vleisch[houwers honden,
En hun Hoofden met Halebanden ale Rekele gebonden,
Hy mach de Schapen scheeren, villen en stroopen,
Lardeeren, braden, en met hun eigen Vet bedroopen *.
Hy ontfangt, in spijt van Blinden en Sienden,
10 Kostuimen*, en Schipgeldt *, Vrijbuitgeldt, en tienden*.
Maer ale hy nit zijn Bijhel begint te spreken,
Dan hoort men de Duivel de Passi preken :
Dan kan hy quijleu, en Verkenstranen * huilen,
By heele plassen, daer Kokedrillen * in schuilen.
15 Och, arme Gentelmans! beschreit uw oude sonden ;
Nu wort u de Staert eerst te deegh opgebonden.
Gy bruide * Koningh Karel, zoo na, ale veur
Nu bruit u een Schrobber *, een Protecteur.
Eerste uitg. 6 Aen hun. Am. uitg. 4 de 12 den D. 14 Krokedillen .
a In dit gedicht beschrijft de Poeet den Protektor Kromwel,
en toont hoe d' Engelschen, die wel eer hunnen koning plagten
to quellen, nu onder Kromwels juk en Tirannij moesten zuchten.

Op den edelen en grootachtbaeren neer Cornelis
Bikker *, Beer van Swieten, gecoinmitteerde *
Raet van de Staten van Hollant en West-Yrieslant, en
Rurgemeester van Amsterdam.
Capitolia * celsa tenebat.

Due droegh het Kuesen weer der Stede en burgren hoeder,
Hoer Swiet e n, in zyn' staet en waerdigheit heretelt,

128
Na dat hy 't zelve lot gedeelt had met zyn' broeder,
Toen 't heir den Aemstel dorst belegren met gewelt,
Hem eischen uit zyn staet, die stadt en yolk verdedight,
En willigh afstont, tot een eer van zynen stam :
Hoewel hy 't vaderlant noch iemant had beledight.
Dus raekte Oranje met een glimp * van Amsterdam,
Dat poort en boomers hielt gesloten voor zyn vendels.
Een Burgemeesters moedt was starker dan veel grendels.
Naar de eerste uitgave.

Uitvaert Tan Orfeus *.
In dit gezang en het volgende, den speelstrijt van Apollo
en Pan, beide in 't jaar 1654 in 't licht gegeven, worden de Predikanten t' Amsterdam, die to dien tijde
tegens zijn treurspel van Lucifer predikten,
en 't spelen verhinderden, bedektelijk
overgehaelt. Zie Vondels levee * .

5

10

Toen Orfeus met zyn keel,
Toen Orfeus, met zyn keel en veal,
In 't mastbosQh, zong, en speelde,
Tierelier, tielelier,
Dat schoone lustprieel
Scheen hemel, aerde en zee,
Scheen hemel, aerde en zee alree,
Op zang en spel, to danssen,
Tierelier, tierelier,
Gevolght van wilt, en vee.

Hy zat op ecn tapijt,
Hy zat op een tapijt, gewijt,
Een' regenboogh van bloemen.
Tierelier, tierelier.
15
De Deught braveert den Nijt.
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Een krans van lauwerier *,
Een krans van lauwerier, heel fier,
Vereert de heldre lokken,
Tierelier, tierelier,
20
Een' Godt gelijk in zwier.
De lange witte rok,
De lange witte rok, van vlok
Gesponnen door zijn moeder,
Tierelier, tierelier,
25

Hielt streak met boogh en stok.

Hy zong wat Reuzerot,
Hy zong wat Reuzerot den Godt
Jupijn aen boort durf * klampen,
Tierelier, tierelier,
Bestormen 't hemelsch slot;
30
Hoe elk zijn krachten verght,
Hoe elk zijn krachten vergt, en tergt,
Hoe zy eon stormkat * bouwen,
Tierelier, tierelier,
Van steenrots en gebergt ,
35
Hoe zy met torts, en knods,
Hoe zy met torts, en knods, en rots,
De Goden zelfs matteeren *,
Tierelier, tierelier,
In 't Rijk des Dondergodts ;
40
En hoe Jupyn in 't lest,
En hoe Jupyn in 't lest deer pest *,
Met blixemstrael en donder,
Tierelier, tierelier,
Begraeft in 't helsche nest.
45
VoNDEL, Hekeldichten.

9
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Terwijl hy speelde, en zong,
Terwijl hy speelde, en zong, ontsprong
Een bron van melk, en honigh,
Tierelier, tierelier,
50
Gevloeit van zijne tong.

55

De boomen in het ront,
De boomen in het ront terstont
Vergaeren om den Zanger,
Tierelier, tierelier,
En kussen zijnen moat.

60

De wiltzang tiereliert,
De wiltzang tiereliert, en zwiert
Rondom den Speelman heene,
Tierelier, tierelier,
Ook wilt, en tam gediert.

65

De nachtegael ontsteekt,
De nachtegael ontsteekt en breekt
Zyn' Loon aen Orfeus gallem,
Tierelier, tierelier,
Die duizent zangers queekt.

De leen zijn brullen staekt,
De leen zijn brullen staekt, en blaekt.
De duiven trekkebekken,
Tierelier, tierelier.
Wat God blijft ongeraekt!
70

75

Maer onder spel en zang,
Maer onder spel en zang eerlang
Een Rey van Boschbachanten *,
Tierelier, tierelier,
Nam derwaert haren gang.
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80

Daer zagen zy Godts Helt,
Daer zagen zy Godts Helt in 't velt,
En 't bosch ; en d'elementen,
Tierelier, tierelier,
Bekoort door 't zoet gewelt.

85

Zy holden door den drank,
Zy holden door den drank, doot krank
Van zinnen en van zeden,
Tierelier, tierelier,
Dat bleek aen haren gang.

90

Zy bulkten overluit,
Zy bulkten overluit vol uit :
Wat plaeght ons al dit speelen !
Tierelier, tierelier,
Daer Bachus vreught op stuit.

95

Dees speelman wou zyn oor,
Dees speelman wou zyn oor ons koor
En wyngertspiets * noit gunnen,
Tierelier, tierelier,
Hy houdt Apolloos spoor.

100

Al is 't Apolloos zoon,
Al is 't Apolloos zoon, en kroon ;
Trots Kallioop zijn moeder,
Tierelier, tierelier,
Hy zit ons nu to schoon.

105

Valt aen, als dol en doof.
Valt aen, als dol en doof : dien roof
Zal niemant ons ontrukken,
Tierelier, tierelier,
Wat hulp men hem beloof.
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Duo raest de Wyngodts Rey.

Dus raest de Wyngodts Rey: hey, hey ;
Valt aen: hij moot 'er onder.
Tierelier, tierelier,
110
Valt aen met veltgeschrey.

115

Met worpt * de Menas * snel,
Met worpt * de Menas snel en fel
De Speelmans borst met kaien,
Tierelier, tierelier,
In wasch * verkeert door 't Opel.

120

Een andre breekt nit wrok,
Een andre breekt nit wrok eon' stok
Op 't bekkeneel * des zangers.
Tierelier, tierelier.
Het brein bespat den rok.

125

Do vedel rolt daer heen,
_Oe vedel rolt daer heen beneén,
En Wilt en vlught verstroien *.
Tierelier, tierelier,
Hoe lillen al zyn leen!

1 30

Schoon hy den jammerpoel,
Schoon hy den jammerpoel en stoel
Van Pluto had bewogen,
Tierelier, Tierelier,
In 't onderaertsch gewoel ;

135

Euridice en haer ziel,
Euridice en haer ziel, wiens * hiel
Van d' adder was verbeten,
Tierelier, tierelier,
Hem weer in d' armen viol;
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140

Schoon hy den wiltsten aert,
Schoon hy den wiltsten aert hier paert
En breidelt 's tigers toren,
Tierelier, tierelier,
De wijnkroes niemant spaert.
Zy rukken met gewelt,
Zy rukken met gewelt dien Helt,
En spreien al zijn laden,
Tierelier, tierelier,

145

Gesleurt, verscheurt, langs 't velt.

150

Daer rolt de schelle keel,
Daer rolt de schelle keel en veal,
Voor wint geplompt in 't water,
Tierelier, tierelier,
Valt Hebrus kil ten deel.

155

De vedelgallem zucht,
De vedelgallem zucht, en vlught,
De keel en vingers beven,
Tierelier, tierelier,
't Geluit verdwiint in lucht.

Toen schreide al wat 'er was,
Toen schreide al wat 'er was eon plan,
Een heele beak van tranen,
Tierelier, tierelier,
160
Die vloeiden over 't gran.
De beck- en boomgodin,
De beak- en boomgodin niet min
Betreurden haeren zanger,
Tierelier, tierelier,
165
Met eenen droeven zin.
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De Wyngodt strafte * voort,
De Wyngodt strafte voort dien moort
Aen alle Bomhbachanten,
Tierelier, tierelier,
Zoo straf * als oit gehoort.
170
Apollo van Parnas,
Apollo van Parnas quam ras
Met negen Zanggodinnen,
Tierelier, tierelier,
Daer 't lyk gemartelt was.
175
Zy zamelden 't gebeent,
Zy zamelden 't gebeent besteent,
En zonken * 't lyk met klaghten,
Tierelier, tierelier,
In 't graf van elk beweent.
180

185

De Vader trekt een' schicht,
De Vader trekt een' schicht van licht
En straelen uyt zyn' koker,
Tierelier, tierelier,
En schryft dit grafgedicht :

Gun ORFEUS, hier geblust,
Gun ORFEUS, hier geblust, nu rust,
Myn tang- en spelorakel *,
Tierelier, tierelier,
Hy plante deught met lust.
190

195

Apollo veal en boogh,
Apollo veal en boogh, om hoogh,
Ten toon hing in de starren,
Tierelier, tierelier,
Een trots voor 't nydigh oogh.
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200

Terwyl voer Orfeus geest,
Terwyl voer Orfeus geest op 't feest
Der zielen, by Godts reien,
Tierelier, tierelier,
Daer vreught den rou geneest.

205

Het hooft, voor ty in zee,
Het hooft, voor ty in zee, alree
Te Lesbos aengedreven,
Tierelier, tierelier,
Broght tyding van dit wee.

210

Een zeeslang, wit * van tong,
Een zeeslang, wit van tong, zich wrong,
Om 't bloedigh hooft to likken,
Tierelier, tierelier,
Te slikken op een' sprong.

215

Apollo quam op slagh,
Apollo quam op slagh, en zagh
De slang afgryslyk gaepen,
Tierelier, tierelier,
Noch wyder danze plagh.

220

De Godt hier door onteert,
De Godt hier door onteert, verkeert
Gebit en bek in marmer,
Tierelier, tierelier,
En 't byten haer verleert.

225

Nu vrees geen' haet * en nyt,
Nu vrees geen' haet en nyt, noch stryt.
Wat kan een dier ons schaden,
Tierelier, tierelier,
Dat gaept, maar niet en byt.

Tekst Vs. 111 worp. In de uitg. van 1736 ontbr. telkens de eerste
versregel. 80 Bekroont. 91 De speelman. 113 Des 137 spaert.
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Speelstryt * van Apollo en Pan.

5

De Godt Apollo wort,
De Godt Apollo Wert heel hardt,
Om tegens Pan te zingen,
Tin tin tin tin tin tin,
Geterght, en uitgetart.

10

Zy quamen beide in 't perk *,
Zy quamen beide in 't perk, heel sterk,
Met herderen, en Nimfen,
Tin tin tin tin tin tin,
In Godt Apolloos kerk.

15

De rechter hoorde toe,
De rechter hoorde toe, noit moo
Om spel en zang te hooren,
Tin tin tin tin tin tin.
Toen loeide stier noch koe.

20

Apollo hief Beret aen,
Apollo hief eerst aen, met blaen
Van Lauwerier * belommert.
Tin tin tin tin tin tin
Hy zong gelyk een zwaen.

25

Toen Herkles uit den stool,
Toen Herkles uit den stool en poet
Des jammers op quam dondren *,
Tin tin tin tin tin tin,
Wat zagh men een gewoel!

30

't Was middagh by de klok,
't Was middagh by de klok, en kok,
In Pallas stadt, Athene,
Tin tin tin tin tin tin,
Toen al de lucht betrok.
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35

Een ieder riep : gewis,
Een ieder riep: gewis, wat is,
Wat wil dit yslyk voorspook?
Tin tin tin tin tin tin
Wie schept dees duisternis?

40

Zy liepen naer de mert *,
Zy liepen naer de mert benart,
Daer zagen zy den wachter,
Tin tin tin tin tin tin,
Den Heihont * met zyn start.

45

Zy hoorden veel geschals,
Zy hoorden veel geschals, een valsch
Geluit in drie geluiden,
Tin tin tin tin tin tin,
Drie hoofden, eenen hale.

50

De Wilde * dreef dien gast,
De Wilde dreef dien gast, heel vast
Gebonden aen zyn keten,
Tin tin tin tin tin tin,
Wie schrikt niet, als by bast *!

55

Hy quam in Platoos school.
Hy quam in Platoos school; de kool
In 't bakhuis glom als fakkels,
Tin tin tin tin tin tin,
Dat stonk, als een giool *.

60

De wyze en gryze baert,
De ,wyze en gryze baert vervaert
Wert gryzer om dit monster.
Tin tin tin tin tin tin,
De school kroop achterwaert.
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65

Nu zwyght het schoolkrakkeel,
Nu zwyght het schoolkrakkeel geheel.
En klooft goon hair in zeven,
Tin tin tin tin tin tin,
De Droes * ziet al to school.

70

Die in den tabbert zat,
Die in den tabbert zat, vergat
Zyn boeken, en zyn schriften,
Tin tin tin tin tin tin,
En wist niet hoe by 't had.

75

En Thales * sprak in 't lest,
En Thales sprak in 't lest: o post *,
Ghy steurt ons goude lessen,
Tin tin tin tin tin tin,
Loop heen naer 't helsche nest.

80

Hy ging van deur tot deur,
Hy ging van deur tot deur, recht veur
Den Wildeman, zyn' temmer,
Tin tin tin tin tin tin,
De stadt verschoot haer kleur

85

Het geemlyk kint kykt bril *,
Het geemlyk kint kykt bril, zwygt stil.
Het gaet nu vroet * to bedde,
Tin tin tin tin tin tin,
En volght zyn moeders wil.

90

Hy quam in 't heiligdom,
Hy quam in 't heiligdom. Hoe stom
Zat Pallas op het outer!
Tin tin tin tin tin tin,
Al d'uilen keeken om.
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95

Nu zochten zy niet meer,
Nu zochten zy niet meer, als eer,
Den oly uit de lampen,
Tin tin tin tin tin tin,
Noch viogen heene en weer.

100

Toen schreeude een halve roes *,
Toen schreeude een halve roes; wat droes
Versteurt de Hierofanten *!
Tin tin tin tin tin tin,
Hoe staet hun hooft zoo kroes!

105

Meduzaes slangenhooft,
Meduzaes slangenhooft, berooft
(Gen' mensch zoo van zyn zinnen,
Tin tin tin tin tin tin.
't Gebas ons stem verdooft.

110

Dus zong Apollo voor;
Dus zong Apollo voor, in 't koor,
En Pan begon in 't ende,
Tin tin tin tin tin lin,
Een ieder gaf gehoor.

115

Hy zong verwaent en stout.
Hy zong verwaent en stout, van woudt
En tempel, by Dodone *,
Tin tin tin tin tin tin,
Daer zich Jupyn onthoudt.

120

Daer hy orakels queekt,
Daer hy orakels queekt, en breekt,
Door 't korren van zyn draeiers,
Tin tin tin tin tin tin,
Als 't yolk hem bidt, en emeekt.

140

125

Daer boomen, groen als palm,
Daer boomen, groen als palm, door galm,
Verlege vraegers raeden,
Tin tin tin tin tin tin,
Geluit slaen als een halm.

130

Daar klinkend koperspel,
Daar klinkend koperspel, en bel
Hun' klank verdubbeleeren *,
Tin tin tin tin tin tin,
En klinken hel eu schel.

135

Ook wou zyn zangk hunlien,
Ook wou zyn zangk hunlien bedien
Hoe zommigh slagh van beesten,
Tin tin tin tin tin tin,
Met, kracht geen wit * magh zien ,

140

Een ander aert zich stoot,
Een ander aert zich stoot aen 't root,
Een verf by d'olifanten *,
Tin tin tin tin tin tin,
Gehaet, gelyk de Doot:;
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En hoe zich 't buffels velt,
En hoe zich 't buffels velt ontstelt
Om 't root, en roode7rokken,
Tin tin tin tin tin tin,
Bezuurt van menigh helt.

150

Wie niet ontrennen kan,
Wie niet ontrennen kan, wort van
De buffels doot geknuffelt,
Tin tin tin tin tin tin,
Al waer 't een oorlogheman.
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Nu zweegen ze alle bey,
Nu zweegen ze alle bey; elk zey :
Apollo wint de pryzen,
Tin tin tin tin tin tin,
155
Bestemt * van rey by rey.
Maer Midas *, tegens reen *,
Maar Midas, tegens reen, alleen
Gaf Pan den prys van 't zingen,
160

Tin tin tin tin tin tin,
En daerme ging hy heen.

165

De plompert, by een' vliet,
De plompert, by een' vliet, beziet
Zyn' eigen schyn in 't water,
Tin tin tin tin tin tin
En zucht, van groot verdriet.

170

Hy ziet, van zin berooft,
Hy ziet, van zin berooft, zijn hooft
Verciert met:ezels ooren,
Tin -tin tin`' tin tin tin,
lie had dit oit gelooft!

Eer 't iemant wort gewaer,
Eer 't iemant wort gewaer, hy 't hair
Met eenen hoedt gaet dekken,
Tin tin tin tin tin tin,
175
Noch loopt de schant gevaer.
De scheerder merkt het ras,
De scheerder merkt het ras, toen was
Het melden hem verboden,
Tin tin tin tin tin tin,
180
Hoe stork men hem belay.
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185

Hy groef, op dat hy 't zweegh,
Hy groef, op dat hy 't zweegh, om leegh
Een diepen put in d' aerde,
Tin tin tin tin tin tin,
Waer in hy nedersteegh.

190

Daer riep hy overluit,
Daer riep hy overluit recht uit :
Zwygh stil van Midas ooren,
Tin tin tin tin tin tin,
Te lang en ruigh van huit.

195

Hy stopt na dit gehuil,
Hy stopt na dit gehuil, den kuil
Met zant en aerde weder :
Tin tin tin tin tin tin,
Noch * ging de schant niet schuil.

200

De herder leert dit haest.
De herder leert dit haest. Hy blaest
Op 't riet, hier uit gesproten,
Tin tin tin tin tin tin,
Dees' klank die hem verbaest :

205

Wie u naer Midas vraeght,
Wie u naer Midas vraeght, hij draegt
En roert twee ezels ooren,
Tin tin tin tin tin tin,
Met recht aldus geplaeght.
MDCLIV.

In de eerste uitg. onderteekend: J. v. Vondel.
Am. uitg. 55 riool. Oorspr. uitg. 91, 92 zogen. (= Klioos
Kraam 1656).
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De Noordsche Nachtegael a.

Op de wyze van Arent Pieter Gijzen etc.
1 Het keelgat was gevangen.
De hangman * met de bast *
Stont ree de keel to hangen.
Zij had to veel gebrast.
Meester hengker maekte vast
Den strop gereet.
Toen brak haer 't zweet,
Dootzweet uit, van angst en last.
2 De hangman sprak : nu prove'
Voor 't leste noch een woordt.
Het keelgat kreet gans krevel *,
Och meester, spaer uw koort.
Meester, vaer zoo ras niet voort.
Och, schel my quijt *
Een luttel tijdt,
Eer de strop den aessem smoort.
3 De keel riep 't lichaam t'zaemen,
Beval het woort de maeg,
Die riet haer, zeg geen amen *,
Eer ik het ommevraeg.
Naar de Am. uitg. van 1736.

a Dit gezang is omtrent het jaar 1659, geduurende den Noordsen * oorlog gedicht, en men meent dat de dichter onder de
gelijkenisse van 't gevangen keelgat dat men hangen wilde,
wou toonen dat den Staet der Vereenigde Nederlanden aen den
Zont en Denemarken gelegen was. Ter dier tijdt hadden de
Zweden de Zont en een groot deel van Denemarken bemachtigt
en Koppenhage belegert en door het sluiten van de Zont, het
afkomen der granen uit Polen en Pruisen konnen beletten,
twelk het middel was om Hollandt de keel toe to binden, en
niet to lijden stondt.
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Is de scherreprechter graeg,
Hij wachte een wijl:
Dat 's hier de stijl,
Eer men hem voor recht beklaeg.
4 De maeg, om rouw to stelpen,
Beriet zich met de leen,
Of 't lijf de keel zou helpen,
En sparen voor 't gemeen :
Want haer docht het was wel reen,
Dat lijf en ziel
De keel behiel,
Zoo gedienstig voor elk een.
5 Laet gij de keel op hangers,
Wat zal de maeg, uw kok
En keukenmaegt ontfangen,
Wanneer de hongerklok
Brant en moort klept even drok?
Och, spaer de keel:
Zij schaft u meel,
Als gij bedelt om den brok.
6 Waar blijven d'ingewanden,
De buik, wanneer ik vast?
Al naaelen kies en tanden
Wat op den akker wart,
Zoo de beul de keel verrast,
En 't keelgat sluit,
Al 't lijf heeft uit,
Long nosh lever gaen to gast.
7 Waer toe brengt u de duivel?
nit al de laden dwaes?
De maeg hoeft meer dan zuivel,
En boter, melk, en kaes.
Kaes * en broodt is 't edel aes *,

145

Daer junk en out
Het lijf bij houdt.
Scheit * dan vrij nit dit geraes.
8 Elk merkt dat hier gevaer is.
Men hoorde elks stem in 't ront,
En gaf een Pensonaris *
Van 't lijf, den vrijen mont,
Last dat hy de keel terstont
Van strop en ton
Verlossen zou,
Eer zieh 't lijf verlegen * vont ;
9 Dat bij gebrek van handen
Verboden weer * to bien,
De mont zyn kopre tanden
Eens fel zon laten zien,
Eer hij 't halsrecht liet gesehien:
Want vint de beul
Bij 't recht geen heul,
Hy zal zelf * de galg(e) ontvlien.
10 Dit wert voor 's Konings * kroegjes
Gezongen in de Zont,
Toen 't nachtegaeltje vroegjes,
En in den morgenstont,
Al den voglezang in 't rout b,
Voor dag voor douw,
Ontvouwen won
Waer het leven by bestont.
Tekst 3 scherprechter, 8 hoordt.
a Dit Faaat op de oorlogsvinot van den Staet, die ter dier tijdt
onder 't beleidt van den Onder-Admirael de Ruiter in Donemarken was, en eindelijk to Funen, en elders zijn kopere tanden
liet zien, om 't keelgat, dat men benaeude, to ontzetten.
b Dit meent men speelt op den naam van den Heer Pieter
Vogelsang, Pensionaris der stadt Amsterdam, een der gezanten
die toen in Denemarken het belang van den Staet waernam, en
des zelfs nut bevorderden.
VONDEL, Hekeldichten,

10
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Ter begraefeuisse van den llooghgeleerden
heer Peter Schryver *.
Hoc * virtutis opus.
Nu rust de blintgeleerde * Schry v e r,

Wiens onuitbluschb're letteryver
Ons naliet maetloos schrift, en dicht,
Daer 's mans vernuft en geest nit lieut.
5 Nu rust de vader, die de Muizen,
De Zanggodinnen, aen 't verhuizen
Uit Grieken *, in verlaten schijn,
Ontfing to Leiden aen den Rijn,
En welkomde * op zijne eige kosten.
10 Dat schrijf met gout vry op de posten
Van zijne poorto. Wat noch meer?
Nu rust de ronde oprechte heer,
Die Hoogerbeetsen, Barnevelden,
En Grooten, Hollants grootste helden,
Toen al de weerelt hen verliet,
15
Vervloekte en met de voeten stiet *,
In hunnen kerker dorst bezoeken,
En spreeken, onder schijn van boeken,
Waerin zy lazen, versch gedrukt,
20
Wat valsche rechters, helsch verrukt *
Van gout- en staetzucht *, daegltkx broaden,
Om 't leeushof * by den toom to houden,
In een ondraeghb're slaverny.
Wat postschrift * past hier nu noch by ?
25 Hier leefde, die, in scherpe tijden,
belt Hoogerbeets in plaet dorf * snijden,
En kraeien op ztn boet * en ban:
Waer blijft de kroon van zulk een' man?
Dat klonk by heeren en gezanten.
Eerste uitg. 1 blintgeliefde (?).
Am. ed, 17 hunne.
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30 Nu sny 's helts lof met diamanten
Op kristalijn, waernit elk frisch
Het hart, tot zijn gedachtenis,
Noch rustigh, hem ten prijs, magh laven,
Die 's Gravenhaege met zijn Graven
Vereerde, en toonde, wie zoo vroegh
35
Den nacht des Heidendoms verjoegh.
Zoo werde 't lijk des mans gezonkon *.
De zerk magh met dit wapen pronken.
Overleden 1660, den 30 van Grasmaent.

Ter eenwige gedachtenis van den Neer Joan de Wit,
Raetpensionaris van Hollant, &c.
Me* velut rupes, vastum quae prodit in cequor,
Obvia ventorum, furiis.

Zoo beelt de tekenkunst D e Wit af, naar het leven,
Den mont der Staeten, die voor 't recht van
IHollant sprak ;
Hy best 'lc zich zelven, door veel wonderdaen
[bedreven *,
Een' Atlas *, opgegroeit tot zulk een lastig * pak.
5 Eneas monsterde * de daeden van zyn neven *,
En al 't Romeinsch geslacht, volvoert met zulk een'
[lof,
Door Godt Vulkaen in 't volt des beukelaers *
[gedreven :
D e Wit bestelde alleen de pennen ryker stof;
Het zy de man zieh queet to water en to lands,
10
En 't leven niet ontzagh to waegen op de zee ;
Am. uitg. van 1736: 3 Hij vest.
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Of 11 u w a o r t, * die de kroon dor Waterholden *
[spande,
Met Britsche standaerden onthaelde * op onze ree
Of zette in lichten brant de Koning-klyke vlooten ;
Of door het vreeverbont * 't gewelt van V rankrijk
[stuit.
15 Maer, Burgerschutters, leyt dit hart van u doorschooten,
Met zija' hoer brooder, waert al 't aerdryk door
[beluit ?

ech, vergeltgo dos uw va dere *,
En voesterheeren '4', die u voedden met hun bloet ?
Verdient hun trou en deught den naern van lant[verraders ?
Noit wort met naberou dit zwaer verlies geboet.

Verloore zoonen,

90

MDCLXXII.

13 Koninkliike. 18 voeden.

Op d'afbeeldinge
van den Heere i1eester Joan de Wit,
Raetpensionaris van Hollant, Fader * des Yaderlants.
Vincet * Amor Patrice.

Zoo leeft d e Wit in 't hart van ale oprechte harten,
De mont der Vryheit, en der Staeten trouste raet,
Zyn doot al * Vonverdient, zal Hollant eeuwigh smarten.
Hy storf * voor 't Vaderlant eon martelaer van Staet.
Haar 't fats. van Vonclels hs. bij Van Lennep.
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Op den zelven Wen

Zoo leefde Veer do Wit, der Staten trouwste Raat,
Gezwicht om geen gevaar, daer donderslagen ruischten,
En vadermoordenaers hem leverden en kruisten.
Vaderlant een martelaer van Staat.
Hy storf voor

Op den }leer Kornelis de Wit.

Pus leefde Ruart * Wit, zoo zwart als een Moorjaen *
Misverft, en met de schroef gepynigt op de seheenen,
Om valsche logentael, in damp en rook verdweenen.
Van zyne trou gewaeght de Teems en Oceaen.

WOORDENLIJST.
Aaron 77, Aron 60, 63, de broader van Mozes, was de
eerste hoogepriester, Exod. 28, vs. 1, zooals Mozes
de burger1TKe wetgever van Israel. Vandaar dat
M. en A. vaak bij ons beduiden staat en kerk.
(Zeeman). Vooral was dit zoo in de 1.7de eeuw :
zie Bakh. v. d. Brinks Opstel over de Hekeldichten.
Academie 38, Costers ac., 72, ingewijd 23 Sept. 1617, „een
Nederlandsehe oeffensehool" in de eerste plaats en
verder om er to vertoonen „eenighe commedien, tragedien ende andere oefeningen". „Het academisch
onderwijs moest weldra gestaakt worden door de
tegenwerking van den kerkeraad ; met de vertooning
der tooneelstukken ging men voort, hoewel niet zonder verzet derzelfde predikanten. De Academie was
en bleef vooreerst het bolwerk eener in geestelijk
opzicht mondig geworden burgerij, die de met zooveel moeite verwonnen vrijheid van gelooven, denken en spreken wilde handhaven; die door middel
van tooneel en drukpers invloed wilde oefenen op
den gang van zaken. Costers Iphigenia en Polyxena,
Hoofts Baeto, Vondels Palamedes en Hekeldichten,
alle nit de Academie voortgekomen, behooren tot
de litterature militante dier dagen." — „Het is wel
begrijpelijk dat de predikanten hunne aanvallen
vooral op het tooneel riehtten; zij zagen tereeht
in, dat cle tooneelen van Academie en &homburg

151
spreekgestoelten waren gelijkstaande met hunne
kansels waar het gold invloed to oefenen op de
burgerij en zij waren overtuigd dat de invloed van
het tooneel verderfAk was. Reeds in den aanvang
der 17de eeuw had de Sy node zich beklaagd over
de redeqkersspelen, „omdat zij Gods woord met
lichtvaardigheid en spot voor het yolk misbruikten;
omdat zulke spelen van de heidenen afkomstig en
bij de Israelieten zoowel ale in de apostolische kerk
onbekend waren. En later vinden wt de predikanten
ook to Amsterdam telkens als wachters op de muren
van hunne veste indien zij daze bedreigd achten.
Gedurig zien wij bezendingen van den Kerkeraad
bij Burgemeesteren met het verzoek de vertooning
van een of ander stuk to verbieden; nu eens geldt
het Costors Iphigenia (bl. 72), waarin de predikanten persoonlijk werden aangevallen, dan eens
Vondels Gysbrecht (bl. 98) om het katholicisme
dat er zich in openbaarde, dan weer Lucifer (b1.128),
om de onheilige, onkuische, afgodische, valsche en
gansch stoute dingen die men in dat stuk vond".
(Lie verder o. a. Kalff, Literatuur en tooneel to
Amsterdam, waaruit het bovenstaande is aangehaald).
Na Smouts verbanning en de Haaglooperij declameerde omstreeks Maart 1630 de tooneelspeler en
portier van de Regulierspoort Thomas de Keyser
Vondels Vraagdicht der Amsterd, Akademie, bl. 38,
op de planken; daarna werd het gedrukt en beantwoord, maar 12 April werd het drukken van
vraag en antwoord verboden. In 1631 werd het
opnieuw uitgegeven; vandaar Brandts onjuiste
dateering. Het baste der vele antwoorden was van
Maria Tesselschade, in sommige uitgaven onderteekend P. C. H., (zie J. de Vries, Noord en Zuid
1900, hi. 296) dat in de Amersf. van 1736 aldus
luidt :
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De beste tong die stemmen smeede,
Zong Gode lof, den menschen vrede *.
Die zwygend meest haer deugt betoont,
Is die met vuur d' Apostels kroont.
De snoodste op de aerde deed de menschen
Zoo wijs als God to wezen wenschen *.
De booste sprak in 't hemelrijk,
Myn macht zy d' hoogste macht gelyk *.
In hun sticht Godt zijn heerschappijen,
Die, met het doen, 't geloof belyen.
Schyn ale een drog on dwaellicht leidt
Wie dat haer volgt, ter duisterheit.
De vroome zielen to belaegen
Kan Holiants zachte grond niet dragen.
De Roomsehe geus het smeekent blad
Tot Brussel onderteekent had
Zoo wel ale d' ander, en verzocht 'er
'a Lan g vryheit by aen 'a Keizers dochter.
Den muiter, die gerustheit haot,
Loost altijt een geschikte start.
Daer d' eons Burger 's anders muuren
Bestormt, die Stad en kan niet duuren.
Goon aerdsche Godt, of by wort by
Ben eedt verknocbt : meer schutterij.
Wat leeraers ook dien bast ontlitsen ",
Die kerven 't snoer der zeven flitsen.
Ben der vele andere antwoorden, ook in de Am. 'Wig.
opgenomen, luidt:
D' Amsterdamsche Kakademie, ofte Guitschool,
AEN ALLE OPEETERS ENDE DRONKAERTS, LIEFIIEBBERS
VAN DE VOLLE KANNEN.

Alvol, op Heels-Ton geseten,
Vraegt al zijn dronke kale Neeten,
Wat beet of slimete toogen sijn ?
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Of water droncken maekt of wijn?
Of drinkensdwang van Bacchus-fielen
Niet strekt, om volkan to vernielen ?
Of zuipery niet was de schat,
Waerom by eerst ontstak zijn Vat?
Of ook in welbebierde Steden,
Eon Bierverzaeker dient geleden?
Of huis verdrinken 't lach ontsticht?
Of eed tot drinken niet verplicht?
En of zich dronkaerts niet verloopen,
Wanneerz' om bier den brook verkoopen?
Wiens slempmael slofst en slompigst is,
En gaerst tot dronkaerts drek en pis,
Dien zullen Kakademi-Heeren,
Met eon besmeerden droelpot eeren,
Daer Bacchus, met zijn dronke handt,
In snee den vuilsten Fiel * van 't Landt,
Die zoo bespogen heen gaat strijken,
Dat Morsbel voor zijn stank moot wijken.
Anagramma *.
Nu is Joost van Vondelens
Wijs en heiligh dunkend mens
In uw naem bevonden!
Zooje ziet,
Datje hiet:
Sotje vol van sonden.
Nacta est patella sunm operculum.

Nu is de slimme Pot gedekt,
Nu is de Schimper weer begekt.
J. C.
In J. C. heeft Vondel, blijkens zijn antwoord bl. 89,
gezien J. C. Trigland Het anagramma kan afkomstig
zijn van J. CATS : aan zijn adres is althans het anagram. De Tekst, bl. 40, volgt in de uitg. van 1682
en in de Amersf. nag. niet op dit very. Hieruit spreekt
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Vondels minachting voor den pietistisch-Calvinistischen en erotisch-moraliseerend dichtenden
staatsman.
achterdeel 44, nadeel, staande tegenover voordeel.
achterliggen 19, achterstaan, minder in tel zijn.
advijs 34, 35, 79 tog. advies, beide van Fransch a(d)vis,
gevoelen van geraadpleegde personen; ongevraagde raadgeving.
advokaet 1, zie OLDENBARNEVELT.
aenbidden scheidbaar vervoegd 84, 64, zooals 2 regels
eerder.
aenblaffen 61, verwijten.
aengeronnen 107, van aenrennen, snel naderen; ook met
rand in verband gebracht, vgl. aborder, en dan
ook aenrannen, aantasten, by. bl. 47 vs. 169.
aengevochten 49, eangetast. Vgl. de beeldspraak bl. 80
vs. 48. Hij bracht de zieken troost.
aenrannen 47, aantasten. Zie het voorvoorgaande woord.
aenschijn 48, 83, 109, aengezicht 108.
aansienlijckheid 13, aanzien, gezag.
aenstooten 120, aanrennen, aamtden.
aentrekken zie antrekk,en.
aerselen 90, terugdeinzen (voor berouw).
aersling 43 ruggelings : de misdadiger ging r. de ladder op.
Aerssens of Van Aerssen (Cornelis), griffier van de StatenGen., 1584-1628, onderhandelaar met NEYEN (zie
aid.) opgevolgd door C. Munn. Hij beschuldigde
Oldenb. van omkoopbaarheid en van eons 14000
gulden in „Spaansche pistoletten" (zie ald,)tehebben
betaald voor zijn zoon. Ilt was de vader van .
Aerssens of Van Aerssen of d'Aerssen (Francois), heer
van Sommelsdijk, gob. to Brussel, van 1598 tot
1616 gezant to Parts, eon talentvol, maar onvoorzichtig en met de Hugenoten intrigeerend man,
die Oldenbarn. tegenwerkte en zich aansloot bij
de strong Gereformeerden. Om zijn eerzueht to be-
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vredigen en de groote geschenken to kunnen genieten, die den eervollen post zeer voordeelig maakten,
heeft hij zich lang weken te liandhaven. Hoewel
hij alle y aan Old. had to danken, is hij diens doodvijand geworden en heeft hij meer dan iemand tot
diens val en later van diens zoons en schoonzoons
en aanhangers medegewerkt. Zie de aant. op bl. 54
en 79. Door Maurits eigenmachtig tot Gecommitteerde benoemd, had hij met Pauw en Mays het
College in zijn macht. Later was hij lid van den
Rand van State, dikwijls hoofd van gezantschappen
en leider van de buitenlandsche zaken. j 1641. In
Palamedes is hij Ulysses en in vs. 1132 wordt van
hem gezegd, dat hij „zich eerloos verrijkt." Zijn
portret door Mierevelt bij Wagenaar X. Zijn zoon is
Aerssen 125. In zijn opstel over den aanslag von Willem
II op Amsterdam schrijft Mr. W. H. de Beaufort :
TOgenooten verdachten o.a. VAN DE CAPELLEN
bekend geweest te zijn met de plannen van den
Prins. „Hij had echter, zoo verhaalt hij in zijne
gedenkschriften, den Prins reeds weken voor den
aanslag op Amsterdam trachten of te schrikken
van elke poging om zich met geweld recht to verschaffen en hem daartoe herhaaldelijk de droevige
lotgevallen van het koningshuis in Engeland voorgehouden. Op den gedenkwaardigen Zaterdagmorgen van 30 Juli gal de Prins dan ook aan Van
de Capellen kennis van wat hij verricht had, met
de woorden: G-ij zult wel schrikken als gij hoort
wat ik gedaan heb." (Wel had hij deel uitgemaakt
van de bezending, die met den Prins aan 't hoofd
de Hollandsche steden rondtrok, en daarbij gewoonlijk (te Dordr. zeer scherp) het woord gevoerd. Men laze over hem het art. in. Kok's Wdb.,
of in den Volksalm. van 1876 dat van Van Vloten :
.'en oprecht vaderlander (1e) v fide emit)). ,,Vie
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ongetwijfeld in 'a Prinsen vertrouwen is geweest,
waarschijnlijk hem in zijne plannen gesterkt heeft,
misschien wel tot de volvoering aangezet, was
de slecht befaamde griffier der Staten-Generaal,
CORNELIS MuscH," wiens onverwaehte dood, twee
maanden na dien van den Stadhouder, vrij algenieen
het in de coot op bl. 124 vermelde gerueht deed
ontstaan. „Er was nog een lid der Staten van Holland, die kort voor hot volvoeren der onderneming,
er mede in kennis word gesteld. Hij had in do
oogen van den Prins het voordeel van meer krijgsman dan staatsman to zijn, en to behooren tot een
geslacht, dat Binds den val van Oldenbarneveld in
blakende gunst bij het huis van Oranje was gekomen. Dit was CORN -ELIS AERSSEN, heer van
Sommelsdijk, „de rijkste ingezetene van Holland,"
kolonel in dienst van den Staat en gouverneur
van Nijmegen, tevens als lid van de Ridderschap
van Holland in de Staten van dat gewest beschreven." Ht (1. 1662) dacht de rol van zijn vader to
spelen, maar had veel minder bekwaamheid.
aertsbacchant 40, groote drinker. Zie Bacchanten.
aertslastertong 85,1-,Bogerman ; zie aldaar.
aertspaleis 89, prachtig paleis.
aertspriester 63, Christus.
aes 32, de eenheid van het nude gewicht, het Meinste
gewichtje, 0.047 dgr.
aes 70, 96, 144, voedsel. Hiervan azen, voeden.
af 35, van.
afbeeldinge van Oldenbarn. 9. Eat van Mierevelt bij
Muller: De gouden eeute.
afdrijven 88. De Groot ging van Loevestoin near Gorkum
en van dear near Parts, van wear 14 in 1631
torugkwam.
Eene vooral
afgebrooken huis 22, afbrelien-van
Latijnsehe wijze van zeggen, die reeds in 't Mel.
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oven gowoon was als bu y. bij Da Costa. Zoo ook:
gedoe;nde trouwe 85 (Zie wiens), wonderdaen bedreven 147 en
afgemartelt blot 85, afmarteling van 't bleed.
afgeronnen 110, afgemat, uitgeput tengevolge van bet
toomeloos voorthollen.Verl. dw. van het wed.werkw.
afgeslaefd 91, uitgeput van slaafschen, zwaren arbeid.
afgesleten 126, in krachten afgenomen
afgestreden 6, door lijden en strijden uitgeput.
afgodt van G. 5, Calvijn. Zie Vorstius.
afgrondt 9, 11, 14, 54, 78, 81, 84, 85, 90, hel, fig. duivel.
Zie de Pantheon-uitg. van den Lucifer.
aflooting 5, collectief: afstammelingen.
Akerverken 98. Hiermede wordt bedoeld Simon Engelbrecht, gob. to Aken, die o.a in 1637 regent van
den Schouwburg was en toen de eerste opvoering
van den Gysbrecht bemoeiliikte. Ook al in 1630
schijnt hij zich to hebben geweerd. Zio bi. 69.
Tevens woordspeling met varken, dat met akers,
eikels is gemest., Burg. De Graef, aangezocht om
Vondels Gysbrecht to verbieden, maakte er zich
met een Jantje van Leiden af. In het N. N. ligt
minachting. Zie Penon, Vondeis Ilekelcl. bl. 190.
Akteon (Actaeon) 101, een beroemd jager, door Artemis
in eon hurt veranderd, word door:zijn7eigen honden
verscheurd. Elders „hoorndrager". Zie Meinsma
in Tend en Letteren,)V 209 en Ovidius,7Lib.
Jab. II.
alles 83, vs. 118 genitief van al, alle, ook nit Vondels
Kinder-Wk bekend.
al mit een 73, alles met elkander.
algemeene best 88, republiek, gemeene best 50, 's lants
gemeene best 119.
alikruicken 122, een soort van zeeslakken die vooral in
Zeeland voorkomen en gekookt als een lekkernij
worden gegeten.
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alleens 82 geheel hetzelfde.
allerkristelijkst 88, 89, officieele Hie', door de pausen
aan de Fransche koningen toegekend.
als, Amst. as, staat na een comparatief 11, 30, 34, 50,
69, na een ontkenning 12, 57, beteekent voor 13,
vgl. vs. 33. Zie dan.
Alta mente repostum 86. Hot blijft diep in de ziel bewaard.
De vier volgeude verzen, genomen uit de voorrede
van den Palamedes en daar vertaald nit de Andromache van Euripides, stonden op de keerzijde
van den gedenkpenning, door Oldenbarnevelds
vrienden geslagen.
al te, 51, vs. 88, 119, 148 zeer, versterking van te: zie
aldaar. Nog in: niet al te Icel.
altemet 26, some, misschien.
amen 143, laatste woord van een gebed, amenvaer 77,
jabroer. 2 Kor. 1, 20 = de profeten van bl. 76 vs. 2.
Amstelaer 116, Amstelbewoner, Amsterdammer. Hiervan
Amstelaredam, later Amsteldam 43 of Amsterdam.
anagramma 7, 40, 155, letteromzetting.
ang 31, benard, bonauwd; verwaut met eng en bang.
Antiochus 61, ,,een grouwelick tyran". Zie Daniel XI.
antrekken 37, aentrekken 104, het tegengest. van aftreicken ; hetzelfde ale optrekken vs. 21.
Apostaten 122, afvalligen, inzake geloof.
aposteleeu 50, apostels tijdt 104, eerste tijd na Christus.
Zie Luc. Hand. der Apost. II, 45.
apostolijk 4, 102. Zie I Petr. II, 17 voor de laatste plaats.
Aristides 117, de rechtvaardige, altijd voor 't belang zijner
stad en medeburgers levende, werd door den invloed van Themistocles uit Athens verbannen.
Maar hij werd teruggeroepen en eenige jaren later
moest Them. het land verlaten.
armen 106, arme tegenwoordig worden dgl. woorden ale
zwakke zelfst. nw. verbogen, vroeger als bijv. zooals
nog in 't Duitsch.
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arend 63, adelaar, het Romeinsche veldteoken.
Arminius 1, 92 (Jacob Harmensz.), gob. 1560 to °tidewater, studeerde to Leiden, Geneve, Basel, werd
prod. to Amsterdam, prof. to Leiden (1602 tot
zijn dood 1609), waar hij Fr. Junius opvolgde. Zie
Decr. horr.: hij heeft zieltjes nit de hel teruggohaald, die er door Calvijn waren ingebracht.
as 7, arse 30, assche asch. „Het spit in de a. wenden"
de zaak bederven. Het meervoud 60 var., 111 ale
in 't Latijn.
Astarot 61, „den afgodt der Zidoniers ende Philistijnen".

Eigenlijk de Phoenicische maangodin Astarte. Richt.
II, 13.

Atlas 147, was de titan, die den hemel moest torsen.
Athene 67, Leiden.
autaer 65, 82, 111, de tussehenvorm van altaar 5, 82
var. en outer.
af) en recht verkeerd.
averechts 47 met bijw. s van ave
azen 13, 101, zie aes.
Baal 61, „eigenlijk Heer beteekenende, was de naam van
den zonnegod, die inzonderheid door de Filistijnsche
en Fenicische volksstammen werd vereerd : van
deze namen de Israelieten dien afgodsdienst over,
aan welken zij, ondanks de heftige bestrijding
door de Profeten, van het tjjdvak der Richteren
af tot aan de Babylonische ballingschap toe, gehecht bleven vooral in het rijk der tien stammen,
bepaald onder de regeering van Honing Achab,
stood de dienst van dozen God in hooge eer".
Bacchanten 130, (de predikanton voorstellende) of Maenaden 132, waren priesteressen van Bacchus, die
door wijn bevangen ale half bezetenen feest vierden. Vooral Trigland 40, 74. Ook Bogerman werd
drankzucht verweten 12. Zie doelvaers.
bachtent 106, achter. Met parag. t uit bachten, gevormd
ale binnen.
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baektant 106, kinnebakstand, kies.
baerelijk 50, 83, wezenlijk.
bakermoeder 82, vrouw, die bakert ; later verkort tot baker.
Baldeus 66, Baldes, Valdez „had tot Loyderdorp in zijn

lierberg do stad Leiden afgetekent, met alle de
schansen, tot 63 toe, waar onder hij self in 't Latijn
had gesehreven : Vaert -wel stad, vaert wel kleine
burgten, die verlaton zijt out 't water, en niet om

't geweit der vijanden."
Bank 34 letterlijk, 85 zand hoop onder het schavot, waarop

het schip van staat strandde, 114 Amst. geldbank,
opg. 1609. „Do zekerheid dier bank was ten spreekwoord geworden: dat is zoo vast als de bank."
(W. 0. Nees; Dr. Kluijver). Het schijnt me toe, dat
die uitdrukking een navolging is van de Fransche.
baren 23, sehreeuwen, gebaar maken.
bars 54, hard, ruw.
bassen 82, 137, blaffen 111.
Bassen (van) 24, Rand en Schepen to Amsterdam, met

Wien Vondel nog in 1625 bevriend is, maar dat
was voor de Palamedesuitgave. Over Malchus
spreekt Joh. 18, vs. 10, Luc. 22, 51.
bast 143, strop, oorspr. van boombast gemaakt.
Bastert vierschaar 85, de „speciale commissie", of Bloedraet 7, 87 waaraan het rechtsgeding van Olden-.
barneveit en zijn vrienden was opgedragen. De
namen der rechters waren : Van Essen, De Vooght,
Kromhout, Adriaan Junius, Kouwenburg van Belois,
Rosa, van Zwieten, Muis van Holy, Arend Meinertszoon, Van Zanten, Van Broekhoven, Reinier Pauw,
Schaagen, Bruinink, Mandemaker, Schotte, Ploos,
Salmius, Van den Sande, Aitsma, Sloet tot Vollenho,
Van Hemert, Schaffer en Gokkinga. „Eon party
van deze waeren jonge en onervaerne mannen, die
Ain Ed. Old. zelfs voor edellieden gedient hadden
in zijn ambassade" (Brandt op Palamedes 1491).
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Batavier 10, 108, 125, Hollander 32, Hugo do Groot.
baziliscus 25. In de War. der Dieren als een monster,
half haan, half slang, voorgesteld en omschreTen als :
Het wreede, onmenschlijk dier, dat eiselijk en straf,
De menschen blixemt met een oogenwenk in
't graf.
beckeneel 14, 132, hersenpan, hoofd ; van beckon 118
schotol. De voorstelling is ontleend aan den dood
van Johannes den Dooper. Historisch is do nitroep
van den sehorprechter, toen hij des konings hoof('
bij de haren vatte : „Dit is het hoofd van een
verrader!" Zie voor 52 op steentje.
bedelbrok 105, schooier ; vgl. „galgebrok"; schrale tiagebuur 100, pracher 104. Op bl. 144, c. 5 een gebedeld stuk brood.
bederf 102, ondergang, verderf.
bedroopen 127, van droopen, causatief van druipen: (met
vet) bedruppelen.
beguichlen 115, toespeling op Mercurius, die den bewaker
der koe lo doodde.
beitlen 27, dial. vorm van buitelen.
bekken 119. Zie morgenwekker en bekkeneel.
beklagen 145, aanklagen. Hiervan ons beletaagde.
bekoren 96, verleiden.
belachen 2, 120, bespotten, uitlachen. Het word stork en
zwak vervoegd. Zie uitiachen.
beleven 49, naleven.
Belzebub 63, 82, een duivel, oorspronkelijk de naam van
een Philistijnsche godheid. Zie Lucifer.
benaeud 114, nauw.
bengel 76, klok of groote bel, die geluid wordt voor
't afvaren der schuiten, enz.
bergen 88, 91, 103, 111, 86, zwak vervoegd: bergen,
redden, in veiligheid brengen. Vgl. voor de laatste
plaats Oldenb. woord : „Van harte wenseh ik, dat
Vox DEL, Hekeldichten.

ii
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door hot vergieten van mijn blood alto tweedracht
in den lande moge ophonden."
berkemeier 114, groote drinkbeker van een berkemei,
berketak, vervaardigd.
berokken 103, berokkenen (vgl. beamen), lett. op het spinrokken zetten, vgl. op het (weefge) touw zetten.
beslikt 95, beslijkt.
beslobben 95 bevuilen. slobbe = slib, plodder.
best 51, 147, het best. Zie bl. 38 en 40 vs. 15 en 16,
enz., el. 46 beter.
best 86, 117, voordeel, nut : ten beste offeren — ten nutte
van anderen aanbieden. Zijn die anderen vijanden,
dan wordt de beteekenis ten prooi geven, prijs. geven. Zie gemeenebest.
bestemmen 15, 141, beamen, goedvinden. Vgl. Ild. beistimmen.
bestevaer 42, 85, grootvaAr 9, eernaam door Vondel aan
Oldenbarn. en C. P. Hooft gegeven. Het yr. beste-

MOfir 26 heeft dat vereerende niet.
bestoven 13, 21, bedwelmd, aangeschoten. Zie 111n1. Wdb.
en Van Dale.
bet 13, 41, 43, 46, 53, beter, moor.
Bethlehem 81. Vgl. voor daze verzen den bekenden rei
nit den Gijsbrecht, 1637.
Bethelsche papers 41. Tijdens het bestaan van het Rijk
der Tien Stammen was Bethel een van de hoofdzetels der afgoderij. De Beth. p. zijn de Synode
to Dordrecht. Zie paep.
betrouwen 11, toevertrouwen.
Betteken enz. 71, een reeds voor 1600 bekend volksliedje,
„dat ongelukkig niet tot ons is gekomen". Voor
de wtize vgl. F. van Duyse, bl. 1699. Zie Otter.
beukelaer 147. Bedoeld is het schild, waarvan Vergilius
naar Vondels vertaling (Eneis, bk. VIII vs. 934
vlgg.) schreef :
De Viergodt, schrander op verborge wichleryen,
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En niet onkundigh van den tijt, die volgen zal,
Had hier al 't Italjaensch toekomendo goval,
De zegestaetsien van Rome oock in gedreven.
Men zagh 'or al 't geslaeht, en d' afkomst, en
de neven,
To spruiten van Askaen, en wat die telgen roert,
En d' oorelogen, d' een na d' ander uitgevoert. Enz.
beulsgezinden 47, vijanden van Oldenbarneveld.
Beuningen (G. D, van) 97, meermalen burgemeester van
Amsterdam, overladen 1633. Zijn dochter was getrouwd met Joh. van Heemskerk, den schrijver
der Bat. Arc. Zijn zoon Coenr. v. Beuningen,

pens. van Amst. tot 1660 (vervangen door
Pieter de Groot), intusschen gezant in Zweden
en Den., later vroedsehap en burg. van Amst.
on afgezant naar Frankrijk en Engeland, overbed krankzinnig in 1693. (Zie aant. op Noordsche
oorlog.)
beuren 46, 73, overkomen, gebeuren. Zie go—. Over het

schandelijk bankroeteeren to Amsterdam spreekt
ook Bredero in 4n (Voorrede op den) Spaanschen
Brahander. Zio Schotel, Maatsch. Leven 244.
beus 30, 74, kwaad, vgl. een kwaden drank hebben, boos,
67, 126, waarvan het een Holl, dial. bijvorm is,
zooals leeg naast Iaag. Zie deur.
bevaert 79, lijd. voorw. bij een anders onov.werkw. Vgl.
zUn gang gam Hiervan one bedevaartganger.
bevinden 21 gevolgd door een ace. cum inf.
Beza (Theod.) 1, 84, (1519-1605) „een beroemd Geneefsch
hervormer, na Calvinus de uitstekendste onder de
woordvoerders der Hervormde kerk in de 2de helft
der 16e eeuw". Na den dood van C. (1564) wordt
hij ale de hoofdpersoon dier Kerk beschouwd, ale
het hoofd der Protestanten Frankrijk en Zwitserland. „Naast den gestrengen en terugstootenden
Calvinus maakte Beza zulk een aangenamen in-
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druk, dat mon in die dagen sehertsenderwijze zeide : „Men Zen liever met B. in de hel dan met
C. in den hemel willen wezen".
bezegelde brieven 123. Hiermede wordt de bekraehtiging
met schriftuurplaatsen bedoeld van zijn vaders
Politijke Christen. Tevens woordspeling: bezegelen

= bedrijten, bevuilen (Dr. Poll). brief = akte,
bewijs.
bezoeken 2. beproeven.
bezwalken 6 verduisteren. Afgel. van een woord zwalk
d.i. damp, dikko rook.
Bicker (Andries) 37, 115, 116, 118, 125 een heerschzuchtig man, prat op zijn rechten, verdraagzaam in
den godsdienst, meermalen burgemeester van
Amsterdam, en Cornelis Bicker 116, 118, 127, in
1650 regeerend en alleen aanwezig burgemeester
aldaar, toen de stad werd belegerd. Hij liet z©
dadelijk slaiten en in staat van tegenweer brengen. Beiden die v6Or den vrede en v6Or afdanking
van krijgsvolk hadden geijverd legden naar den
eisch van Willem II hen ambt neder, maar werden
na diens dood op do meest eervolle wijze in do
regeering herkozen. Cornelis was weer burgemeester in 1654 maar stierf in 't zelfde jaar. Zijn
breeder overfeed in 1652. De zoon van den laatste,
Geraert, is Hooft opgevolgd als drost van Maiden.
Johan de Witt was door zijn huwelijk met Wendela, dochter van den burgemeester Jan Bicker,
nauw met dit aanzienlijk geslacht verwant.
bidden 17 regeerdo vroeger een 2den nv.; 94 noodigen
(ter begrafenis).
Bie (Joris de) 47, in 1586 aangesteld tot thesauriergeneraal in de plants van den beruchten Reingoud.
Met gelijken lof als Vondel en Brandt spreken
ook andere schrijvers over hem.
biechtvaders 11, Walt-tens, nit de Synode to Dordrecht 12

1,65
Mei ontboden, Lamotius en Beyerus, de predikanten van bl, 37. Zij erkenden, dat Oldenb. in 't geloof Contra-Remonstr. was.
bijget 37, bij God.
bijtebauw 25, bullebak, spook, monster, alliter. formatie,
waaraan misschien bijten en bauiven tot grondslag
liggen. 't Is geen bijv. nw. : vgl. haneweuning,
begijnekoek, enz. Zie o.a. v. d. Bergh, Proeve van
een Kritisch Woordenboek der Ned. Mythologie.

bijtschaep 54, wolf, Wolfaert (in Harpoen) De predikant
heette Gozewijn van Buitendijk. Evenals het vorige
woord komt ook dit in Marnix' Bijenicor f voor,
waar de S. vermoedt dat het woord bisschop daarvan eon verbastering is.
bikken 118, hakken, houwen, enz. vgl. bl. 18, le c. en
bl 27 c. 36; eig. met den bek (snavel) pikken.
blaesbalg 63, iemand, die een ander in vuur brengt,
dweper, drijver ; 110 wind.
blaeskaek 96, iemand met opgeblazenkaken, trompetter,
later windmaker.
Blaeuwe steen 34. Van'Leeuwen, Korte besgryvi'ng der
stad Leyden, bl. 39 : „Deze oude stad was verdeelt
in vieren-delen, - op - het midde-punt van dewelke een
groten Blautven-steen in 't. midden van de straat
leydt, op dewelke'`, Poorteren, die haar schulden
niet betalon en konden, naar voorgaande Youths
ontpoortert wierden, ende verklaart van haar Poorten.de Burger-regt vervallen to syn, eer dat men
deselve in gevankenis:'mogt doen stollen, ende
molten oerst driemaal om den selven steen geleid
werden, om to sien oft haar iemand wilds verborgen." (Uitvoeriger dsarover handelt Orlers :
Besehr(jving der stud Leyden, bl. 75 vlgg.).
blinde darm 80, van de verblinde krankzinnige moeder,
die nit honger haar kind opeet.
blintgeleerd 146, blind goworden in zijn studio : de laatsto
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tien jaren van zijn leven was hij blind. Gevormd
ale blauw geverfd.
Blixem van 't Noordh. synode 76. „De twisters over den
schutterlijken eed (bl. 34, 35, 38, 55), waardoor
Smout en (Jloppenburg waren afgezet (hi. 60, 76;,,
welke voor het recht van sessie — d.i. zitting in
den kerkeraad — waren, stegen to Amsterdam
steeds hooger en toen de Synode, in 1631 to Enkhuizen vergaderd, partij trek tegen de Amsterdamsehe regeering, klom de verwarring ten top
en schreef V. dit gedicht op do eindqmen van de
Vraag der Amsterdamsche Akademie" (Van Lennep). Hot woord blixem is hier op to vatten ale
die van den Paus (vgl. vs. 19 en 20), eveneens
ale bl. 11 en bl. 80, vs. 37. Doze fig. beteekenis
is uit het Latijn overgenomen.
bloet 66, kind. In 1618 werd de schepen Frans Pieter
Duyst van der Weri, geb. 1574, zoon van den beroemden burgemeester, ,,na de verandering, bij
Prins Maurits den 23 Oct. gudaen, niet wedor
aangesteld." Op bl. 92 nicht, 112 geslacht, gezindheid.
bloetbeuling 121, bloedworst, genoemd naar den darns
(= beuling) waar hij in gestopt wordt. Ook Beheldnaam voor een onbevoegde, domoor.
bloethondt 94, woordspeling ale „Bontgenooten". Als
thane 90.
Bloedraet 7, 87. Lie Basterdvierschaar. Bl. 17 gezegd
van Burgemeesters e.a. van Leiden, ook gewetensbeulen genoemd, omdat zij gestreng do plakkaten
tegen de Remonstr. handhaafden, naar den wensch
der Theologische faculteit en vele Vlaamsche en
Brabantsche lakenwevers, die zich en hadden gevestigd. Door Vondel zoo genoemd naar den naam,
dien het yolk gaf aan Alva's Raad der Beroerten.
Blokhuis 113, bolwerk. „Bedugt, dat zyne Hoogheid, die
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misnoegd bleef op de stad, bewoogen mogt worden,
om ras, wederom, te onderneemen, 't gene hem
nu mislukt was, begon men de stad te versterken
en werden er o a. twee sterke houten blokhuizen
gestigt op den Amstel, die nogtans den vrijen
loop van 't water to zeer belemmerden, en, hierom,
in 't jaar 1654 wederom geslegt werden" (Wagenaar). Vgl. Anistell. Aricadia , bl. 68.
book 83 ml. zooals nog wel in Vlaanderen.
Boeren-Catechismus 34. Een Cath. is (met de gedachte
aan den Heidelbergschen van 1563) een geschrift
waarin de hoofdbeginselen van den Calvinistischen
godsdienst zijn omschreven in (vragen en) antwoorden.
„In 1628 begon in Amsterdam de strijd opnieuw
tusschen de kerkelPe partijen en trachtte de
Prins persoonlijk den twist to effenen." Maar toen
de Regeering het getal waardgelders vermeerderde
en een onbetrouwbaar vendel afdankte, een Remonstrantsgezinde, J. C. Vlooswyck, tot kapitein der
schutterj benoemde (12 Oct.) en hen, die in hun
gemoed zwarigheid maakten om onder hen to
dienen „van hun schutterltken eed ontsloeg", toen
lieten de misnoegden, onder leiding van LENERTZ
en BOGAERT, door zes afgevaardigden (Haegloopers,
bl. 19 c en 25) een verzoekschrift indienen bij de
Staten van Holland en audientie vroegen bij den
Prins (13 Dec.) Het resultaat was, dat het verzoek werd afgeslagen, de afgevaardigden niet
werden ontvangen, dat 19 Dec. zes vendels nieuwe
troepen werden gezonden, dat in Jan. 1629 Lenertz,
voor zijn leven nit de stad werd verbannen (bl. 19)
en Bogaert voor twee jaren (bl. 25). Na zijn verbanning was Lenertz niet meer de oude Oogentroost, maar een beroemdheid, in de oogen der
predikanten een martelaar. Op zijn beeld, uitge-
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geven door het consistorie bij zijn boekverkooper
Marten J. Brandt (bl. 18), met het randschrift :
Carolus Leonardi. Amstelodamensis. Medicinae
doctor. Aetat. XLII. Anno CIO IOC 29, kwam
een lofdicht van S. Ampzing, predikant to Haarlem
(zie E. Rijpma, Noord en 'Add XXVII, 428):

Dit 's Doctor Karels Beeld, een man van vromen
[leven,
Met yver voor Gods kerk en 't Vaderland gedrevon ;
Die daer 't gemeyne best voor Godt en 't land
[betracht,
En syn bysonder heyl en tydlyck good veracht.
Hierop was Vondels bijschrift (bl. 35) een terugslag. Ook Bogaert, toen 51 jaar oud, kreeg een
eerdicht (bl. 35 ; Penon. bl. 26, 281. Intusschen
was met behulp van (Smout en) Kloppenburg, die
toen als afgevaardigda bij de Synode to 's Hage
was, een ander verzoekschrift opgesteld aan de
Synode, beheizende vijf vragen: 1 0. Of een lidmaat der gereformeerde kerk een eed mocht doen
strekkende tot nadeel der ware gereformeerde
religie ? 2 0 . Of hij zulk een duisteron en ingewikkelden eed mocht doen, dat hij daardoor zou
kunnen verplicht worden iets to doen tot nadeel
der gereformeerde religie ? Bo. Of hij een Burgerkapitein verkiezen mocht, dien hij weet to zijn een
gezworen vijand der ware gereformeerde religie?
4 0 . Of hij dien eed mocht doen om ontschuttering,
ontpoortering, enz. to ontgaan ? 50. Hoe hij zich
bij weigering moest gedragen ? Alvorens to
antwoorden Wilde de Calvinistische (Blok IV, 186)
Synode het gevoelen vernemen der Theologische
faculteit to Leiden, waarop Kloppenburg e.a zich
daarheen begaven. Op de vier eerste vragen word
ontkonnend geantwoord, op do Na g e, dat men
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zich lijdzaam moest gedragen en (lode de zaak
bevelen. Pit antwoord, door de Synods goedgekeurd, werd 6 Dec. aan de Schutters gegeven.
Burgemeesters van Amsterdam dachten anders.
Smout en Kloppenburg moesten de stad verlaten
(bl. 70). Vondel schrijft den Boeren-Catechismus
en het Vraaghdicbt bl. 38.
boerman 29, ingezetene, huisman (Ned. Wdb.) Als eigennaam in gebruik gebleven.
boet(e) en ban 146, veroordeeling tot boete. Beide synonieme woorden zijn vaak allittereerend verbonden.
Yerbasterd bestaat de verbh3ding in de gewestelijke uitdrukkiugen: op eigen bandevoet en op eigen
man (of hand) en vout. Boete staat ook allitereerend verbonden met ballingschap 67, breuk bl.
44. „Oorspronkelijk is boete het ter schadevergoeding en verzoening betaalde, gewoonlijk in geld;
onderscheiden van de aan het openbaar gezag
betaalde breuke (wegens hot breken van den yolksvrede) en ban kwegens het overtreden van des
konings gebod)." (Verdaml.
Bogaert 25, 27, 35, 71. Zie Wdl. ep Boeren-Catechismus.
Na gedurende zijn verbanning die hij gekozeu had
(bl. 25) twee jr. in Den Haag en Haarlem to
hebben gewoond, keerde hij naar Amsterdam terug.
Bogerman (Johannes) 11, 68, 83, 85 c. 11,99, eon Friesch
predikant vertaalde een tractaat van Beza, bestreed
Jezuieten en Remonstranten, schreef pamfletten
tegen Vorstius, word voorzitter van do Dordsche
synod°, een der bewerkers van de Staten-Vertaling,
en van 1638 (feitelijk 1636) tot zijn dood, 1637,
hoogleeraar to Franeker. Door Vondel gescholden
voor aartslastertong (85), allergrootste boost van
't land (95), enz. zie nog op Zeegoden en Bacchanten.
bok of ezels yeti! 22. Volgens het oude volksgeloof reden

170
heksen, de duivel en do hoorndrager op een bok.
(Zie haneschachten). „"N ,ezelsveul" kan gedacht
worden aan het ezelsfeest, dat Mt. II, 13 en 14
of Joh. XII, 14 en 15 vertoonde, parodieerde,
soma samengevallen met het Joelfeest. Eon andere
verklaring: bok en ezelsveuien zijn namen van

pijnigingswerktuigen. Voor het laatste woord vergelijke men eculeus en chevalet en het grondwoord
van fotteren dat veulen beteekent en hiermede
mode nauw verwant is (Zie Taal- en Letterbode I).
bolwerk 71, paalwerk dienende ter versterking van den
zeedijk. Omdat otters een bolwerk kunnen doorknagen bet. de spreekw. zegswijze „er is een o.
in 't b.": er is onraad. Tevens woordspeling.
bondig 38, zeker, juist. De overtr. trap, praedicatief gebruikt, heeft Kier nog geen lidw.; zie ook v. b.
op bl. 38 en 39, vs. 15 en 16; 78, 95 enz.
bontgenoten 83, deelgenooten in het heilverbond Gods;
93, medestanders (woordspeling tevens: De Bont
was van 1619 tot 1641 (en later?) schout to
Leiden).
nontkist 59. „De ark of kist des verbonds (hetwelcke de
Hoer met de Isr. maeckte, als hij deselve uit
Egyptenland voerde) was eene voor de Israelieten
heilige kist, welke in den tabernakel, later in den
tempo!, in het heilige der heiligen, werd geplaatst,
waarin Coen de twee steenen tafelen der wet waren
nedergelegd (1 Kona. VIII, 9), maar welke vroeger
als de woonstede Gods werd beschouwd en daarom
bij veldtochten werd medegevoerd (1 Sam. IV, 5)."
Lie verder o.a. 1 Sam. V. „Het heilige ofte het
voorste deel des tabernakels was van het heilige
der heiligen gescheiden door een seer kostelick
tapijt, (Statenvert. op Levit. IV, 6) om het insien
in het h. d. h., daer de arks was, to verhinderen"
(op Exod. XXVI, 33). Over Davids plan vs. 27
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en vlgg. zie I Chron. XXVIII, over Salomo's tempelbouw in de volgende verzen, 1 lion. VI, over
hot offer II Chron. VII.
boom 19, rek, roost, beet, wiemel, stok 19; 113 afsluiting
v. d. Amstel.
boort. den Amirael aen b. leggen 103 is lett.: naast het
sehip van den 2dm. (= Karel I) gaan liggen (met
het doel om het to enteren). Op dezelfde wijze
komt do uitdr. bl. 125 voor. Vgl. Fr. aborder, en
aan boord klampen 129. Wat bl. 36 vs. 15 en 16
betreft: „men traehtte de poort met bijlen open
to hakken en sleepte een kanon van den IJkant

tot voor het hubs, om daarmee de deur open to
schieten, wat echter niet gelukte, omdat goon
winkelier buskruit aan de oproerige bende Wilde
verkoopen." (Rijpma).
bootseeren 96, vormen, boetseeren. Beide vormen met oe
en oo zijn aan het Fransch, maar aan verschillende dialecten ontleend en hangen samen met
Fr. bosse.
Boreas 106, Noordenwind.
borgen 119, uitstel geven, sparen, ontzien.
bons 62, beer, mannetjesvarken.
Borst, voor de b. hebben 67, als vijand tegenover zich
hebben. Vgl. de uitdr. „het stuit me togen de
Borst".
borstgesteent 60. Zie Exod. 28, 15 vlgg.
botsen 27, stooten, slaan. Op 71 nit haar ambt btooten.
Vgl. Ned. Wdb. op botsen bl. 731.
Brande Partinice 81, een zekere danswijze. Over verschillende brandes schreef Dr. J. W. Muller, Tijdsehr. voor Ned. taal- en lett. 16e dl., bl. 105 vlgg,
breg 22, brug (Friesche vorm). Zie deur.
brein 1, 132, hersenen.
Briel (Den) 34, Zio 71 bovenaan.
bril 138, verwonderd : „als iemand, dien een bril op den
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neus was gezet" (Van Lennep). „Men verplaatse
zich in die tijden, Coen do bril iets nieuws was, en
aan hen, die door ouderdom weinig of niet moor
duidolijk zien kondou, als ware het eon nieuwe
zienskracht verschafte, en voor goedzienden de
voorwerpen vergrootte" (Oudemans). Zie Ned.
Wdb. III, 187.
Broekhoven 68, 70, een der loden van de „Bastertvierschaar", in 1620 en later berhaaldelijk Burgermeester (68), van Leiden, „zoo boos als onbeschaemt" „een strong burgerhoofd" (94). Zijn
zuster was getrouwd met Baersdorp 17, raad in
den pron. rade van Holland.
broodeetende profeeten 76, ontleend aan Amos VII, 12.
Hiermede bedoelt V. do CR. predikanten.
broute 104, brouwsel.
bruien 127, kloppen, slaan, enz. Zie Van Dale.
bruigom 3, jong gehuwde man, echtgenoot; evenals
bruid = echtgenoote.
Bruinisten 112, eon Engelsche secte, een groep dor
Dissenters, als de Presbyterianen, Puriteinen en
Independenten, genoemd naar een der stichters,
den Londenschon predikant Robert Browne „die
do Reformatie willende suiveren, sich van d' andre
Gereformoerden afsonderde. Dose luiden, van de
Koninginne Elizabeth verdreven, sloegen zich ten
meesten deele tot Leyden en t' Amsterdam neder"
(Brandt, Hist der Ref.). Browne workte ook eenige
jaren to Middelburg. Ze heeten zwart om hun
naam, kleeding en somber° leer : vgl. Olifanten.
bruit 37. Hier was do buit de bruid, waarom godanst
word Vgl. Harrebommee I, 100.
bruizen 114, is later met bruischeit tot het tegenw.
bruiser sainengevallen.
burgerbrant 66, burgertwist, oproer. Vgl. stokebrand 70.
burge(r)meester 42, vs. 18, was sedert 1541 (zic Kalif

1/3
89, de vertaling van Consul. Men paste gaarne do
toestandon der Rom. repnbliek op de Nederl. toe.
De r ook 66, 68, werd door do bijgedachto aan
do latere beteekenis (vgl. burgervader 17, 43)
veelvuldig ingevoegd.
bus(se) 68, 119, 126, uit het vroeger bukse, roer, goweer,
kanon. Hiervan one buskruit. Steenbus 63, bus,
waaruit steep en werden geworpen. Zie dit woord.
buyt, buit (Piet Heyns) 36 De Zilvervloot, die jaarlijks
uit Cuba naar Spanje zeilde, werd onderschept
door Piet ileyn, 8 Sept. 1628. Zijn vloot, 81
schepen stork, had 700 vuurmonden en bijna 4000
matrozen en soldaten. De opbrengst, bij verkoop
15 millioen gulden, word Jan. 1629 grootendeels
geborgen in 't Westindisch huis op den Haarlemmerdijk. Het bootsvolk zou als aandeel in den bait
17 maanden gage ontvangon, maar was hiermede
niet tevredon. De plundering is geteekend door
Rochussen (Steil. to Amsterdam) en ook to
viuden bij De Boer, Ons Vaderland, bi. 171.
Calvinus of Calvijn 1, 78a, enz (1509 1564) predikte
een leer, die overeenkomst heeft met die van
Augustinus, on hield ook met betrekking tot de
leer van de genade en van den vrijen -wil onwrikbaar vast aan eene voorbeschikking ter zaligheid
en ter verdoemenis, regeerde met gestrengheicl
to Geneve, (terdoodveroordeeling van Servetus),
stichtte in 1558 een Hervormde-theologische facultelt, en is met Zwingli de grondvester der Goreformeerde kerk Hij was eon geleerde, maar sombore, onbuigzarne en haatdragende man.
Capella 123, 125, Capellanen 122: zie op Aerssens.
Capitolia celsa tenebat 127, Hij bezette het hooge Capitool.
Catilina 42. Gm met geweld do oppermacht to erlangen
smeedde hij een complot, dat mislukte. Tot een
nieuwe samenzwering wierf hij tal van berooide
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edelen, senatoren en ridders. Het plan word door
het beleid en de waakzaamheid van den consul
Cicero verOeld. Het korte Leicestersche tijdvak
is inderdaad het rampzaligste en gevaarvolsto tijdperk van den vrijheidsoorlog geweest. Rechtsverkrachting en geweld waren aan de orde van den
dag; tengevolge van het wanbeheer imam het
leger in eon staat van ontbinding.
Cato 44, 66. Cato de oudere, een man van onkreukbare
trouw en stipte rechtvaardigheid, een vriend van
harde tucht en republikeinsche instellingen, die
als Censor met groote gestrengheid de indringende
weelde to keer ging. Bekend is zijn work over
den landbouw. (vgl. ook bl. 42 vs. 20). Hij stierf
3 jr vOcir zijn wensch, de verwoesting van Carthago,
vervuld word. Zijn achterkleinzoon was een voorbeeld van refine deugd en onwrikbaar plichtsbesef.
Als tribuun steunde hij Cicero tegen Catilina en
sloot zich evenals Cicero bij Pompejus aan.
doorstak zich to Utica om niet in handen van
Caesar to vallen, na in Plato's Phaedo over de
onsterfelijkheid der ziel to hebben gelezen.
Cats 40, 1623 1636 pensionaris van Dordrecht, raadpens.
tijdelijk na Duyck 1629 en bij de afwezigheid van
Adr. Pauw, 1634-36, daarna diens opvolger,
geestverwant, leerling en vereerder van Willem.
Teellinck van Zierikzee, die van 1613-29 predikant to Middelburg was (zie bl. 122), beiden aanhangers van het pietisme, zooals zij dit in Engeland hadden leeren kennen. Hij was getrouwd van
1605--1630: zijn rijke vrouw was van een Antwerpsche familie, die to Amsterdam woonde.
dochter Anna was getrouwd met Corn. van Aerssen, neef van Corn. op bl. 155, zijn dochter Elizabeth met C. Musch. Zie Leiden.
Cefis 90, Cephissus, was een riviergod, die een heiligdom
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had in den tempel met het orakel van Amphiraus
to Oropus aan den Euripus.
Cerberus 6, Helhont 67, 137, driekoppig monster, met
een drakenstaart, in het laatste gedicht ook Bast
en droes genoemd.
chijns, cijs 68, 39, 55, 62, belasting : cijs is ontstaan door
wegvalling der n nit cijns (census); bovendien zijn
de woorden accrjs en cijns verward. IVIjn- en
cijsvrij heat Dsrdrecht als stapelplaats van de
wtneu. Zie bl. 55 en Synode.
christen tempel 57, zie Episcopius. Vgl. Kristen mond 52.
christdom 17, christendom 119, 10. Christelijke godsdienst,
20. christenheid. Zoo had ook christenheid de
beide beteekenissen. Voor Krist vgl. 52, vs. 118;
Kristendom vs. 115.
christenjammer 5, de tweespalt in de kerk.
Cicero 117, de Vader der welsprekendheid 88. Toen hij
de samenzwering van Catilina had verijdeld en
den eenzaam Vader des Vaderlands had verworven, werd hij aangeklaagd door zijn vijand Clodius
Romeinsche burgers onwettig to hebben ter dood
gebracht. Ht ging in vrijwillige ballingschap,
maar werd na eenige jaren teruggeroepen en
Clodius vermoord. Zijn terugkeer was een triomftocht, waarvoor hij in twee redevoeringen senaat
en -yolk bedankte.
cijs, zie chijns.
civetkat 56, een dier dat in Afrika gehouden wordt om
het civet, een stork riekend vocht, dat nit een
klierzak onder den staart wekelijks wordt verwijderd.
Clodius 88, de doodvijand van Cicero, had dozen gedwongen Rome to verlaten. Hij was „een der
dolzinnigste onruststokers uit de laatste dagen
der Republiek, bij zijne eigen partij vast even gevreesd ale bij zijne tegenpartij, een man, die zich
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liot omkoopen en anderen omkocht on van staatsberoeringzijn gewone work madde".
conscientie 105. Bedoeld is, wat in 't Fransch heet „conscience mnsculaire" of „sensation d'activite musculaire", die tot spiervermoeidheid en spierpijn o. a.
kwalen kart leiden.

Crimine ab uno disco omnes 120. Leer nit Oen° misdaad
65.
alle. (Randschrift). glen.
daer 14, 15, 44, 55, 56 waar.
dan 46, na den overtreff., 45, na den stellenden trap. —
Na eon ontkenning on na den vergrootenden trap
gebruikt V. wel als: 14 vs. 45 (le uitg., latere
dan), 12, 13, 23, 30, 55, 57, 69 83.
dar 53, 77, 79 (le uitg durft. Mv. darren 67. Eigenlijk
enk. dar, my . dorren (nog in 't Gron. duren, enk.
dour, 3e ps. duurt). Hierbij het impf. dorst 146.
In de algemeene taal vervangen door durven (ertic
darf, later durf, eindelijk 3e ps. durft). Zie durf.
dartelheid 54, onbeschaamdheid, overmoed, van dertel
101 vs. 37.
dat 23 wat, 19 zoodat, 53 indien, 91 ter vervanging van
„wanneer".
Dathenus (Petrus) 51 (1131-1590). „Gedurende enkele
jaren stood hij in betrekking tot Prins Willem I,
Wien hij verschillende diensten bewees. In 1578
verzette de vurige hervormer zich to Gent met
kracht tegen de bepalingen van den afgekondigden
geloofsvrede zijn onberaden ijver werkte de heerschzuchtige plannen van den volksmenner Jan van
Hem byre in de hand en Gent werd andermaal het
tooneel van beroeringen en beeldenstorm. De komst
van Oranje maakte aan deze troebelen eon einde ..."
Na de overgave der stad (1584 werd hij to Utrecht
gevangengenomen. In zjjn „verantwoordinghe op
de beschuldigingen" heeft hij ontkend den Prins
to hebben golasterd of gescholden. Van Recd, Ned.
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Oorlogen, en Hooft oordeelen echter anders. Op
Datheen doelde Vondel ook in den Palamedes
vs. 1423 vlgg. Ontslagen van rechtsvervolging
ging hij naar Duitschland, waar hij in 1590 overleed.
Zooals bekend is, maakte hij een slechte psalmbertming naar de Fransche van Beza en Marot (1566),
die tweehonderd jaar in gebruik is gebleven, en
vertaalde hij den fleidelbergschen catechismus.
David 16, vs. 96 Ps. XVI, 8 ; vs. 101 enz. Ps. XIX, 9 vlgg.
Decretum horribile 78. „Dit gedicht, waarin de leer der
voorbeschikking gehekeld wordt, is een der he&
tigste stukken van Vondel, to meer daar het leerstuk niet zonder partijdigheid, althans eenzijdigheid — in al zijn strengheid, Zooals de meest
orthodoxe contra-Remonstranten het voorstelden,
wordt beschouwd". (Penon). Zie ook J Koopmans
in Taal- en Letteren, VIII, 494 en op Harpoen.
„Zoo iets in dit gedicht onze bewondering verdient, het is het schitterend krachtige begin, de
menigte en de rijkdom der denkbeelden, die als
golven elkander onderling voortstuwen. Het vervolg is het begin waardig. Zijn hoogste gaven
heeft hij voor het heerlijk, na die afgrijselijkheden
waarlijk verkwikkend slot bewaard... Zijn woedend
verwijt zou hij zeker hebben teruggehouden, indien
hij de wezenlijke grootheid des Hervormers uit
zijn schriften had leeren kennea. Doch niet diens
schim boeide hem maar Aerseens, Wiens vader de
ongunst der menigte op zich had geladen, toen
hij een geschenk van Neyen had aangenomen en
wellicht had Calvijn evenzoo zin in do keten van
Servetus (Bakhuizen).
deel 86, streek, oord.
deinken 28, Amsterdamsche

vorm voor denken. V gl.
woorden als einde, heinde, kleinzen, veinster en
V. Helten, Mnl. Spr. § 60. Zie deur.

VONDEL,

liekeldichten,

12
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Delfos 90, 10 nv. enk. van Delphoi, Lat. Delphi on onder
dozen laatsten vorm het meest bekend.
Delfsch orakel 88, 90, Hugo de Groot, gob. to Delft.
Vandaer De!veneer 110. Woordspeling met Delphisch
orakel. Wetorakel= wetgeleerde. Zie De Groot.
dempen 18, onderdrukken.
deught 2, krachtig, edel karakter. Hiervan deughdig 48.
derwaert 107, werwaarts; vgl. daar, tegenw. waar.
deur 19, Amst. vorm voor door. Vgl. neut 18, keunink
20, veul 22. teugen 23, esteurt 27, veur 20, veugel 4,
weuning 20, beus (zie
v.), speulen 19, deuze 24,
heur 26 en Dr. Nauta, Taalk. aant. op Bredero
§ 17 en § 12. Amsterdamsch is ook Longt, enz.
nieuw), beschreve 14, bemiester, fens, enz., nu
scheide 15, enz. Zie ook de lnleiding der Pantheonuitg. van den Warenar, 2e dr.
deunen 18, spottend zingen.
de zelve 91, doze, een zelve 14, eon zelfde.
diamanten 80, hard. Vgl. het subst. 4.
dief 22, 29, 47, 67, schelm, schavuit.
dik 46, vaak; nog dial. duk. Dit adv., eig. behoort
bij het adj. dik, dat o a. veelvuldig" beteekende
en ook gebruikt werd in verbinding met 1°0, maal,
werf; vanwaar dikwifls, dikmaals, dikwerf.
distel 104, bloom in 't Schotsche wapen, golijk de roos
in 't Engelsche.
disteldoorn 112, vgl. doornenkroon.
doch 26, voegw. bijw., took
docht 24, onv. verl. tijd van Bogen, deugen.
Dodona 139, eene stad in Epyrus, waar het orakel van
Zeus in een woud van heilige eiken, stond, waar
de stem van den God zich nit het geritsel der
bladeren of door het gekletter van in den wind
hangende koperen bekkens vernemen liet, die door
priesters en priesteressen of door kirrende duiven
word verklaard.
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Doel 114, zie de besehrijving der Kloveniersdoelen in Willinks Amstell. Arkadia, Ter Gouw, Gesehied. van
Amst., enz.
doelvaers 40, doelevaders, drinkebroers. besehermers der
kroeg, aanleggers van doelfeesten 40, laden der
doelestaci 80, Synode van Dordrecht. Vgl. ook
doeleton 39, (terugslag op _Heele-Ton 153, en dit
op Belikon 381, ton van de Dortscbe doelen 55, 67,
oindat op de Groote Bovenzaal van de Kloveniersdoelen of Sehuttersdoelen de Synode vergaderde.
Zie Bacchanten. „Alles to zamen genomen zijnde,
rekende men, dat het Synode den Lande op een
Miljoen guldens kwam to staan." „Den laatsten dag,
19 Mei, ging het Synode gesamentlijk ter maaltijd,
die kostbaar was, en op welken de laden op de
uitgeleezenste spijzen en dranken (Rijnsche wijnen)
rijkelijk onthaald werden. En men hoorde eene
groote menigte muzikanten op hunne speeltuigen,
zelf verscheiden vrouwen, die agter gordijnen
zongen."
doemklok 17, klok, die bij de voltrekking van een doodvonnis geluid ward.
doe, doen 30, 31, 41, 42, toen.
dompen 14, nitdoovbn. Hiervan ons domper.
donderklok 76 donderende stem; van donderen 84, 100.
Vgl. donderperk 73, waar men donderde, dondergod 59 God, 129 Jupiter. Zie klok.
doode 93, zelfst. nw. verbogen als bijv. nw. zooals vroeger algemeen.
doof 46 zeggen wij nog wel van kolen, niet meer van
hoot. 67, zoo hard dat de doove (zie doode) het
kan hooren.
door 34, dwaas, Hd. thor.
doordrift 115, het doordrijven, 126, doorzetten.
doot drinken 9. Men vindt „aangeteekent, dat meest al
de rechters in gedunrige vreeze, ongerustheit, en
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knaaging van hun geweeten, den overigen tydt
hunnes levens hebben doorgebracht, dat het zommigen van hun aan de zinnen gingk, dat ze in
hun verstandt geraakt, en in de memorie geslagen
wierden, 't gees men meende dat uit de geduurige
quelling der knaaging ontstondt ; en dat de meeste
met een verhaaste schrikkel ke doodt zijn omgey
komen : als of de goddelyke rechtvaardigheit dat
verstorte bloedt aan zommigen van hun hadt willen
wreken." (Brandt, Historie der Rechtspleq.). Willem
Lodewijk stierf in 1620, Maurits in 1625, Muys in
1626, enz. Vgl. Palamedes 2063,- Gesprek op 't graf
bl. 7 vs. 19-20, Geu.evesper bl. 9 vs. 23-24.
doots 43, doodsch, bleek. Overgebleven in doodsbleek,
kindsheid. diets = doodsch. kindse,h, dietsch, enz.
draven (hoog) 16, vliegen. Hiervan hoogdravend, tegenw.
met ongunstige beteekenis.
Make! 79, triakel, vroeger een gezocht tegengift en
door de opium, die het bevatte. een verdoovend
middel; triakeiwater was een fijne likeur.
drift 13, 120, aandrift, drijven.
droes 5, 40, 138, 139, duivel. De d. en de priester zijn
zwart.
droopen 35, 82, (met vet) bedruipen. Zie bedroopen.
drucken 17, verdrukken.
druipen 31, druipstaarten, van angst den staart tusschen
de beenen laten hangen (29). (Vgl. afdruipen 124).
duchten 2, denken.
duim 23, eig. ijzeren haak, har, naar den ouden duimvorm der scharnieren.
duim 99. Zie over ,,'t beeldt des Hartogen" de Medalli sche Historie der republiek van Holland, waarin
een of beelding daarvan voorkomt, en Penon, Hekeldichten, waar op bl. 74 Hooft's versje is afgedrukt:
Den Dujin, de rechte wederhandt,
Die, eertijds, van gansch Nederlandt,
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Zich kussen deed, terwijl hij 't schond,
Heeft nu IVIaetroos in zijnen mond ;
Of wringt hem, wil hij, in een hol,
En brujkt den dwinger voor een' dol.
Zie ook Worp's uitg. van Huygens (III 158), die
er 16 Mrt. 1641 een Latijnsch versje op maakte.
Duinkerken 43. De Duinkerkers, ijverig gesteund door
Spinola en Filips IV, roofden ooze rijkbeladen
koopvaarders, plunderden en vermoordden bonderden visschers en matrozen, namen ooze oorlogsschepen, in den jaar honderd Enkhuizer visschersbuizen. Vooral ooze haringvloot bad het zwaar to
verantwoorden, to meer daar de veelal Doopsgezinde
visschers geen wapenen wilden voeren. De bait
der Duinkerkers bedroeg iu een drietal jaren 12
millioen. Het opperbestuur der zeezaken deugde
Diet. De laden en ambtenaren der admiraliteitscolleges waren oneerlijk ; convooien en licenten
werden slecht geadministreerd; in 1626 werden
enkele schuldigen gestraft, maar men durfde het
onderzoek niet voortzetten „om de regeering niet
al to veel op de tonghe der gemeente to brengen."
Aan 't hoofd stonden onbekwame manners, de
kapiteins hadden weinig plichtsbesef, de admiraliteiten schoven de verantwoordelijkheid op elkander.
Eerst toen Piet Heyn, „de zeeschrik van Delfshaven" in 1624 luit.-adm. van Holland ward, kwam
er verbetering, maar hij sn.euvelde reeds 2 mnd.
later. Sedert vies weer de ontevredenheid (litzema
II 342). Alleen Maassluis verloor tusschen 1631
en 1637 200 vischersvaartuigen. Maar toen Philips
van Dorp ontslag nam als admiraal, ward het beter,
ook tot vreugde van den dichter Cats: M. H. Tromp
en W. de With kwamen aan 't hoofd. Jean Bart
leefde echter nog op 't elude der eeuw.
duitsch 45, Nederlandsch, nog in Krelis Louwen, vs. 930 ;
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89, duidelijk. Hiervan Eng. dutch, ons woord
verduitschen, enz.
Duo fulmina belli 113, Twee oorlogsbliksems. (Oorspr.
gezegd van de beide Scipio's).
duivelsbroot 122, een soort van paddestoel. Vgl. Huygens Zedeprint, waarin hij een dwerg teekent.
durf 10, 78, 95, 129, 148, durft (zie dar). 87 dorf impf.
dat ook gezet is 146: de tekst heeft durf.
ebeeten, 24, enz. Zie ge-.
echter 9, later.
Edomijten 101, bewoners van Edom (land van Ezau) of
Idumea. „De Edomiten waren de naeste bloedverwanton der Israeliten, maer evenwel waren sy der
solver grootste vyanden ende vervolgers, ende sy
zijn een voorbeelt van alle de vyanden der kercke
Godes." (Aant. der Staten- Vertal. op ties. XXXIV,
5). Tijdens het beleg van Titus (vgl. aant. bl. 104
on bl. 62, vs. 125 vlgg.) waren de joden onderling
jammerlijk verdeeld. Scharen Idumeeers wierpen
zich in de stad, die ze met rooverij en geweld als
bondgenooten der Zolotenpartij hielpen vervullen
(Flay. Josephus).
eed 38, 55. Zie de aant. op bl. 34 en de Wdl. op Boeren-

cathechismus.
eek 98, edik, azijn.
een beter 45, iets beters. Dit

een is 't onz. van een =
iemand en nog in neen bewaard.
eenkennig 58, bekrompen. Zie Prof. Verdam in Ts. voor
Ned. taal en lett. XV, 132.
eenvoud 16, eenvoudig; reeds vroeger hiernaast in gebruik.
eer 47, 139, weleer, vroeger.
eerlijk 88, roemrijk, 2 luisterrijk, heerlijk, 92 good, 93
eervol.

eerwaerdigh 5, eervol.
eeuwigh 57, 113 voortdurend, 13 onvergankelijk, 65 hier
namaals.
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egel 100. Vgl. de fabel van „Slanghe en echel", Warande
der dieren LXI.
eigen 5, adj. afhankelijk. Vgl. lijjeigen, d. eigen van
ljf.
Eleazer 63, zie Zeleten.
elements 31 (van elementen 131, (113) volgens Aristoteles
de vier grondstoffen, waaruit alle y bestond), gevormd en gedacht als bliksemsch, dondersch,
hagelsch.
elent 30, ongeluk, treurige toestand. Het was yr. of onz.
emant 21, zie ge.
en voegw. zat en lachte 22 = zat to lachen, enz.
en bijw. nog in 't en zij 54, 119 tenzij, versterkt met
niet 19, 25, enz.
engel 119, zooals bij Elia, 1 Kon. 19 en Jezus, Mt. 4, 11.
Engelsch 112 ; duidelijke woordspeiing. Zie Lucifer.
Ennius 94 heeft in zijn Annales o.a. den 2den Pun. oorlog
beschreven en daarbij Scipio's lof bezongen. Men
meldt, dat hij in het graf der Scipio's is bijgezet.
Epicurus zwijncn 13. De volgelingen van E. gaven zich
aan zingenot over.
Episcopius (= Bisschop) 99. „Alzoo Conradus Vorstius
(zie i. v.) de Academie tot Leyden niet mogt effectelyk bedienen, ende D. Franciscus Gomarus (zyn
afscheid vrijwillig genomen hebbende van de
Curateuren) was verreyst na Vranck4k, zoo word
Zymon Episcopius, Predikant to Bleyswyk, beroepen tot Professor der H. Theologie tot Leyden. —
Hij was eon der twaalf vertegenwoordigers en de
tolk der Remonstranten op de Dortsche Synods.
In 1619 ging hij over Waalwijk naar Antwerpen,
waar hij de geloofsbelijdenis der Remonstranten
opstelde, in 1621 naar Frankrijk. In 1626 teruggekeerd vestigde hij zich to Rotterdam, predikte
30 Dec. 1629 en 1 Jan. 1630 in een bbeenkomst
van Remonstranten to Amsterdam, die omstreeks
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dien tijd een hula kochten aan de Keizersgracht,
dat tot kerk word vertimmerd, waarin hij 8 Sept.
1630 do eerste leerrede hield. In 1634 werd hij
aan de toen opgerichte kweekschool voor Remonstrantsche predikanten als eerste hoogleeraar
benoemd. Hij overfeed in 1643.
Erasmus (Desiderius) 3, van Rotterdam, 110, was in
Noord-Europa de hoofdman der Renaissance, bezorgde de eerste Grieksche uitgave van het Nieuwe
Testament (bl. 4, vs. 28); schreef den lof der gepersonifieerde Zotheid, enz. wenschte vrij to blijven,
toen hem het kardinaalHchap, enz. vk erd aangeboden (bl. 5, vs. 45-55). Niettegenstaande het
hevig verzet der orthodox° kerkelijke partb, die
hem libertijn of vrijgeest Behold, kreeg hij (bl. 110
vs. 38) in 1622 een metalen standbeeld. Hierover
en over zijn afbeeldsels („printers" bl. 3 vs. 5)
spreekt Kok. Vad. Woordb. XIV, 362; over zijn
beteekenis en werken o.a. Kalif, Geschiedenis der
Nederl. letterk. in de 16e eeuw. I, 32 vlgg. en
Huet in het Land van Rembrandt, overgedrukt in
Tien samenspraken. Vondel stelde Erasmus en
De Groot op eene liin. De laatste zei van den
eerste: „Wi Hollanders konnen dien man niet,
genoeg bedanken, ende ik houde mij gelukkig dat
ik sijne deugden soo eenigszins van verre kan
begrjjpen." En Brandt noemt De Groot den grooten
Delvenaar, die Erasmus naderhandt in veele deelen
geleek, in weinige week, in eenige overtrof."
erg 2, loos, slim. (Vgl. arg in Warenar I, 1).
ergent 28, met parag. t, = ergens (met bijw. s).
erven 102, doen vererven; V erdam, .1/n/. Wdb. II, 727.
ervaren 42, bevonden.
Esau 6, de broeder van Jakob of Israel, maar „Vondel
plaagt met dien naam het verkoren Israel" (Brom),
dat hij op bl. 112 onze fijne Joden noemt.
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eschoffelt 26. Zie ge-.
esteurt 27. Zie ge-.
Euripylus 75, d. wijde poort. Zoo noemde Koster Trigland, omdat bij tegen de goddelooze Enphe poorte
van den Remonstrantschen predikant Eduardus
Poppin g gesehre y en had in zijn Cracht der Godsaligheid. gl. Matth. VII, 13. In den Palamedes
vertegenwoordigt Eurypylus de Contra-Remonstrantsche predikanten.
Europe, Euroop 86, 116, 118, Europa. Zoo Scylle, enz.
bij Vondel gewoon.
eve! 105, ziekte, kwaal.
experte 106. zaakkundig beproefd, Lat. expertus.
ezei 46. Vgl. bij Roskam 126 vlgg. de le fabel nit do
Warande der Dieren, waar over het paard in gelijke termen wordt gesproken.
ezelsveul 22, zie bok.
Fabricius 17 vs. 14, 67 vs. 57 en 69 vs. 83.
faelbaer 102, feilbaar.
Fabton 120, de zoon van Helios, monde een dag den
zonnewagen, maar de teugels ontvielen zijn zwakke
handen, de wagen raakte uit het gebaande spoor
en Zeus doodde den onbezonnen jongeling.
farheer 27, van Hd. pfarrer, waarbij de uitgang is veranderd: vgl. schipheere, d. sehil,per, en
dgl , ons domeneer. In den eersten tijd kwamen
hier veal predikanten van elders, ook uit Duitsehland, by. Otto Badius. In Costers Iphigenia, in
Brederoo's Spa. Brab. en Jan Vos' Klncht van
Oene wordt met weinig sympathie over daze
mensehen gesproken.
Farizeeusch 111, huichelachtig, van Farizeen 61, waar
geveinsd = huichelachtig wel een epitheton ornans
zal zijn. Vgl. voor het ]aatste vers Mt. XXIII, 13.
Oorspr. had het woord geen ongunstige betoekenis.
feesteeren 107, fateeren, feesteljk onthalen.
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Fenix 89, 111.
„ Verstanden die gheleert in wij sheyd wijd uytsteken,
Die werden hier bij niet onvoeghlyck vergheleken,
Omdat zij zelden eons aentreffen haers ghelijck,
En door haer groote faem en eere onsterffeltck
Oock andren pricklen om met uytghereckte veeren
Te volgen die gheraeckt zijn op den bergh van eeren ;
Te vlieghen sterrenwaerts verheven met 't ghemoed,
Tot daermen erft to loon den groenen lauwerhoed s."

Warande der Dieren, °XXIII. Vgl. Ovidius
fief 39, 56, 74, 90, 94, 153, schurk, fielt 73.
fijn 112, vroom. Zie Puritein.
fixen 29 = fiks een, 'n fiks.
flus 102, 110, flux 35, uit het Hd. waarnaast vlus
uit Mnl. vluchts. Evenals straks, aanstonds, enz.
kan het op het verleden en op de toekomst zien.
Frederik 121, de Winterkoning, schoonzoon van Jacobus
- aurits, vluchtte naar Den Haag (zie
I, neef van M
b y. Het huis Honselaarsdijk van Mevr. Bosb.Touss.), verloor zijn macht en bezittingen in
Duitschland, was de vader van den Eng. generaal
Ruprecht van de Palts (zie Morgenwekker) en
George I was zijn kleinzoon.
fuik 65, nauw toeloopend vischnet ; hier fig. als val,
strik, enz.
gal 42, boosheid. Men meende, dat sommige schepselen :
duif, hert, enz. goon gal haddon. Jezus en Venus
e.a. werden ook zoo gedacht.
galei 65, platbodemd vaartuig, groote roeiboot.
Galgenbergli 62, Kruisberg : Halo was eig. het dwarshout
van het kruis, vender ook het geheele kruis. In
daze beide beteekenissen is het later door kruis
vervangen en alleen als strafwerktuig voor 't ophangen in gebruik gebleven. Het N. T. heeft
Golgotha, d. hoofdscheelplaats Calvari8nberg,
van calva = kale schedel.
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galgleer 82, ladder die naar de galg voert, en tevens
meedoogenlooze verdoemenisleer. Eene dergelijke
woordspeling is de rechte leer 54, dat ook bet.
de rechterladder, waarvan de beul den rechte van
hem staanden veroordeelde afetiet.
gans(ch) 13, 57, 143, van Hd. ganz. adj. en adv.
ga ps 30, verbastering van Gods.
gast 137, helhond, duivel. Zie aldaar en vgl. Ned. Wdb.
IV, 317 en Jaromir to Zutphen.
ge- is in 't plat Amsterdamsch e geworden. Vandaar :
ebeeton 24, verbitterd; errant 22, d. i. van gewapende mannen voorzien (zie Ned: Wdb., verl.
deelw. van mannen, zie Mnl. Wdb.), emist 28, van
missen = dwalen, verkeerd zeggen; eschoffelt 26
van schoffelen, d. i. schoppen 66, 85 van schoffel
(van schuiven, waarvan ook ver-schoveling); esteurt
27, verstoord; estiert 20, van stieren 46; ekruit
31, van icruien d. i. duwen, stooten, voeren,
eboorzaam, enz. Voor de dialectische afwerping
van ge- in gebeuren 73, 46, zie Ned. Wdb. IV, 369.
geboren (een slaef) 46: met praedic. subst., zooals men
met een praed. adj. zegt : hij is blind geboren.
(Zie i. v.)
gebroeders 113, 118, zooals men ook spreekt van de gebroeders Van Haren.
gecommitteerde 127. Er waren 6-8, gewoonlijk bij coOptatie
gekozen en meestal nit dezelfde geslachten ; ongeveer wat wij thane Gedeputeerden noemen.
gedenkpenning 120, geslagen na den dood van Willem II.
Hierop zag men aan de eene zij een springend
paard en in 't verschiet de stad Amsterdam met
de Blokhuizen, waartusschen de Amstel is gesloten.
Op het paard ligt een fraaie zonnige dekmantel,
waaronder soldaten en waarop een openliggende
brief met afhangende zegels, met de woorden
Unio(nem) Religio(nem) simulant (d. i. Maurits en
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Willem II veinzen Eenigheid d. eensgezindheid,
en Godsdienst d.w.z. zij nemen tot dekmantel Uuie en
Religie). De opkomende zon verlicht het tooneel. —
Op de ander° zijde staat 's-Gravenhage met eene
lijkstatie, uit het Hof van Holland langs den vijver
trekkende, en daarboven de val van Faeton (zie
i. v.), die door Jupiters bliksem getroffen in den.
Eridanus (nl. Haagschen Vijver) nederstort. Willem II overleed 6 Nov. 's avonds 9 uur. In de
oorspronkelijke doozen der penningen zijn de beide
verzen aan weerszijden ingeplakt.
gadoemt 42 veroordeelt. Absolute constructie. Zie mijn
Synt. Oef. § XVIII.

gedroght 6, Calvijn (zie op Vorstius); evenzoo 78. In vs.
17 de Calvinistische tyrannie to Leiden.
geestdrijver 12, dweper, drijver : een drijver, z. bezield
door den geest Gods; „een persoon, die naar hij
meent of voorgeeft, door den geest Gods gedreven
wordt". Het gedicht is geschreven naar aanleiding
van 't geschil in de Mennisten gemeente to Amsterdam in 1625, nadat Nittert Obbes van Uitgeest tegen Hans de Ries van Amsterdam staande
hield, dat het Woord Gods uitsluitend in de Schrift
vervat was, en niet ook daarbuiten van den Geest
uitging.
gehouden 4, verplicht zijn aan; vgl. Eng. beholden to, Du,
gehalten.

gekoekeloer 23, gekonkel, gefluister, hanengekraai.
gekoffert 88, verl. dw. van kofferen = in een koffer
pakken.
gelijken 42, vergelijkon. aardig, met den aard oversenkomend, eigenaardig. Zie Mt. 23, vs. 27.
geloi 91. geloei. De 6 ward later oe, (vgl. vs. 13) maar
wordt v66r j nog in de 16e en 17e eeuw bier en
daar gevonden.
gemat 92, vi. dw. van matten, vermoelen.
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gemeen 104. Zie Handel. IV, 82.
gemeentenesel 46, de gemeente ale een ezel voorgesteld,
mogelijk met de bijgedachte aan den „gemeenen
ezel" uit den Bijbel, die door ieder gebruikt moat
worden.
gemoën 50. gemoeden, het vroegere mv., dat later onder
invloed van Du. gemiiter is verdwenen.
genadelijk 82, genadig.
genan 41, naamgenoot: van namen (d. 1. naam) werd
gevormd genamene = geaamne = genan. Vgl.
gespeel 60, makker, vriend.
geneigt 75, v■ elwillend.
Genevoisch 83, Fr. gendvois (van Geneve, Geneven, 8)
Fen gelijkluidend adj. komt van Genova (= Genua).
genot 104, voordeel. Vgl. Ned. Wdh. IV, 1578.
geraes 96, geschreeuw, getier, wildzang: fig., als het
lactate woord, vogels.
gesegh, bevel, macht, afl. van zeggen. Etym. verschillend van gezagh 68, 101.
Gesprek tusschen eenen wandelaer enz. 6. Geschreven
naar aanleiding van den Latijnschen Echo epitumbios, in memoriam viri incomparabilis Joh. ab
Oldenbarnevelt. Zie Brandt's Bistorie der Rechtspleging van Old. bl. 259. De echo was een dicht-

vorm der Rederijkera. „Dat aetherieche, fijne, tie
luchtwezen. die dartele nabootster, gelijk Horatius
haar noemde, werd gedwongen de vragen to beantwoorden, haar door den dichter in rijm gedaan , maar
was tevens gehouden, van de eind-letterklanken juist
z66 vele to herhalen, ale de ander tot een antwoord noodig had. Kon der luchtige Nimf, der teeder kwijnende minnares van Narcissus pijnlijker
onregt geschieden? Inderdaad waren dan ook doze
denkbeeldige zamenspraken geenszins het nabaauwen van het spotzieke natuurkind, wiens klanken
de hooge linden voortdragen, en wiens adorn de
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popelbladen doot ridselen, maar veeleer geestenstemmen, schor en droef een somber kerkgewelf
doorgalmend. Juist ter suede was dan ook zoodanig een zamenspraak tusschen den schildknaap
van den wraakgierigen Velzen en het helsche tooverspook Timon in Hoofts Geeraert van Velzen . . . .
Intusschen liet de Natuur hare mismaakte parodie
niet ongewroken en de spotzieke Echo hernam
hare regten, als zij den dichter dwong om geene
andere reden Barneveld „tyrannig met een steen te
drukken", dan opdat zij de vrijheid zou hebben,
alleronbepaaldst te antwoorden: Een". (Bakh. v.
d. B.).
geus 74, bijv. nw., eig. geusch, de leer der Geuzen 22,
71 aanhangende. Vgl. 30.
geusevesper 81, avondpsalm voor de Calvinisten. „Misschien wil Vondel zeggen: Dit is de uitluiding van
het Calvinisme, van de Geuzen, en voegt hij er
ironisch bij : tot troost der conscientiezieken" (Alb.
Thym). Lees liever: Vondel tracht schijubaar de
Calvinistische moordenaars van Oldenb. te troosten
in hun wroeging, maar om hen nog maar te doers
lijden. Die wroeging is hun ziekte. Zie voor Sieckentroost op doot. De Ziekentroost in het Decretum
horr, doelt op de kranke van vs. 99, die hij troost
in 125.
geval 54, beschikking, toeval.
gevangen 102. Gelijk bij Hooft „iemand gevangen vorderen" bet. van iemand vorderen, dat hij zich gev.
geve, zoo gebruikt Vondel bier gevangen opeischen :
„opeischt en wet gevangen opeischt." Wjj zouden
in plaats van en liever als lezen.
gevoelen 38. Men zei, gelijk in de aant. wordt medegedeeld, dat Oldenb. Gommarist was geworden, welk
gevoelen V. bitter omschrijft, gevoelen dan in de
letterlijke beteek. gebruikende.
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geweer, oorspr. het verdedigingsworktuig in tegenst. met
het wapen, bet. 16 wapen ; „geweer en wapen"
103, alle wapens.
geweigerd 117, ontzegd, ontnomen.
gezant 13, a.postel ; 37 zie biechtvader.
gigagen 46, hijgend balken, klanknabootsende allitt. verdubbeling van gijgen en gagen.
gierigheid 8, 43, (vgl. vs. 5) hebzucht; V. schijnt hierbij
sours aan den gier to de.iken.
giest 25, geest (vgl. 2 Cor. III, 6). giestig 22, geestig,
vernuftig. De is voor ee was plat Amsterdamsch :
eveneens in ien 29, iens 28, 74, gien 31, 71,
hiet(en) 29, 28, 73, ierste 28 mier 74, miester 71 ;
ook viertien 26, lieren 26.
giool 137, kooi voor vogels, Wilde dieren; gevangenhok,
kerkerhol, Lat. caveola (verkleinw. van cavea, Fracage), Ned. kou 60 kouw, hier ook eel. Fr. geOle.
glimp 17, 116, 128, schijn, voorwending, voorwendsel.
glosse 41, verklaring. Beter pasten dozen Hannes de
klossen dan verklaringen op eon tekst.
Goden 11, 80 de loden der Goddelijke (!) Synode.
Godtgewijt papier 13, Heilige Schrift.
gudtheid 34, 84, godgeleerdheid. Vgl. Fr. divinite.
godtskleinoot 88, goddeltke schat. Vgl. godsbesluit en
by . bij Da Costa: ,,Koningsbloed rookt weer in
Frankrijk".
Goliath 74. Over diens „bulderen" zie 1 Sam. XVII,
43-44.
Gommer, d. Gomarus 1, 39, 55, 70, enz. gel). to Brugge,
week uit, studeerde to Heidelberg, predikte to Frankfort en voor de Ned. ballingen, werd hoogleeraar
to Leiden 1594, legde zijn ambt neder toen Vorstius
zijn betrekking aanvaardde April 1611, was sedert
predikant to Middelburg, prof. to Saumur en van
1616 tot 1643 to Groningen. Van hier werd hij
afgevaardigd naar de Synode to Dordrecht. „Voor-
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zeker beyond zich hier to lande niemand, die zoo
doortrokken was van de leer van Calvijn on doze
met zoo groote kracht en juistheid wilt niteen to
zetten". Hiervan Gom(m)arist, adj. of subst., 38,
54, 67, 71, enz.
gordijn 82 vs.: van Fra. courtine, vgl. Eng. curtain.
gort (bij) 122, God. Vgl. het tegenw. och Brut.
gortig 52, garstig : „het varkensvleesch bevat dan gortachtige korrels. Bij uitbreiding vuil, smerig".
gouden 89, heuglijk, 4, 86, welsprekencl ; goude bergen
86, bergen goads. Daarnaast gulden 52. Zie Spreuken 25, 11.
gout 4. Het roode gond was het meest gezocht. Vgl. 115.
gracht 15, put; zie afgrond.
graef 66, Filips II.
graeflijkheit 51, grafelijk bestuur, waardigheid, rechten.
graeg 144, gretig, begeerig, ongeduldig.
graeien 26, greien, (zooals omgek. neien 43, voor naaien)
roepen, schreeuwen. Zie Van Helten, Vondelgramm,
§ 21 en § 22.
Grafschrift voor J. G. de Vries, 77. J. G. zou V. zoo
hebben willen straffen, dat hij goon Palamedes
weer kon schrijven. V. laat evenwel 't slaan op
„'t begaen met 't recht". Verder zijn J. G.'s woorden blijkbaar eon herhaling van die van Van Zanten
of Hoing (Palam. 1680) „vied sulck eon by u heal?
Laet my er mee begaen, en haylight me tot beul."
(Andere lezing: Betrouw me scherprecht toe ;
laet my met hem begaen.) en moot „met het recht
begaen" duo opgevat worden als scherprechter zijn.
Om zijn groote gevoeligheid, toen betoond, vermaant V. na zijn dood (1631) „zacht to treden."
grazelen 69, frequent. van Brazen, zich vermeien, grasduinen.
grauw 21, 22, 25, bijv. of zelfst. gemeen. Ontleend aan
de grauwe kleedij, die in de middeleeuwen den
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geringen man kenmerkte. Ook reeds in Palamedes
986 wordt door de Contra-Remonstanten gezegd
„dat geen Monarch zoo gaea 4n heir brengt op
de been ale wij het woeste graeu". In de toelichting
anticipeert Brandt op de Rommelpot-geschiedenis :
14 had naar vroegere gebeurtenissen moeten verwbzen.
Gravestein, 's Gravestein 67, 68, 's-Gravensteen, eig. steenen slot of kasteel van den graaf. Hier gevangenis :
„'s Uravensteyn, daar men gewoon is to Leiden de
Executie to doen, ende de misdaden to berechten,
en daarop om het ongemak van het komen ende
gaan der Gevangen de Criminals Vierschaer verplaatst is". (Van Leeuwen). Af beelding in Muller's
Gouden eeuw.
Grieken 146, Griekenland. Vgl. Zweden, Beieren, enz.
griffoen 58, 67, fabelachtige op een Bier en leeuw gelijkende vogel, Fr. griffon, Ndl. ook oriffioen en
grijp, Lat. gryphus, in 't Fr. met griffe, in 't Du.
en Ndl. met grijpen in verband gebracht.
grijns 17, 68, 96, 111 masker, in Gron. schebilskop, d. i.
schabellenkop.
grijs 96, grijsaard.
groen 72, jong, welig, wellustig.
grof 57, plomp, onbeschaafd, dom.
Groot (Hugo de) 2, 88, enz. Hij werd gab. to Delft 1583,
opgevoed in 't gezin van Uitenbogaert, predikant
to 's Hage, later van Franc. Junius to Leiden,
vergezelde Oldenb. in 1598 naar Frankrijk, waar
daze bij Hendrik IV op voortzetting van den
oorlog tegen Spanje aandrong, ontving een Gouden
keten van den Koning, promoveerde in de rechten
to Orleans, werd adv. fist. van den Hove van
Holland, hnwde in 1608 met Maria van Reigersbergen (1589-1653), de fiere dochter van den
burgemeester van Veers, „sane vrouw, die in
VosmL, Ilekeldichten.

13
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schranderheit weinige haers gelijke vindt", word
op raad van Oldenbarnevelt, die de grondlegger
is geweest van Rotterdams opkomst en bloei, daar
pensionaris, evenals in later jaren zijn zoon Pieter,
de vriend van Johan de Witt. — Tengevolge van
de bekende staatkundige gebeurtenissen werd hij

29 Aug. 1618 in hechtenis genomen en 18 Mei
1619 tot levenslange gevangenis veroordeeld.
C. Brandt zegt in zijn levensbeschrijving: „Loevestein wert wegens zyn bequaeme gelegentheit allerbequaemst geoordeelt om de Gevangenis tot eon
eeuwigen kerker to verstrekken. 't Lag aen de
uiterste paelen van den Hollandtschen bodem, aen
't westeinde van de Rommelerwaert, daer de Waelstroom zich in de Maze vermengt, schuins over
Workum, en eon kleene myl van Gorkum. 't Was
door die twee groote stroomen, die daer samenloopen, gantsch ongelegen om af- en aen to komen,
en zeer sterk van natuur en door kunst; zynde
met hooge wallen en dubbele graften omringt.. .
Bovendien ontving de kommandeur van Loevestein
eon strenge instructie op de bewarenis en handeling der gevangene Heeren, die telkens verscherpt
werden, aangezien lieutenant Jacob Prounink
genaemt Deventer (zoon van den beruchten Gerart
Prounink, een van de voornaamste hoofden en
roervinken van de Leicestersche factie), die hot
leedt, zijnen wader aengedaen, niet verzwelgen kon

en openlijk voorgaf, dat de tydt nu gebooren was,
dat by zich daer over aen daze Heeren wreken
zoude... Zijn cel was door de kleinheit van de
kozijnen zeer duister en de lucht wegens zeker
gevoegkamerken boven maters bezwaert"... Maria
v. R. nam in bedenken haren gemael onder den
naam van boeken in de kist to sluiten". 22 Maart
1621 ontsnapte hij (2). Hij ging van Gorkum over
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Waalwijk als veel Remonstranten naar Antwerpen, was dear eenigen tijd met de Remonstrantache predikanten Grevinkhoven en Episcopius en
ging van daar over Gent en Calais naar Parijs,
waar Uitenbogaert vertoefde (88). De koning beloofde hem een aanzienlijke vaste wedde (vgl.
bi. 33), doch door harden letterarbeid heeft hij
zijn huisgezin moeten onderhouden, wonende
to Parijs of op een kasteel to Senlis. Beroemd
door zijn Amides (1559-1588) et Historiae
(1588-1609), De Rebus Belgicis, „misschien het
beste geschiedboek dat bij ons is geschreven (Blok),
schreef hij daar zijn vermaarde Verantwoordingh
van de wettelicke regeering van Holland en Westfriesland, met privilegie van den Kon. van Frank-

rijk uitgegeven, in verschillende talen overgezet.
Doze laatste daad heeft men hem hier niet vergeven. Toen hij in 1631 terugkwam met een Fransch
schip (88) dat in Zealandt inliep, van waar hij in
Oct. tot Rotterdam quam, waar hij het metalen
standbeeld zag van Erasmus, dat in 1622 door
Hendrik de Keizer was gegoten, en zich door
Mierevelt lief schilderen (88), ward er door de
Staten f 2000 op zijn aanhouding gesteld. In alle
stilte ging hij near Amsterdam, waar hij 9 Dec.
aankvcam en vertrok toornig 17 April 1632 naar
Hamburg. Het volgende jaar 15 Febr. kreeg hij van
Oxenstierfia, die het plan weer opvatte van zijn
grooten koning, welke De Groots Oorlog en Vrede
„in zijne tente las" bet aanbod om gezant to worden
van Zweden in Frankrijk, tractement 6000 rijksdaalders, en raadsheer van steal, jaarwedde 2000
rijksd., welke betrekking hij aanuam, omdat hij
daardoor zijn vaderland tevens veel diensten hoopte
to kunnen bewijzen. Hij bleef het tot 30 Dec.
1644. Toen ging hij naar Dieppe, daar scheep
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naar Rotterdam. In Amsterdam bleef htj door
tegenwind eenige dagen langer dan zijn bedoeling
was (106). In gezelschap van Vossius en Barlaeus
zat Vondel met hem aan ten huize van Joost
Brasser. lib deed hem 's morgens uitgeleide en
wachtte met hem aan de stadsherberg op de
pakkage. (108) „Tusschen den grootsten geleerde
en den grootsten dichter van ons land in dien
tijd heeft steeds een hartelijke verhouding bestaan,
eerbiedige vereering ter eene, oprechte bewondering ter andere zijde" (Kalff). Zie Hippolytus.
De Jozef en Adam zijn onder De Groots invloed
geschreven. Door zijn „R. K. neigingen" steeg
De Groot nog meer in Vondels vereering. „Vondel
is in literair, politiek en godsdienstig opzicht De
Groots beetling geweest" (zegt Brom). Het was
de laatste maal, dat hij hem zag. Op de terugreis
van Zweden overleed hij to Rostok. Zie Ned. Spect.
23 Aug. 1884 en S. van Royen in de Amsterdammer van 24 Mei 1908. HO ward to Delft begraven,
waar eerst in 1781 een gedenkteeken ward opgericht ; 25 Sept. 1886 ward aldaar zijn standbeeld
onthuld (110). De Groot had zwevende neigingen
omtrent een kerk, waarin Protestantsche en
R.-Katholieke meeningen warden vereenigd (Fruin,
Kalff); R K. is hij echter noch openlijk noch
heimelijk geworden. Vondels uitgave van Grotius'
Testament heeft daaromtrent niet altijd den
juisten indruk teruggegeven.
grootvaar 9, 85, Oldenbarnevelt. Vgl. groote moeder 118
en zie bestevaer.
guicheltroni 60, verdraaid gezicht, valsch gelaat. Vgl,
beguichelen 115, beetnemen, bedriegen, misleiden.
gulden jaer 113, 120, jubeljaar, le en 50e jr. eener
eeuw.
h word in 't Vlaamsch en Zeenwseh dikwijls weggelaten
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(V. Helten, Mnl. Spr. § 920: vandaar de vormen
adde, °o ft, enz. op bl. 105 en 106.
Haegloopers 25, zie Boeren-cathechismus.
Haen Kalkoen. Zie Trigland.
haer 34, 54, 74, enz., hun, hen.
haest 7. Zie doot.
haet en nijt 5, 18, 135 een oude verbinding, elders door
Vondel ook hatenijt geschreven ; hier telkens
slaande op de Calvinisten.
Han 41, evenals een Jan, een Piet, een Bram, enz. een
eigennaam (Johan) tot soortnaam (= man) geworden : vgl. een groote hans, een pochhans, een

Hannes.
handelen 103, hanteeren (dit echter van Fr. hanter).
hanen 28, de predikanten in tegenstelling van het ouwe
hok, de R. Kath. kerk. Bl. 26 wordt gezinspeeld
op Goulart 82 en Niellius.
haneparten 18, parten, streken (vgl. pret) van de hanen.
haneschachten 22. Van een door zijn vrouw bedrogen
echtgenoot = hoorndrager zei men wel, dat hij
op een bok reed, of dat hij met haneveeren was
versierd. Zie Meinsma in Taal en Letteren IV.
haneweuning 20, Frankrijk. Gallus is in 't Latijn haan
en Galliër.
hangen 57, gelegen zijn.
hangman 143 = hengker 143 = scherprechter 144 (die
rechtte — vgl. Hd. hinrichten — met het scherp) =
beul 45, 48, 145: de persoon, met de uitvoering
van het doodvonnis belast _-= roode roede, 72.
(Van Dale). De Roode Roode was Jan Grovels,
„gebynaemt Spelle, met zijn roode roede in der
handt" (Hooft's Historian). In de allegoric, blz.
143 vlgg. (vgl. ook blz. 50, vs. 56), ontleend aan
Menenius Agrippa bij Livius 2, 23 is Zweden de
beta.
Harmianen 122, Arminianen. (Lees het voorafgaande
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woord Vriegeesten). Evenzoo Harmiaens(ch), 36.
Ook nog later komt daze vorm voor, b.v. in Sara
Burgerhart.
harder 78, herder, predikant.

harpij 4, 47, afzichtelijk monster. Zie Tristius, enz.
Harpoen 49. Prof. Kalif, wiliende aantoonen, hoe Vondels
verzen de zuivere „spiegel van de binnenborst"
des dichters zijn, vergelijkt daartoe het Decretum
Horribile met de Roskam en den Harpoen. „In
de beide laatst genoemde stukken heerschen orde
en regelmaat ; zij gaan met vasten stap, al wordt
het tempo bijwijlen versneld, men kan den bouw
dier gedichten zien, hunne deeleu onderscheiden ;
zij spreken duidelijke, heldere taal. De opzet is
in beide gelijk ; het beeld van een goed regent,
een goed predikant geschetst om daartegen dat van
een slecht regent, van een slecht predikant scherp
to doers afsteken. Overigens is er tusschen daze
twee ook verschil. In Roskam zien wij eene voortdurende wisseling van stemming : de aauhef zacht
elEgisch ; de heugenis van burgemeester Hooft
maakt den dichter warm, de toon klimt van de
elegie naar de ode ; na vs. 42 een wending ; had
men Hooft's deugd mogen erven, het zou er beter
aitzien ; ... de toon daalt tot diepe verontwaardiging, in vs. 58 klinkt het in de hooge tonen der
heftigheid: vraagt men nog naar de oorzaak? De
hebzucht alleen draagt de schuld; dan volgt eene
pauze, de dichter komt tot zich zelf; de toon
klimt bij de gedachte: ware een man als Cato
hier ; de dichter smaakt een grimmig genoegen
als hij overdenkt hoe zulk een man het schip van
staat zou besturen ; daarna daalt de toon weer
tot droef heid en bitterheid maar zulk een man
ontbreekt ; in vs. 91 vat Vondel weer mood er
zijn nog mannen die hun land liefhebben, bij het
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schetsen dier ware patriotten klimt de toon gaandeweg, zoo gaat het voort, steeds rijzend en dalend, totdat de dichter zich aan het slot opnieuw
tot Hooft richt. In Harpoen is de toon over het
algemeen kalmer; Vondel weifelt tusschen lachen
en schreien; vs, 137; hij betoogt hier en beroept
zich op de lessen der geschiedenis ; vs. 94; hij zet
het denken en doen der heerschzuchtige predikanten in forsche, sobere trekkers uiteen: hij waarschuwt en wijst op het voorbeeld van la Rochelle.
Nu het Decretum Horribile.
De Rosicam vangt aan met eene bezadigde vlaag
om inlichting, de Harpoen met eene kalme mede-

deeling. Maar hoe moot men den aanhef van het
Decretum Horribile noemen, dien kreet van ontzetting, van afgrijzen gemengd met diepe verontwaardiging, dien schreeuw waarmede de dichter
hier ten tooneele stormt als eon man die iets gruwelijks heeft gehoord ? En dan volgt op een stortvloed van uitroepen, van vragen eene afdwaling
naar Oldenbarneveldt en landverraad ; de dichter
bemerkt dat hij afdwaalt en komt daardoor tot
kalmte : vs. 18, hij gaat aan het betoogen (vs.
19-47), maar lang duurt het niet of hij stelt
iemand anders in zijne plaats : het was een meesterlijke greep van Vondel eene kraamvrouw, moeder van tweelingen het betoog to doen voortzetten betoog of pleidooi is het echter niet meer
to noemen, al passen de hartstochtelijke uitroepen,
vragen en smartkreten zeer zeker in den mond
eener vrouw. De uitdrukking van des dilaters gedachten is niet overal holder de stijl is hier en
daar troebel als het water wanneer de storm komt
opzetten. Na vs. 124 is de vlaag voorbij, het onweer heeft uitgewoed en als een koraal klinkt dan
dat liefelijke slot : vss. 125-146. De donkere
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wolken trekken weg, zonnegoud en het blauw van
den hemel komen to voorschijn daar drijven
of hangwieken op blanke zwaneschachtjes de
Cherubijnen die de bedroefde moeder troosten.
Het verschil in karakter tusschen daze drie gedichten, waarvan ik enkele punten aanwees, laat
zich in hoofdzaak wel verklaren. De Harpoen
waarin de dichterlijke aandoening het zwakst is,
ward geslingerd tegen zijne oude vijanden, de predikanten ; maar hij zwaaide dit wapen waarlijk niet
voor den eersten keer ; hoe dikwijls had hij zijn
wrevel tegen hen reeds lucht gegeven in geestigvroolijke spotdichten, in Palamedes en elders; de
kolen gloeiden nog wel, maar de vlammen sloegen
niet maar nit. Bovendien, de dichter sprak hier
tot de Heeren Staten (Heer Landeslot), wien hij
raad goof t, dien hij waarschuwt, daardoor‘moest
wel gematigd, bezadigd blijven. Anders was
het in Ruslcam. Daar richtte hij zich tot Hooft,
ook toen reeds voor hem de „doorluehte Drost",
maar toch, zijn evenouder, zijn vroegeren medestander ter Academie, tot wien hij vrijelijk spreken durft over wat hij, democraat in zijn hart,
lief heeft met sterke zuivere liefde : het yolk, „arm
eselkijn", dat de lasten moot dragon. En dan, het
was voor de eerste maal dat Vondel zoo uit de
volheid van zijn hart sprak over hetgeen hij gevoelde en dacht aangaande landsbestuur, regenten
en yolk; de kracht en de frischheid van zijn gevoel
zijn hier nog ongerept, zijn woord heeft den flikkerglans en de scherpte van eon) pas geslepen zwaard.
In Decretum Horribile is de dichter zich zelf
niet meester: hij voelt zich bedreigd in het teerste,
het liefste, het hookste: zijn geloof ; de waterers
zijner ziel worden beroerd als door eon hevigen
storm, zij stijgen en stijgen, onweerstaanbaar, de
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sluizen openen zich, wild bruisend en schuimend
in woelende massa's storten de wateren zich uit."
hart 3, 101, hert. Nog in hartsvanger.
's Hartogenbosch 39. Algemeen was de vreugde na den
angst, die tijdens het schitterend beleg zich van
Holland meester maakte. Zie Zegenzang. — Of
men in de laatste verzen een steak op Maurits
moest zien ? Het is ook denkbattr, dat het er
staat om de daad van Fred. Hendr. to vergrooten.
hasplen 41, garen opwinden.
heen en weer 96. Zie bier en ginds.
heerenwacht 76, bewaking der wereldltke overheid.
heeten 29, veil tijd hies.
Heidelberg 74, Door zijn catechismus is Heidelberg het
middelpnnt der Calvinistische leer geworden. Het
vat, waarvan hier gesproken wordt, is niet, wat
men tegenwoordig. het H. vat noemt, dat van 1751
dagteekent, maar het andere. (Zie op Bacchanten.)
Heintje 28, een schertsende benaming van den duivel,
ook van den dood, Wien eigenlijke namen men
bang is to noemen. Als duivel wordt er vaak pik
om de kleur aan toegevoegd. De duiveltjes heeten
R. in de onderwereld welkom. Zie Niermeyer :
Verhandeling over het booze wezen en Grimm's
Illythologie.
hellevont 82, de doopvont, het doopwater der hel: bijstelling 14 Styx. Kalchus zijn de Calvinisten, evenals in den Palamedes.
Helhont, 67, 111, 137. Zie Cerberus.
hem 23, zich 35.
hen 29. Evenals sommige regels in den Rommelpot doet
ook dit gedicht aan dat „van den Vos Reinaerde"
denken, verder aan de fabel van de kip met de
gouden eieren.
herarch 76, van hierarch(i,' 26).
heur 19, haar, thane hun.
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hier en gins 1, op daze en op die plaats. Ook heen beteekende wel hier blijkens de variant en zie Verdam, Mnl. Wdb. III, 329; oorspr. bet, het van
Kier: vgl. heen en weer 96, van verschillende
kanten. Zie Van Dale.
hierofanten 139, verkondigers van predikanten.
Ook uilen 35 en ganzen 58 en olifanten genaamd:
't laatste als verdraaiing van 't vreemde woord en
om de forsche gestalte van sommigen onder hen.
hierom 80. ,Na twee hatelijke regels drukt dat enkele
hierom, een volkomen verachting uit" (Brom).
hijgen 107, stark verlangen. Zoo Da Costa in Vijf en
twintig jaren, sprekende over Luther.
Hippolytus 32, of „Rampsalige kuysheyd", een treurspel
(van Seneca) vertaald door Vondel in 1028. De
opdracht, in den vorm van een sonnet, ward uit
vrees voor moeilijkheden door den uitgever W. J.
Blaeu nit de exemplaren gesneden en eerst in
1649 voor de tweede uitgave opgenomen. Ook
Gijsbr. v. Aemstel is aan hem opgedragen.
Hoc virtutis opus 146. Dit is het werk der deugd.
hoed 68. Vgl. Palamedes 951 vlgg., waar van de Calvinistische predikanten wordt gezegd, dat ze over
kuiten)
hunne waeien
De zoomen van hun kleet en mantels laten zwaeien,
Wier langgebaerde kin van hairen hangt vermast,
Wier winckbrau en gebaer niet lochent, hoe hun
[past
Een wettelooze maght, die prat op vorstenbanden
En keizers kroonen treet ; wier hoeden, breet van

[randen,
Gebogen van ter zij, voor spits en achter spits,
Beschaduwen 't gelaet.
hofgezin 97, uit hofgezinde = hofhouding, hofgezelschap, hier omgeving van den vorst der onderwereld.
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hofkerk 6, Zie Oldenbarnevelt. Later ward het lijk to
Imersfoort bijgezet.
hofmusch 124. Vgl. het ho! der Staten 87.
hofschavot 85, schavot op het Binnenhof.
hokgespuis 22, het grauw, dat door de hokhanen was
opgezet.
hokplakkaten 23 ; zie de aanteek. op bl. 17.
hoip. Zie sterven.
hondeslager 93, man, die aan de kerkdeur de honden
moest weren en voor de orde zorgen. Zie ook Spa.
Brab. en Oude Tijd 1872.
hoof(te) 1, 70. Aan het Hof (van den Hoogen Raad), ook
van de Staten ; ook gerechtshof van Holland.
Hooft (C. P.) 42, „was een man naar Vondels hart geweest, gemoedeltk, verdraagzaam, onvermoeid tegenstander van de kerkelijke partij." Als tegenstander der Praedestinatieleer was hij geen lid der
Gereformeerde Kerk; zijn vrouw ging naar de
Doopsgezindo. In 1597 zei hij in een redo : „niet
tot onderdrukking van andersdenkenden had men
de wapenen opgevat en de poorten voor Prins
-Willem geopend." „Zijne krachtige houding tegenover Leycester was in de herinnering blijven voortleven, nog meer zijn kalme mood bij gelegenheid
van Maurits' staatsgreep" . Toen Maurits na de
gevangenneming van Oldenbarnevelt e.a. de wet
kwam verzetten, ward hij door C. P. Hooft gewaarschuwd ; Maurits antwoordde: „Bestevaer,
't moot nu voor lees' tijd soo wesen. De noodt en
dienst van 't Landt vereischt het." Eenvoudig in
zijn levenswijze, met iedereen op gemeenzamen
voet verkeerend, daarbij als koopman tuk op eerlijke winst, maar als regent volmaakt belangeloos".
(De Beaufort, Geschiedle. Opstellen). Aan hem droeg
Vondel Hierusalem verwoest op en zijn dood,
1 Jan. 1626, gedacht hij met een klinkdicht en
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een grafschrift.. In den Roskam wilde hij C. P.
Hooft, den goeden bestuurder, dien hij bij Fabricius en Cato had vergeleken, stellen tegenover de
gewetenlooze ambtenaren, die hun eigen voordeel
zochten, die door hebzucht, diefstal, afpersing,
zucht naar weelde straffeloos het arms yolk uitzogen.
Hoogerbeets 10, 11, 68, geb. to Hoorn, pensionaris to Leiden, lid van den Hoogen Raad sedert 1596, „een
schrander rechtsgeleerde, welsprekend redenaar,
vroom Christen, een uitmuntend karakter, eene
edele figuur", die het ongeluk had als Oldenbaren De Groot to denken. In 1625 ward hij op last
van de Staten-Gen. verplaatst naar zijn huis Ter
Weer bij Wassenaar, waar hij eenige maanden
later stierf. Een bijschrift van Scriverius op H. bij
Bakh. v. d. Brink.
horen des Overvloeds 115, horen van Amalthea.
huichelaer 81. Ook een der hoofdstukken van het Traetaat van de oorsaak der sonde heat bij Paschier
de Fijne: „Hoe dose leer God tot een hnichelaar
m aakt".
huff 58, diadeem, haarkrans.
Huigens 97, de taalgeleerde Hagenaar, vertaalde in 1633
gedichten van Donne, op verzoek van Tesselschade.
Men kan ze met de opdracht aan hear vinden in
de uitgave van Worp II, 267 vlgg. Wat de daisterheid betreft, Huigens zelf teekende bij sommige
regels aan: Textus obscurior. „Vondel heeft in
zijn vrij onbeleefd epigram de gedichten van Donne
afkeurende, diens bewonderaars Tess., Huygens,
Hooft, Most., Diet ontzien." — Het Kostelijk Mal,
45, ,,dat V. misschien inspireerde", ward in 1622
uitgegeven. De dichter was geb. in 1596, gin
vader was reeds in 1624 overleden. Ook Coornhert
in zijn Zedekunst veroordeelde reeds de kostbare
kleederdracht.
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huilebalk 20. iemand gehnurd om to bonen en balken,
huilebalch 75: vgl. omgekeerd „blaasbalk" naast
blaasbalg 63, 107. Het afgeleide werkwoord is
huileballeen 27.
huisbreek, huysbraeck 50, bestoking of neerhaling van
iemands hula. Beide vormen bestaan ook in 't Mnl.
huisplondren 21, 22, 24, 36, 50. Zie de aanteek. op bl. 21.
hullen 71 voor holden, tegenw. alleen huldigen.
hun 113. Vondel denkt aan de Bickers.
hutte des bescheids 63, tabernakel, d.i. tent, hut, waarin de
ark word bewaard in hut heilige der heiligen, waar
de priester eenmaal 's jaars met Jehova verkeerde.
In dit verband had de dichter ook de urim en
tummim van Exod. XXVIII, 15 kunnen noemen.
Hydra 101, Hydra; zie Europe. Eig. de Lernadsche
slang; fig. een kwaad, dat erger wordt, hoe moor
men het onderdrukt.
lber 66, Ebro voor Spanje, als Tiber voor Rome.
Ille velut, enz. 147. Aen. X, 698 en 699. Hij is een rots
gelijk, die in de wijde zee uitsteekt, de woestheid
der winden weerstaande.
ymmers 68, toch.
Yver 40, zinspreuk der Academie.
yveraars 62, zie Zeloten.
In memoria habeo 86, ik hood het in herinnering.
Incontaminatis fulget hon. 109, „hij blinckt met onbesoedelde eer". (Bor. III, 2, 18). Ook boven 't graf
v. De Ruyter.
ingeboren 69, 110, daar geborene.
Integer vitae, scelerisque gurus 124, Rechtschapen van
leven en rein van misdaden. (Hor. Carm. I, 22, 1).
Inwijding 59. „Vondel moet die hebben bijgewoond en
Episcopius hebben gehoord. Het groote gedicht is
een bedekte geschiedenis der Hervormden."
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ook een man; vandaar weerwolf = man, die soms
in een wolf verandert.
jaergetyde 85 is een verjaardicht, hier van Old.'s dood.
Zie Inl. en op Oldenbarnevelt.
jaergetijdig feest 65; yerjaarfeest, van jaargetijde in de
bet. van jaardag.

Jehova 83, Christus, 59 zooals gewoonlijk God.
Jeruzalem 63, 83 (nieuw), Salem 59 (eig. oud Jer.).
Jeruzalem, fig. ook kernel. Vgl., voor bl. 83, Mt.
23, vs. 37.
Kaekster 52 van kaken, snappen, kletsen ; 't frequ. biervan is kakelen.
Kayafas 62. Zie Mt. 26.
Kakistorie of Kakastorie 39 voor Consistorie of kerkeraad,
18 cant. a, slaat terug op Kakademie 152 en dit
op Akademie 38.
Kalchas 83, de C. Remonstr., evenals in den Palamedes.
Kalisdijk 41. Kalis = arme blood, kale drommel; eig.
Zigeunerwoord, dat landlooper beteekent (Ts. XIV',
53 vlgg.). Woordspeling met Calais, dat ook Kalis
heat, by. in Vondels Inwijding van 't Stadhuis
zoodat Kalisdijk schertsenderwijs gevormd is als:
Duren blz. 19, Meenen, Slapeghem, Nergenshuizen, Zevenhuizen (bij Kinker), enz.
Kandla of Creta 119, wordt bij Homerus om ziin honderd steden geroemd. De bevolking bestaat nit
Christenen en Mohammedanen en de eersten geraakten in de verdrukking, sedert de Turken het
in 1645 op de Venetianen veroverden. Zie Dietsche
War. 1898, XI, 4,
kardinael 76, predikant. Zie paep, pans.
kapitool 115, versterkte tempel in Rome op den Mons
Capitolinus, den zetel van 't Romeinsche rijksgebled en de schatkamer der kostbaarheden. Wat
dit was voor Rome, was Amsterdam voor de
Republiek.
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kaproen 36, kap, hoofddeksel, Fr. chaperon.
kas 109, tevens op to vatten als kistje. Wollicht heeft
V. bij kristen ook aan kristallen gedacht.
Ook Cassius is natuurlijk een woordspeling. B.
en zijn zwager C. waren moordenaars van Caesar,
daardoor „redders van den staat."
kastelein 2, 65, slotvoogd, gevangenbewaarder ; de zoon
van Gerard Prouninck, den afgezetten burgemeester
van Utrecht. Zie op De Groot. Vgl. Oud-Holland.
kavejaer 97, kaviaar, een krachtig tranig voedsel, dat
uit kuit van steer wordt bereid. Zie Noord en Zuid
XVI, 336.
kegel 100, ijskegel, hendiadijs. Vgl. b y. Ovid. II, 38.
kerke (ter) brengen 119, prijsgeven. De uitdr. staat
waarschijnlijk in verband met de gebruikelijke bekendmakingen in de kerk.
kerks-legaet, kerkxgezantje 35. Zie Boeren Catechismus.
kerkuil 28, 35 bewoner, bewaker van de kerk. Zie hierofanten en olifanten.
kermisvane 45, vlag aan de herberg of aan den mallewagon (?).
kerren 4, kern, vgl. mellek, enz., vooral Amsterdamsch.
kijken door een koord (doen) 45, ophangen. „Het Waterland" is 't voorwerp van kijken. Vgl. door een
hennepe venster starrekijken 26.
klap 125. Zie spat.
klapmuts. Zie routs.
klapooren 106, een gezwel in de lies, nog schippersterm.
klasse 39, 56, classig, gevormd uit de afgevaardigden
der kerkeraden (die aan 't hoofd der gemeente
stonden) zooals de synoden uit de afgevaardigden
der classes. Zie Van Dale. De kerkeraden werden
gekozen door de gemeente uit de burgert, die niet
in de Regeering zat; dus de laden der classes en
der synoden waren als de predikanten uit de
kleine luiden voortgekomen. De predikanten traden
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op ale de profeten van 't oude Israel, waren tegen
't Bestand en bestreden den vrede van 1648.
klassikaele grollen 70, malligheden waartoe in de classes
was besloten.
klaus 77, 122 besluit, Lat. clausa, waarvan ook clansule.
kleentje 52, kleinigheid. Vgl. voor geen kleintje vervaard, zich geen kleentje roeren (Sara Burg.), 't is
non ien kleintje (Warenar), enz. Zie Van Dale.
klem 19, beteekenis, gewicht. Vgl. klemmende bewijzen.
klerk 76, geestelijke, predikant, van ouds het teg. van
leek.
kling 1. Vgl. voor de beeldspraak, die ook voorkomt in
't begin van Potgieters Rijksmuseum, de overlering van Brennus. Babelskling 61: zie 2 Kron. 86,
17-20.
Klinken 112. Zie Lucifer.
klok 19, poortklok 20, donderklok 76, stem; vgl. een
stem ass een klok.
klokhen 83. Zie Jeruzalem.
Kloppenburgh 70, ward na zijn vertrek uit Amsterdam
(zie bl. 71 en aant. Boeren-cath.) predikant in Den
Bosch, waar hij niet veal toeloop had, vervolgens
prof. te Harderwijk (1640--'44) en Franeker, tot
zijn dood in 1652.
klos 41, een houten rol, waarop men garen windt of
spint; 99 kloot, bal, die in de beugelbaan met
een beitel of schepper, Kil. flagellum, vola wordt
geslagen. Zie over het balspel Ter Gouw, Volksvermaken, bl. 321.
kluitboogh 125, boog om looden klooten of kogels made
te schieten.
knap 30, vlug, spoedig. Vgl. ons knaphandig.
kneppel 47. Vgl. Leeuwendalers 860, vlgg.
koey t0 of koei 114, 115, koe 70, koestal 123. De eerste
vorm is nit bet meervoud overgenomen: zie V.
Helton, Mnl. Spr. 351. Wat het fig. gebruik be-
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treft, Brandt zegt op Palamedes 1651: „Holland
Wert gemeenlijk bij een koe geleeken en genoemt
om zijn vruchtbaarheit." Zie voor de ziuneprent
„Op Nederland bij het vertrek van Leicester"
Muller : De gouden eeuw.
kofferen 88, in een troffer pakken.
kokodril 19, 127, door metathesis ontstaan uit krokodil
81 ; vgl. kabeliauw, edik, zeeg (sik), enz. Zie
Verkenstranen.
konings kroegjes 145. „Dat men onder „'s Konings
Kroegjes" hier Rungsted-Kro, halfweg Kopenhagen
en Elseneur to verstaan heeft, waar in Augustus
1659 de Nederlandsche en andere gemachtigden
in de Sont voor anker lagen, en Vogelsang hun
dit guitige deuntjen van zijn stadgenoot en geestverwant deed hooren, zie breedvoeriger uiteengezet in den Nederlandschen Spectator, voor 1876,
No. 20, blz. 161." (Van Vioten).
Koppen 18, enz. eig. een kippennaam, uit den Reinaert
bekend. De toespeling op den Reinaert blijkt ook
uit de combinatie met verbijten. In Nov. 1626 werd
Ds. Hanekop (zie coupl 28) door den Kerkeraad
geschorst onder voorwendsel van lichaamszwakte ;
hoewel Burgemeesteren het niet goedkeurden, heeft
bij niet weer gepreekt. Toch behield hij zijn tractement tot zijn dood 1655.
korts 18, 116, onlangs 14, kortelings, lest 20, 117 ; ook
binnenkort, kort 122.
kostelijk 17, 45, 57, 80, 88, kostbaar ; duur 102: dit komt
u duur to staan. Voor 't verloop van beteekenis
vgl. Bier 45, waard.
kostuimen 127, tolgelden. Ygl. Ofr. costumes, Eng. customs.
kot 68, Hanekot 18, hut, hok.
kou 68. Zie giool.
kouwepis 95, blaascatarrhe, eigenaardige verhollandsching
van 't Fransche chaudepisse; zie Littre.
14
VONDEL, Hekeldichten.
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kray en rave 8, 47, 70, 91. Wat de eerste plaats betreft,
Oldenb.'s goederen werden alle verbeurdverklaard.
Hij protesteerde vragende, of dat het loon was
voor 43 jaren dienst aan den laude.
kraeien 146, kraejen 20, 26, luid spreken, crier ; met
woordspeling in den Rommelpot.
kreuk 42, plooi, rimpel; hiervan kreuken 61.
krevel 143, krieuwelig.
krevel 105, krieuweling, jeukte.

Kristendom 52. Zie Christendom.
krom 87. „Wie ging als 0. nooit op kromme wegen,
ofschoon ht onder zware zorg zoo gebukt ging?"

kroon 43, 113, 118, boven 't Amst. wapen; zie Ter Gouw,
Amstelodamiana II 165 en een novelle van V. Lennep. 115 Amsterdam.
krouwen 104, streelen; elders twisten.
kruien 31. Zie ge-.
kunnen 44, kennen.
kussen 17, 35, 56, 66, 76, 116, 117, regeeringszetel.
't Gekruiste kussen is dat met het Amsterdamsche
wapen. Op bi. 1 verdedigt V. de heilige rechten
der steden en de souvereiniteit der prov.
lachen 84. Onwillekenrig denkt men aan Vondels Kinderlijk.
ladder 33, anders bij Vondel yr., evenais leer 54, 82.
laegh 100, bedekt liggende troep.
lage huis 104, thans Lagerhuis. Vgl. rechte leer (zie
galgleer) en zie Taal en Lett. VII, 39.
lamper 92, lamfer, rouwsluier.
Landeslot 48, overheid, in wier handers het lot des lands
berust. Bij de vorming van dit woord hebben den
dichter zeker de bekende ME.namen voorgezweefd.
!anger handt (van) 98 langzamerhand, tevens : van lieverlede.
!angst 29, vriend, kameraad (zie Wdb. op Bredero) met
genasaleerde n voor lanst, lants (t Leeuwendalers
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939), verbasteringen van lansknecht, soldaat to voet
(met een lap s gewapond), en dit van landsknecht.
(Dit laatste woord is niet duidelijk : mon zie by.
de Wdb. van Verdam en Vercouillie. Misschien is
het wel aan 't Duitsch ontleend, evenals Fr. lansquenet).
Iantjuweel 3, 109, 115, kleinood, „kostelijke schat" 88
nog zegt men een juweel van een mensch, een
schat van een kind. Landjuweel is een schat van
't geheele land : vgl. een samenstelling als landvrede.

lantsdieverij 46, besteling van 's lands middelen.
Iasterlijk 6, schandelijk. Zie Mnl. Wdb. IV, 127. Vgl.
het woord in Hagar van Da Costa.
lasterschut 116, geschut des lasters.
lastigh 87, 147, zwaar. Zie Mnl. Wdb. IV, 177.
Laud 101. Zie morgenwekker. „A.artsbisschop Laud stored
het gevoelen der Remonstranten voor en moest
door den haat der Presbyterianen op een schavot
en blok zich laeten afhouwen "
lauwerier 129, 136, laurier, lauwer, zinnebeeld van vrede
en overwinning; lauwerhoed 186, lauwerkrans. Ook
Vondel zelf is in 1653 door een honderdtal schilders en dichters plechtig met een lauwerkrans
gekroond.
leep (van de) krijgen 51, klappen, slaag krijgen. Zie
v.
Bilderdijks geslachtslijst
Ieeushof 146, Nederland, ook Leeuwentuin, Leeuwendaal,
Leeuwenest 125, genoemd.
leggen (aen boort). Zie op boort. Vgl. voor de verwarring
van leggen en leggen de werkw. neigen,klooven e. a.
Leiden 16, enz, Dat Vondel met de gebeurtenissen in het
naburige Leiden op de hoogte was, is duidelijk.
Daar was de twist tusscben Gomarus en Arminius
ontstaan, en bleef door Episcopius en Vorstius voortduren daar woonden Hoogerbeets en Seriverius
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daar studeerde De Groot en doceerde Salmasius ;
daar was door de Zuidholl. Synode van 23 Juli
1619 de curatoren voorgeschreven ook to letters
op de godsdienstige gevoelens der niet-godgeleerde
hoogleeraren, waardoor al dadelijk Barlaeus nit de
kerk word gestooten en als prof. (in de logica)
afgezet; daar was al in 1618 het curatorium gezuiverd en Adriaan Pauw, burg. van Amsterdam
daarin aangesteld (later ook Cats) en Van der
Myle afgezet (8 Febr. 1619) ; daar heerschten
Baersdorp en Broekhoyen, die ook tegen de
Remonstranten to Hoorn en Alkmaar in 1619 optraden.
Lelistrant 88, Frankrijk, royaume des lis, naar het wapen
der Bourbons. Ook hun kroon was met lelien bezet
80 Muntstukken met dien naam bestouden toen niet.
Lenertz 19, 29, 35. Zie Boeren-Catechismus.
lepel 99, lepelvormig houten voorwerp (alle lepels waren
oorspr. van hout) om den klos, een houten bal
wog to werpen; een spel overeenkomende met het
raketten.
letterwerk 14, letteroefening. Het onderwerp van achten
is niet „niemand", maar ieder. Doze samentrekking komt meer voor, by. in Bellamy's Onweder:
„Green vogel zingt nu blijde toonen : Maar zwijgt
eerbiedig soil" en moot door 't aloud gebruik
(reeds in 't Latijn) als gewettigd beschouwd worden.
leus 30, eig. wachtwoord, War. d. D. 46, fig. doel. Zie
Mnl. Wdb. IV, 809.

Ieuterkaey 34, kei die de louteraars in 't hoofd hadden.
Lie bijv. 'p. Brab. (ed. Nauta) op vs. 1631 en
Langendijks Krelis Louwen (Panth.)
Leven van Vondel 128: bedoeld is dat van Brandt (zie
opnieuw uitgegeven door Verwijs, na hem
door Hoeksma.
levendigh 111, levend 3 sprekend. Zie Van Dale.
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llicht 67, onbetrouwbaar. Mnl. Wdb. IV, 463.
lichter 26, Fr. allege, lichtschip, lichte schuyte (Kiliaen).
lidt 50, nl. de tong. Jac. III, 5-6. Vgl. Guld. Winckel,
XLIV, LXVI.
lieden 98, liederen. Het tegenw. meerv. zal wel door
Duitechen invloed gekomen Zie gemoed. Vgl.
klean 62.
lijk 33, 66, „is het lichaam, levend of dood," zegt nog
Bilderdijk. Vgl. voor de dubbele beteekenis lichaam
met leichnam.
loer 44, botterik, domoor, prul, knoeier.
Loevestein 80. De Groot was ontvlucht, Hoogerbeets vrijgelaten, in 1631 had men nog 7 gevangen predikanten laten ontkomen.
logenschijn 96. De logenfaam wordt als een duivel voorgesteld.
Lomberts hanen 25. Lombardije is bekend om zijn zware
en schoone hoenders. Vgl. War. d. Dieren, CVIII,
CXIV.
loon 10, 11, ml. Zie Van Hoogstraten.
loonen 37. God Toone het.
los 30, bevrijd (er van). Vgl. orgens aan vast zitten.
Lubbert 28, bier zooveel als opzichter in den harem van
den dey. Van lubben 41.
lucht 52, 119, reek, zin. Zie Mnl. Wdb. IV, 861 en Van
Dale.
Lucifer 102, staat op tegen God en stort ale Satan in
de hel 15, 53, 78, 84. De plaats bi. 102 is de
kiem van des dichters meesterwerk, maar vgl.
reeds Gulden Winckel VI, III Bl. 111 noemt hij
Cromwell met dien naam (zie de Paritheon-uitg.
van den Lucifer). Lucifer met het helsche heir
bouwt den troon in 't Engelsch rijk van den Heer.
Onder de oorzaken van den oorlog met Engeland is ook doze: de pamfietten en hekeldichten
tegen de Koningsmoordenaars.
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Lustprieel 128, lusthof. Zie Weiland op prieel.
Lynceus 3, ward door Hypermnestra gespaard, toen al
zijne broeders door hare zusters, de DanaMen, in
den bruiloftsnacht werden doorstoken.
maetloos 146, talloos. Zie Penon, Hekeldichten bl. 15.
Magnis excidit ausis 121. Hij stortte neer uit zijn groote
ondernemingen. (Randschrift).
Mallegat 70. Na eerst gesproken to hebben over de verstopping van den Rijn bij Katwijk, zegt Orlers,
1641: „Dezen loop heeft men gezocht met groote
kosten en moeiten wederom to openen en tot het
varen bekwaam to maaken. Teweten op den 26
Illaart 1571 hebben de Heeren Hoog Heemraden
van Rhijnland de nieuwe grayinge tot Katwijk op
den Rhijn begonnen en de laatste November daaraan voleind tot aan het strand, 't geen in den jars
1572 in de maand April op goeden Vrijdag voorts
doorgegraven wierd tot in de Noord-zee . . . 't Zelve
gat, dat de lieden het Mallegat noemden, is wederom door een groot onweder verstopt en toegewelt, en tot noch toe zo gebleven Binnen
weinig jaren hebben de voornoemde Heeren Hoog
Heemraden wederom de zaake in deliberatie genomen".
mallen 28, malls dingen zeggen ; 14, 45, zich mal aanstollen, slingeren, draaien.
man(n) 14, 84, manna, dat de Israelieten in de woestijn
aten en waarvan gezegd wordt, dat het nit den
hemel regende. Zie ook Openb. II, 17.
Marten 18. Vondel speelt met dezen naam, die in de label
aap beteekent ; b y . Warande der Dieren LXXX.
Martialis 11, een beroemd Romeinsch puntdichter.
mastbosch 128, eig. bosch van mastboomen, piajnboomen
(by. in De Loteling van Conscience). Hier Amsterdam : vgl. het bekende puntdicht van De Decker :
„Van marten", enz.
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matteeren 129, verslaan. Van 't Oadfransch mater; matten 92, uitputten, afmatten, eig. mat zetten.
me 45, bijvorm van men, door apocope der n ontstaan.
Medaellie 54, eerepenning. „Hierin komen de kort gebonden, sarrende strofen in effect dolken nabij,
die in geregeld tempo in de ruggers der vermaledijden stooten". (Koopmans, Taal en Letteren, 18e
jg., bl. 497).
meer 29; eig. merrie, en in 't algemeen dan beast, evenals teef, toegepast op de hen, of hetzelfde woord
als nachtmeer, nachtrnerrie en dan eig. spook, fig.
vrouwspersoon.
meineedigh 11, 86, bet. ook valsch, trouweloos.
Melchisedek 63; Hebr. VII ziet in M. (Gen. XIV, 18)
het voorbeeld van Christus, omdat hij priester en
koning was en zijn naam „koning der gerechtigheid" beduidt. Koning van Salem.
Menas 132. Zie Bacchanten.
mert 137, dial. vorm voor markt (waar het strijdperk was).
Messias 61 is het verbasterd Hebreeuwsche woord, dat
hetzelfde beteekent ale het Gr. Christos = gezalfde.
De buitenste voorhof van den tempel ward wel
door geldwisselaars en verkoopers van offerdieren
als marktplaats bezet (Matt. 21, 12, Joh. 2, 13).
met den eersten 1, in 't eerst. Zie Wdb. op Brederoo.
metsen 72, van metse (Du. Metz(e) = houwer), bouwen,
metselen (frequent.).
Michel 3, dochter van Saul, getrouwd met David. I Sam.
XIX, 11-17.
Midas 141. „Toen Midas, kbning van Phrygie, in den
wedstrijd aan 't fluitspel van Pan boven het citerspel van Apollo de voorkeur gaf, zette Apollo hem
tot straf een paar ezelsooren aan 't hoofd, die
onder zijn phrygische mute zorgvuldig verborg.
Zijn barbier alleen was in 't geheim en voelde
zich door den last er van zoo zeer bezwaard, dat hij
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't met de woorden : „Koning Midas heeft ezelsooren" in de aarde begroef. Doch een daar opgroeiend riet fluisterde die woorden na en '1 gaheim was verraden, viaarop Midas zich van verdriet
om 't leven bracht. Ovid. X.
Miereveld (M. J.) 89, (1567-1641), een beroemd porcretschilder, „de schilder der groote mannen van onzen
heldentijd" (Potg.).
miester 71. Zie giest.
misschien wie 47. Vgl. War. der Dieren LX.
misselijk t3, „deerlijk, jammerlijk". Zie Van Lennep,
Vondel IX, 209
missen 28, 45, ontsnappon, ontgaan. Zie Leeuwendalers
1144.
miswinnen 103, verkeerd winners (vgl. ver-geten): York,
het sterkste bolwerk der koninklijke partij, capituleerde, 14 dagen na den slag bij Marston-Moor
2 Juli 1644, en de Schotten veroverden Newcastle.
mit een 73, met elkander. Zie De Jager's Archief I, 76
vlgg.
mits 1, doordat. Vgl. ons mitsdien, vermits en overmits.
Mobilitate viget 96 Fama (Verg.): De F. is krachtig door
hare snelheid.
moe 72, moeilijk 52 iuit moedelific), lastig; eig. moede,
vermoeid.
moeder van Europe 118. Maria de Medicis was de moeder van den Franschen koning en de Engelsche
koningin ; groote moeder, grootmoeder, is tevens
een eernaam als grootvaar, bestevaer en bestemoer
(ironisch gebruikt).
Monkelbaen 21, 74, waarschijnlijk oorspr. Montelbaan
209)
(Ter Gouw, Amst.
monsteren 147, Aeneas noemde de daden, die zijn nakomelingen zouden verrichten.
Montrose 121. Zie Morgenwekker.
Moorjaen 149 = Moor 83, Fr. Maure en Ofr. Morien,
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eig. een bewoner van Mauritania, opgevat als neger
en zoo hot toonbeeld van zwarthcid. Maar zwart
had geen nauw begrensde beteekenis vgl. zwart
als blood, zwarte handen.
mo(o)lik 12, 125, vogelverschrikker, molik; verbasterd
uit Moloch 61, 81, den afgod der Kanahnieten
(Hand. VII, 43), den Baal der Phenicièrs. De
slachtoffers, menschen, kinderen, werden op de
armen van het beeld gezet en vielen neer in de
Borst die vol vuur was.
moortpasquil 10. Een p. is een schotschrift, dikwijls met
de bijgedachte van onverdiend. Men kan slechts
gissen, dat het vs. by. in I 6‘z3 is gemaakt Misschien is met beeld bedoeld een of beelding van
Oldenbarneveld en met Batavier De Groot : vgl. 110.
morgenwekker 100, die 's morgens opwekt. Bij Vondel
e. a. (vooral in pamfletten) veel voorkomend
woord. Van de hekeldichten, die op Engeland betrekking hebben, is dit gedicht het eerste. Karel I,
in staatkundige zaken door Strafford, in kerkelijke
door Laud geleid, onderdrukt Puriteinen en Presbyterianen Als hij in Schotland zijn plannen wil
doorvoeren en de Schotten het covenant tot verdediging van hunne kerb tegen de R K leer vernieuwen, komt het tot den oorlog. Het Eng. parlement (John Pym 103) verbindt zich met de Schotten
en steunt hen geldelijk ( 00). Strafford wordt ter
dood veroordeeld (101, 123), Laud nog 3 jaar gevangen gehouden (101) en dan onthonfd. In den
strijd, die nu uitbreekt, wordt Ruprecht v. d. Pfalz
(106), zoon van den Winterkoning (123) bij Marstonmoor verslagen, waarop York valt en New Castle
(103, 104, 106) in handen komt van de Schotten.
(Zie miswinnen). De Puriteinen willen de Schotsche
kerkregeling in Engeland invoeren London wordt
het hoofdkwartier der Presb. afgewtardigden en
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predikers (105) ; tegen hen evenzeer als tegen de
R. K. vormt zich de meer verdraagzame partij der
Independenten (Milton, Cromwell, Thomas Fairfax
e. a,), die den koning verslaat bij Naseby 24 Juni
1645. Dan vlucht hij naar de Schotten, die 23
Dec. een verdrag met do Independenten sluiten,

waarbij zij tegen uitbetaling van 400000 Q uit
Engeland terugtrekken (114, 126). Een maand later
wordt dan de koning nit Newcastle naar Holmby
gevoerd, vanwaar hij in Nov. 1647 naar Wight
ontkomt. 30 Jan. 1649 sterft hij op het schavot
(114) en zijn hoofd wordt als „dat eens verraders"
aan het yolk vertoond (119: voor de bijvoeging
bekken denke men aan Joh. den Dooper). In
't volgende jaar ward zijn getrouwe en onstuimig
dappere Montrose (123) door de Schotten verslagen
en gra vvel& vermoord. „Dat Cromwell al meer en
meer macht kreeg, en de door de verfoeide revolutie
opgekomen stand van zaken bleef bestaan, was
Vondel zeker tegen de borst. Toen deze dan ook
Lord Protector geworden was, vervaardigde hij een
zijner meest bijtende hekeldichten, Protecteur
Ifeerwolf. Men vergete niet, dat Vondel als katholiek nog meer op den anti-katholieken Cromwell
moest gebeten zijn."
mortele (te) trekken 106, tot gruis, stof trekken. Zie
Van Dale.
most 13, jonge wijn.
Mostaert, Daniel, 25, 91, 101 van Antwerpsche familie,
letterkundige, vriend van Vondel, sedert 1622
secretaris van Amsterdam.
muggeziften en kameelverslinden 61. Zie Mt. XXIII,
24. De F. en de S. zijn bevreesd voor de kleinste
onreinheid, veroorloven zich echter zonder bezwaar
de grootste onrechtvaardigheid. „De muggen kwamen in het Oosten veel voor, ook bepaald in den
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wijn, waarom men gewoon was dien door to zijgen".
De kameel was het grootste der bij de Israillieten
voorkomende dieren.
Muisevreught 47. Ook teekening op een uithangbord to
Dordrecht : een kat in een muizenval, met muizen
daarom dansende, met het onderschrift Muysevreu.ght. Misschien in beide gevallen toespeling op
don naam Muys van Holy, 54 (elders Kater of
Muizer genoemd) en daarmede op de geheele
Loevesteinsche inquisitie. Deze schout, later burgemeester van Dordrecht en rechter van Oldenbarnevelt, overl. 1626, verwelkomde plechtig de
Synode, bedankte haar uit naam van Hun.
Hoogmogenden, en maakte zich als Politieke afgevaardigde aldaar door zijn houding tegen de
Remonstranten vermaard.
Mundus vult decipi 105. De wereld wil bedrogen worden.
Munster 110. Voor doze opm. bestaat geen voldoende
grond. De Groot was uit den dienst ontslagen en
van niemand gemachtigd om naar Munster to gaan,
murgezank 19, morgenzang. Vgl. Amsterdamsche vormen
als worm, bedurven, kurf 27, enz.
Musch 124, de baatzuchtige, omkoopbare, onordelijke
griffier der Staten, na C. van Aerssen bl. 154.
(Zie ook bl. 156). Hij was de schoonvader van
Buat en de schoonzoon van Cats, schrijver van
een scherp vertoog tegen Amsterdam, Juni 1650.
De beide laatste verzen, zegt Bakhuizen van
den Brink, doers denken aan de klassieke woorden
van Theramenes, die hij, den giftbeker ledigende,
tot zijn medetiran richtte : „dien baker breng
ik u toe, schoone Critias !" De titel doet denken
aan een versje van Van Baerle : Op een juffers
musch en een van Catullus : Op den dood van
Lesbia's muschje.
muskadel 74, 116, muskaatwbn, Ni/n van muskadeldruiven.
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mutijn 62, Fr. mutin, muiter.
muts 34, ktapmuts 80, „muts was vroeger eigenlijk een
hoofddeksel met daaraan verbonden schoudermanteltje, gedragen door geestelijken;" ook hoed met
slappen rand van de gepromoveerde geestelijken.
Zie hoed. 95 genegenheid : zie Taal- en Letterbode
V, 295 vlgg.
mutsert 80, eig takkenbos, fig. brandstapel.
nabuurkoningen 52. Zie bl. 20, aant. a.
naestens 44. Vgl. den 2den nv. in den variant. Zooals
't hier staat vgl, het Du. herzens.
naeu, nau 61, 96, nauwelijks (naulijx 60), ternauwernood.
namaels 59, 89, later, naderhand.
nare 86, naar, bang; akelig.
nederlaegh 32. Het komt me beter voor die nederlaag
op to vatten als den dood op 't schavot, ook om
de beteekenis van dit woord : vgl. nog tegenw.
neerleggen in den zin van dooden.
nederstijgen 142, afstijgen, nederdalen.
neef 147, (kleinzoon,) nakomeling, naneef.
neigen 43, ondergaan; eig. hellen, zakken: ,,de zon neigt
ter kimme".
nesk 30, week van hersenen, dwaas, onnoozel, nesch.
neurjen 18, zingen (op de wijze van een liedje van Brederoo : Werken III, 229).
neut 18. Zia deur; „noten kraken" is een spreekwoordelijke verbinding, die hier echter door de gedachte aan muzieknoot is gebruikt.
nevens 71, benevens met.
Ney 43. Pater Neyen, „generaal van de orde der Minderbroederen, was in 1607 van de zijde van Spanje
naar Den Haag gezonden om het Bestand voor to
bereiden, dat twee jaren later gesloten werd, en
bj gelegenheid waarvan hij zich ale een bekwaam
onderhandelaar deed kennen". Voor 't werksv.
nelen zie op graeien.
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niet: het is al niet fraai 52, evenals men zegt : het is al
Been goud, wat blinkt.
nieu(w), nu (op een) 13, 31, 80, 92, opnieuw : dit zonder
lidw., als „van oud(s)", enz. Voor den Amsterdamschen vorm nu zie Nauta, Brederoo § 19 a en
§ 27
nuwelink 24, nieuweling.
Nieuwjaer voor S. 33. Hierbij behoort aanteek. d. bl. 54.
„Men verhaelt dat Vondel op nieuws Jaersdag
1629 op de boekwinkel van Sr. de Wees door Do.
Smout, die daer in quam, verzogt wierd om een
Nieuwejaersdicht, en dat Vondel daer op voor de
vuist hem dit toeduwde."

nikkertje 28. Zie Van Dale.
nosh 15, 80, 141, 142, nochtans, evenwel.
noodtweer 113, tegenweer, waartoe men door dbn hood
is gedrongen.
noom 30, 31, met de n van 't lidw., die in den „emphatischen nominatief" ward gebruikt by. bl. 106, vs.
20. Zie Te Winkel, Gramm, fig. In verschillende
fabelen van de W arande der Dieren noemt Vondel
don vos „Oom Reintje".
Noordsche oorlog 143. Toen Denemarken zich (op aanzetten van Van Beuningen tegen den zin van
De Witt) niet aan den vrede ' van 1657 hield,
sloeg Zweden het beleg voor Kopenhage en
sloot de Sont. De Witt zendt nu Obdam, wiens
onderbevelhebber Witte de With sneuvelt, en
later De Ruyter, die Nyborg verovert en de
Zweedsche vloot insluit, laat Van Beuningen
benoemen tot pens. van Amsterdam en weet
den vrede ten gunste van Denemarken en one
land to sluiten. De Ruyter wordt met eerbewijzen overladen en 250 jr. later herdenkt Donemarken nog dankbaar de hulp, die Nederland
heeft verleend.
nopen 85, aanzetten, aansporen, prikkelen.
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Norwitse 105. Mogelijk was, bij de komst der Schotten,
Thomas Fairfax in N. Zie morgenwekker.
nuchteren 74, nuchter, waarvan de n is weggevallen.
nu .. nu 61, rangschikkend aaneenschakelend als in
't Lat. nunc .. nunc.
0. M. P. 54. Misschien eerste letters van een Latijnsch

gezegde b y. 0 mihi praeteritos (Verg.), 0 misera
pectora (Lncr.), Omnium Maxima Pax. enz.
octroi 46, machtiging, vergnnning tot een handeling.
oegst, oeghst ( : woest) 61, 90 en buiten 't rijm 50. Contaminatie van oogst (nit Augustus) en oest (nit
Fr. aoust), dat ook veel voorkwam: Oudemans,
BUdr. V, 5.
of 47, 86, indien.
offerhand(e) 60, Fra. offrande. vgl. offeren 66, aanbieden.
Oldenbarnevelt 9, enz., pens. v. Rotterdam 1576-1585
en als zoodanig de grondlegger van Rott.
bloei, sedert 1586 advocaat van Holland. De onde
strijd over vrijen wil of praedestinatie tusschen
Pelagius en Augustinns, die op de kerkvergadering
to Trento werd beslist, waarin ook Erasmus. (Luther,
Melanchton) tegen Calvijn, Beza waren opgetreden,
ontbrandde in Nederland — zij het dan ook eenigszins gewijzigd -- tusschen Arminius en Gomarus.
„De verdeeldheid dus veld winnende beslooten de
Staaten van Holland, op 't verzoek van Arminius,
Gomarus en hem voor den Hoogen Raad to doen
hooren. Dit geschiedde in Wintermaand des jaars
1608... en nogmaals, ieder vergezeld van vier

predikanten, in Oogstmaand 1609 in de vergadering
der Staaten van Holland" (te hoof). Arminius sterft,
Vorstius wordt benoemd maar kan de betrekking
niet aanvaarden, Gomarus legt de zijne neder. Bij
het steeds heviger wordend geschil voegt zich een
staatkundig — in zooverre de Remonstranten de
oppermacht der Staten in kerkeltike zaken erkennen,
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de Contra-Rem. niet ; de Staten zich partij stellen
tegenover de C. R.; de C. R. een nationals Synode
wenschen en de oppermacht der Staten-Generaal —
en door inmenging van Engeland en Frankrijk,
door binnenlandsche gebeurtenissen en persoonlijke
belangen wordt het steeds ingewikkelder. Maurits,
hoewel Uitenbogaert hofprediker is, Most, opgezet
door Willem Lodewjk in kerkeltke. door Fr. van
Aerssen in politieke richting en onder invloed van
Jacobus I, partij tegen Oldenbarnevelt en diens
verdraagzaamheid en de Staten (met wier behulp
Oldenb. — hoewel Contra-Remonstrant en voorstander van de oppermacht der Staten-Generaal —
de C. R. dwingelandij hoopte to weren) en gaat
23 Jail 1617 met een groot en schitterend gevolg
in de kloosterkerk (sedert ook Prinsenkerk) der
Contra-Rem. (Weeghschaal 1), terwtjl Oldenb., de
prinses-weduwe en Frederik Hendrik, enz. de Hofkerk blijven bezoeken. De algemeene Synode (13
Nov. 1618-29 Mei 1619) verdoemde de Remonstranten en een specials commissie (Bastert vierschaar 80, Bloetraet 7, 87) veroordeelde Oldenb.
ter dood. Was in den stand der quaestie Oldenb.'s
verwijdering noodzakelijk geworden — men denke
by. aan de gevaarlijke Scherpe Resolutie , zijn
terechtstelling was onrechtvaardig, een daad van
schandelijken ondank. „Vondel, de hartelijke bewonderaar van den Advokaat, de opregte vriend
zijner partij, zag met hem den steun en de hoop
der vrijheid vallen" (Bakh.) In zijn tragisch niteinde zag hij niet een aanleiding om eens blijk to
geven — zooals Busken Huet het uitdrukt —
maar zijn tragisch uiteinde dwong horn „blijk to
geven van zijn gemoed, zijn fantasie, zijn hoerschappij over de taal." Als Old. wilde Vondel
niet hooren van een heerschende kerk en een
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aanmatigende geestelijkheid ; over Leicester (42)
oordeelde hij als Old., die hem had bestreden en
laten vallen, die orde had gebracht in den chaos,
door hem geschapen, die volbracht had, wat Willem
van Oranje was begonnen, het vestigen van een
zeifstandigen Nederlandschen Staat; Old. vereerde
hij als den man, die 30 jr. lang een zegen voor

zijn land was geweest, het tot weergaloozen bloei
en rijkdom had gevoerd ; hij betreurde en beschreide het, dat de Vader des Vaderlands een
slachtoffer van Calvinistische heerschzucht was
geworden, dat met hem de Hollandsche steden
(alleen Amsterdam, Dordrecht en vier kleinere
waren C. R.), dat de voorstanders der voile provincials souvereiniteit de nederlaag geleden hadden
(zie bl. 87 en de verzen op 1650 en 1672). De
fouten van Oldenb. (Fruin) over 't hoofd ziende
of niet kennende en een blinders haat koesterende tegen de Caivinisten, heeft hij alle vijandschap en tweedracht, die in de 17e eeuw zooveel
jammer verspreidde, als boete beschouwd, die de
natie voor 1618 betaalde. — Tot toelichting van
zijn Jaargetijde „welk gedicht in konst en kracht
weinigh weerga vindt" (Brandt, Dist der Ref.
259) en waarvan een fraaie paraphrase voorkomt
in Taal en Letteren, nog het volgende uit Duyms
Beschryvinghe der Ned. oorlogen tot 1635 gedrukt
achter Scriverius' Out Batavien. „'s Morgens daer

aen heel vroegh, soo wiert er een schavot ghemaeckt op 't binnen Hof, ende de trommelen
sloeghen al to drie uuren om de soldaten to doers
in de wapenen comen, de welcke op het hof in
ordere quamen. Den Franschen Ambassadeur versocht noch dien morghen audientie by de H. M.
Heeren Staten, ende remissie vande voorghenomene
sententie, versoeckende dat men den Advocaet
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syn huys sonde eeuwichlijek ghevangen houden,
ofte ten Lando soude uytbannen, maer het was to
vergheefs, want tusschen acht ende neghen uuren
wlerdt hy ghebracht voor de Richters op de Rolle,
alwaer hem een stool wierde gheset, op de welcke
hy sittende syn sententie aenhoorde, die hy seer
vrijmoedich sonder weynich alteratie aenhoorde.
Van daer wierde hy van de Rolle afgheleydt, nae
het schavot toe, gaende [conservant son air de
hauteur ordinaire, seer clouckelyk met opgeheven
hoofde] by een stocxken tusschen den Predicant
(zie biechtvaders) ende synen Dienaer. Soo haest
als hy op het schavot quam, knielde hy, ende den.
Predicant dede een vierich ghebedt, het welcke geeyndicht zijnde, soo stondt hy op, ende trock synen
damasten tabbaert uyt ende dede syne cnoopen
los; daer nae hielp hem de knecht syn wambuys uyt
trecken, ende leyde hem voor het sandt, (bl. 85) daer
hy knielende een violet fluweelen mutsken op sette,
ende sprack eenighe woorden, die soo sommighe
geschreven hebben, waren : dat hy niet stierf als
een Landt-verrader, maer als een Patriot van 't
Landt. Eyndelijck seggende deze woorden : Christus
is mijn Leytsman, Heer ontfermt u mijnder, Vader
in Uwe handen beveel ick mijnen Geest, soo sloegh
hem den Beul van Wtrecht met eenen slagh den
cop af, ende het lichaem (met het hoofd met
kleeren en al) wierde in een vuyren kiste (los
toegespijkerd) van ongheschaefde delen gheleydt
ende sonder eenigh ghevolgh van sijn vrienden
ofte maghen, begraven in de Capelle op het binnen Hof, ende dit is het eynde van dien Hooghgheleerden, voorsichtigen, ende cloecken Advocaet van
Hollandt ende Vrieslandt, wiens Raedt ende daden
grootelijcx in veelen to prijsen, ende to verwonderen zijn gheweest." (Volgens 't verhaal van een
VONDEL,
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ooggetuige waren twee predikanten bij de onthoofding Walesius en Joh. la Motius, Welke laatste
het gebed deed, en waren er 3 beulen met hun
knechten. Een zijner ergste vijanden schreef that
never man has done more faithful and powerful
service to his country than he. Zijn gruwelijke
execetie is dan ook door Macauley, Motley, Fruin
en Blok een gerechtelijke moord genoemd. Louise
de Coligny verliet met haar zoon Frederik Hendrik
Den Haag en ging naar Fontainebleau, waar zij
9 Oct. 1620 overleed.
olifanten 140, cok om hun zwarte kleedij, zwarte honden
101. Zie droes, hierofanten en Bruinisten. Op 40
Bogerman.
om 36, 84, om te. (Zie Ned. Wdb. X, 146); 121 of van;
37: dat Oldenb. werkelijk de Calvinistische leer
beleed, kon V. niet gelooven ; hij vereenzelvigde hem
met de Remonstranten, zooals trouwens ieder deed,
behalve „sommige Contra-Rem." blijkens de aanteek.
omleeg 142, omlaag. Zie leeg.
onbelet 57, ongehinderd.
onberouwen 101, tegengest. van 't bijv. nw. berouwen, eig.
verl. dw. van het vroeger sterke werkw. berouwen.
Het stuk is mij berouwen = berouwt mij.
onbesproken 47, onberispelijk, goad.
ondergaen 109. De Groot vertrok 's morgens.
onderkruipen ( de pachten) 46, golden inners, die als belasting moesten betaald worden.
onderziel 74, eig. onderlijfje, gevormd van ziel, zieltje,
ook een kleedingstuk, evenals onderrok, andermuts, enz. Het raakte hem dus weer dan zijn
koude kleeren.
oneven 13, ongelijkmatig.
ongelezen 95, ongeroepen, ongenoodigd.
ongemeten 8, niet gemeten, groot, immense, onmetelP.
„Zijn" in 't vorige vs. slaat op Christus.
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ongenaeide rok 20. Men denke aan den rok van Jezus,
den rok zonder naad, geheel geweven. Joh. XIX, 23.

ongerecht 32, onzuiver, onrechtvaardig.
ongerustheit 60, 71, onrust.
ongestaltigh 96, wanstaltig, van ongestalte ; gestalte =
vorm.
ongestuimig 67, 117, onstuimig, verlengingen van onstuim
en ongestuim, Du. ungestiim.
ongezienst (op 't) 59, onverwachts.
ongs 23. Zie !angst.
onlangs 14, nog niet zoo lang geleden, nl. 1535. Op
dezelfde wijze gebruiken nieawe Fransche schrijvers
het bijw. naguere. Zie Wagenaar, Besehrijving van
Amsterdam en Kok, Vad. Wdb., op Naaktloopers.
onnozel 23, 33, 57, 112, onschuldig.
onnozelheit 50, 69, 78, onschuld. Bl. 116 is Bicker het
beeld der onschuld. Ook dit vs. is een bijschrift bij
een afbeelding.
onschult 85, rechtvaardiging, verontschuldiging. Zie 01-

denbarnevelt.
ontdekken (zich) 96, zich vertoonen, bespeurd worden.
onthalen 148, afhalen.
onthouden (zich) 139, zich ophouden.
ontkennen 15, gevolgd door een ace cum inf.
ontlitsen 152, losmaken.
ontrust 2, onrustig.
ontsteken 51, thane ontstoken.
ontucht 88, ordeloosheid, tuchteloosheid ; 11 Arminanisme.
ontuchtigh 52, ondeugdelijk, ongebonden 41.
ontwassen 47. Men zei vroeger ook van kleedingstukken,
dat die den kinderen ontwassen (Kit.).

ontzeggen 91, 100, weigeren.
onverzierd 4, kan zijn onopgesmukt of onverdicht.
onvermurwd 2, onvermurwbaar. Zoo ongemeten, onbesproken, enz.: alle naar 't voorbeeld van Lat.
deelw. gevormd.
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ooftsweere 105, met de Vlaamsche weglating der h
hoofdpijn.
oogen 88, zien, in 't oog houden.
oorbaer, oirbaer 43, 88, nut, heil. Later ook adj. geworden. Afleiding van (oor)beren en grondwoord van
verorberen.
oorlogslasten 1 20, ziet op het in dienst houden van meer
krijgsvolk.
oorlogsmagneet 108. Toespeling op Zwedens aandeel in
den 30jr. oorlog.
opdoen ontdekken, aan 't licht brengen (van portretten). Ob in de bet. ,open" ook in opluiken, opkrabbel en 81, opsnijden 42.
opdonderen 136. Zie de Pantheon-uitg. van Lucifer.
opkomen 126, aanvallen, overvallen, optrekken tegen,
op het lijf vallen. Oudemans, Bijdr. V, 439. 440.
opluiken 56, 106, opensluiten, ontluiken.
oprecht 47, 58, 64, 83, 86, 146, oorspr. oprecht, tegenw.
oprecht, bij V. beide.
oprechtigheit 38, 42, 49, rechtschapenheid.
oproermaker 38. Zie op Kloppenburg, Smout, Lenertz.,
Bogaert. Trigland was er nog.
opsetten (a. d. dijk) 26, aan den d# zetten, bij Vondel
ook „op den dijk zetten", naakt en berooid wegjagen.
o rake! 63, 102, 85, 57, 79. 67, 88, 90, 110, 124, godspraak, ook gepersonifieerd ale Christus, Calvijn,
Bogerman, Hugo de Groot, Orpheus.
Orfeus 128, de beroemde Grieksche zanger, afgebeeld
met een soort van viool in de hand, zoon van
Apollo en Calliope, gehuwd met Eurydice, die hij,
nadat ze aan den beet eener slang gestorven was,
nit de onderwereld redde doch wederom verloor.
Toen hij later door verbitterde Thracische vrouwen in stukken was gescheurd, dreef zijn hoofd in
den Hebrus geworpen naar Lesbos : zijn Tier werd
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aan den hemel geplaatst en zijn laden door de Nuzen verzameld en begraven. De sage heeft hem
alle krachten van muziek en pazie toegeschreven :
de steenen werden door zijn spel geroerd, de wilde
dieren gotemd, de helsche machten tot medelijden
bewogen. Orfeus is in dit gedicht Vondel, het mastbosch (lustprieel) Amsterdam, de bacchanten zijn
Trigland en zijn ambtgenooten; een hiervan is
de zeeslang „Petrus Wittewrongel, een Zeeuw van
geboorte, wel de voornaamste, die daaghelyks den
Schouburg met de tooneelspeelen in zijne predikatien overhaalde" (d. i. over den hekel h). De strijd

van 't Reuzerot tegen den dondergod Jupijn is die
van Lucifer tegen God, waarmee dus tevens duidelijk Vondels bedoeling met zijn Lucifer door
hem zelf is uitgesproken.
Otter in 't Bolwerk 71. „Onder dozen naam werd Otto
Badius gedoeld, Predikant, sedert 1620 bij de
Duitsche, en sedert 1626 bij de Hollandeche Hervormde gemeente, to Amsterdam. In hetzelfde jaar,
ale Smout, derwaarts beroepen, volgde hij, zoo
het schijnt, getrouw het voorbeeld van zijn
naasten voorganger, en deelde deszelfs haat tegen
Paten, Orateurs en Politieken, Hij was een vreemdeling van geboorte (nit het land van Gulik) en
daltrom hinderden de vinnige aanvallen, waaraan
de uitheemsche Leeraars van de zijde der dichters
blootstonden, hem to weer. Nergens waren zij
erger geteisterd, dart in Costers Iphigenia (72),
en echter moest hij met leede oogen aanzien, dat
dit stuk in 1630 ten tooneele gevoerd en door
dezelfde Overheid beschermd werd, die aan zijne
ambtgenooten, Cloppenburg en Smout, de stad had
ontzegd. Toen verhief hij zijn stem op den kansel,
om de aan zijn zorg toevertrouwde kudde tegen
de goddeloosheit der Academie to waarschuwen ;
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en de Academie, die, inzonderheid op dien tijd,
in openbaren strijd met de Geestelijkheid was, liet
's mans boetpredikatie niet onbeantwoord. Vondel
schreef een zangerig volksliedje, dat op de wijze
van het veel gezongen, en ook uit Brederoo bekende „Betteken voer naer Maryemont", vervaardigd was. Het hoofddenkbeeld moge eene werkelijke aanleiding gehad hebben, of door Vondel
verdicht zijn; het is allergeestigst gegrepen
Het telkens wederkeerend „O .jemi! o jemi!" drukt
de bedenkelijke tronie en het onbehagelijk gehuil,
dat de jeremiaden van den Predikant, volgens Vondel, vergezelden, voortreffelijk (R v. d. B.).
De wijze naar een liedje van Brederoo, Werken
III, 219. In Noord en Zuid XXIX, 375 wordt door
C. J. Gimpel onder verwijzing naar het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag van 1 Juli 1906
gezegd, dat Badius to Aken word geboren en dat
hij met het Akervarken (zie v.) is bedoeld. „Het
omwroeten kan toch eerder van onder-af dan van
boven-af geschieden."
Ottoman 119, hier Turk, eerste sultan van Turkije. De
Janitsaren worgden Ibrahim 1649, nadat hij in 't
vorige jaar van de regeering was ontzet, een en
ander met medewerking van zijn moeder.
oude 115, ovdheid, gevormd als kovde, hulde, enz.
overbaet 107, overwinst.
overbaet 46, weelde. Zie Wdb. op Hooft. Coornhert, Huygens,
Heemskerk hebben de overdreven weelde in kleeding,
juweelen, gastmalen, koetsen ook afgekeurd. —
Dezelfde bedriegerijen als bij het admiraliteitswezen
zag men bij de ambtenaren der 0. I. C. Dezo was
tegen de sluiting van dit Bestand, omdat ze zooveel
voordeel had van de Kaapvaart. „On ne pouvait
pas nier quo les corruptions n'eussent gagne les
plus nobles parties de 1'Etat" (Wicquefort). Over
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de knoeierijen in 't leger, zie Mullers gouden eeuw.

Overgezet 10. Zie Oud-Holland 16, 204.
overheeren 13, 43, overmeesteren, overweldigen, beheerschen.

overhooft 50, opperhoofd, meerdere, hoofd. Zie hangman.
overlenen 87, gebukt gaan.
overzijds 44, van terzijde, met ongunstige bijgedachte.
Vgl. scheef en overdwars.

paep 11, 17, 40, 50, 55 (vgl. 34), 70, 82, 86. Oorspr.
priester (vgl. 72), R. K. geesteltke, b y. 28, enz. is het
hier een scheldnaam geworden, dien de Contra-Rem.
gaven aan Arminius, Episcopius en hun partij,
omdat die onder R. Kath. invloeden hun meening
hadden gevormd en Pelagianen waren als zij, en
dien Vondel omgekeerd hun zelven in 't gezicht
werpt, met name hun predikanten. Zie ook op
Bethelsche papen, paus en Weilands Wdb.
paert 100, 113. Vgl. Virgilius, EneasjI. Voor 113 en 120
zie Gedenkpenning.
pagode 83, eig. afgodstempel; afgodsbeeld : hier aan de
Mohammedanen toegekend.
pais 110, vrede, slaande op het laatste onderwerp, dat
De Groot behandelde en aan koningin Christina's
hof besprak ; peis kussen 89, den vredekus gaven :
„de uitdrukking is welsprekend van waarheid"
(Potgieter).
Palamedes 10. In het Berecht voor den Palamedes, eerste
uitg., zegt Vondel: „Philostrates, die het leven
van Palamedes beschreven heeft, gedenkt made
de woorden van Euripides: 'Exra ysx ixrcivare rciv
acivo-orov tav Ovdtv dlitivovaay dvidvix poticrotv,
en voegt 'er dit volgende noch by : xal Or& nate4tinn civzhithnco ds&vc70", xal civa&jer Airco raiira
elqcius&av Het welcke wij in rijm aldus nen een
schaeckelen" (en dan volgt dezelfde vertaling als
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in den tekst). — De Amersf. uitg. laat de Grieksehe woorden wog en geeft een vertaling, die overeenkomt met de lezing van het versje in de uitg.
van 1652, 1682. Vandaar de aant. op bl. 10.
Pallas 39, volgens Hooft, Anna Roomers Visscher.
panneel 16, paneel, vgl. Fr. panneau. Evenzoo karros 45,
Fr. carrosse, Ned. karos. Vgl. ook kappel 57,
parrel 45, pappier 13, krakkeel 138 en Van Helten, Mnl. Spr. § 118. Hierbij nog toonneel 81,
dikwijls geschreven tonneel, en wierrook 60, dat
(vgl. wijwater) aan de verkorting der i het behoud
dier i to danken heeft. Vgl. gierrig 8
Papenheim 90. De verwoesting van Maagdenburg herdaeht Vondel in Maeghdenburghs lyckoffer, De
graaf van P. sneuvelde 6 Nov. 1632. In 1630 had
hij tevergeefs getracht Maastricht to ontzetten.
pappieregelt 65. Tijdens de belegering was er to Leiden
eene noodmunt geslagen van koper, leer of bordpapier. Op sommige stukken (bl. 68 b) staat aan
de eene zijde een leeuw met een hoed op een piek
en het randschrift: Haec libertatis ergo. 1574 dit
is voor de vrijheid; op andere aan den eenen kant
de leeuw met een sabel in den rechter- en het
Leidsche wapen, twee sleutels, in den linkerpoot,
met het randschrift Puguo pro patria 1574, ik
vecht voor 't vaderland 68, vs. 79.
Paradijs 83, hemel. Cherubijn, angel. Zie ook voor paradijs 50 de Pantheon-uitg. van Lucifer.
pares 133: vgl. vss. 66-70. Evenzoo gebruikt Gulden
Winckel XLIII.
park 77, perk 136, strijdperk.
parlementen 100, twisters, onderhandelen. Tevens woordspeling.
partij 53, Fr. parti, union de plusieurs personnes contre
d' autres; daardoor ook tegenpartij.
passen 25, 44, zorgen voor, oppassen.
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paus, pauzen 53, 71, 76, 77, predikant, heerscher. Zie
voor de z woorden als grenzen, glanzen.
paap.
Pauw (Reinier), machtig in 1618. Zie Reintje. Zijn zoon
Adriaan, pensionaris van Amst., later voor en na
Cats raadpensionaris, sloot met Richelieu het
contract, waardoor wij dezen steunden tegen
La Rochelle (53, 20) en bewerkte met Bicker den
vrede van Munster. Zie nog Leiden.
pen 29, veder.
pene 14, poene en pijn zijn in verschillende tijden aan
hetzelfde Lat. poena, straf, ontleend.
42 is juister vertaalt in den Statenbijbel dan in de bewerking van

penning 45, een halve duit (Me. XII,
Bakels).

pensenaris 145, bezoldigd rechtsgeleerde, raadsman der
stedelijke magistraat en de Woordvoerder voor de
stad in de Statenvergadering.

pest 13, 29, 51, 66, 88, 90, 129, 138, de vreeselijkste
aller ziekten. Fr. Junius (zie De Groot en Arminius)
stierf er aan in 1602. Ze heerschte in 1624 overal
in Holland en Gelderland. Te Leiden stierven
daaraan in 1655 15000 menschen, in 't volgend
jaar to Amst. 18000; vreeselijk woedde ze to
London in 1666 (zie Huygens' Zeestraet). Pest of
pestilentie (by. De pestilentie to Katwilic van Drost)
zijn Latijnsche woorden. De fig. beteekenis voor
wangedrocht, of „personae ou chose excessivement nuisible", komt sok reeds in 't Latijn voor :
Clodius en Catilina worden daar een „pest" genoemd.
pijnen 5, 14, pijnigen, zich inspannen. Hiervau afgepijnd 63,

zich verpijnen 92.
pijp 70, pijpspel 100, limit.
Pinsterbloem 112. De Schotten worden hier bij Judas en
andere Joden vergeleken ; Karel I wordt dan Jezus,
Vader en Zoon. In plaats van den heiligen geest
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komt die der Hervormers, nederdalende in de gedaante van een uil. Zie morgenwekker en Vadermoordt.
pipse 105, sltm, verkoudheid, koorts, pip ; Hd. pips.
pistoletten 8, 79, Spaansche gouden munt, waarover

Schotel, Maatsch. Leven. Men vond ze niet in zijn
goed, ook later niet bij het nauwkeurig nazien
zbner papieren. Wel vond men het bij den vader
van Fr. van Aerssen (zie Neyen). Toch hebben duizenden en daaronder Maurits in den waan verkeerd,
dat Oldenb. met Spanje samenspande. Voor oneerlijk geld vgl. Muys bl. 55 vs. 4, de Roskam,
Calvijn 79, Fr. van Aerssen 55; voor Oldenbarnevelt, Blok IV 195.
P. L. 123, Prs libertate, voor de vrtheid.
plat 1, plat uit 48, duidelijk, geheel en al. Vgl. ons platweg, vlak, rierkant, rond en ronduit.
plegen 41, 53, doen, uitoefenen, in praktijk brengen.
plonderaer 61, plonderfiel 39, 74 (zie fiel), -geus 67, 75,
-graeu 86, -grijns 83 (= masker, op bl. 111
overgedragen op den persoon : vgl. het woord
persoon zelf), -kerk 73, -paep 82, van plonderen
36, 38, 57, 75c. Amst. plongderen (vgl. langst).
Zie den Rommelpot bl. 21 en volg. Toespeling
hierop plonderaci 59, plondring 50. Het werkw. is
afgeleid van plunder, plunje en beteekent : rommel
maken, stuk slaan, vernielen of heeft privatieve
beteekenis.
pluim 99, veeren pen, Fr. plume.
plus ultra 41, het tegengest. van het meer bekende nec
plus ultra (tot hiertoe en niet verder Job 38, 11).
poet des jammers 136, hel, onderwereld, afgrond.
Podzy 83, zie Inleiding.
pompen 22, lett. aan de pomp staan, fig. arbeiden.
pongt 71, (zie langst); in de Staten-Vert. talent. = f 2400.
Zie Mt. XXV.
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poort van Loevestein 65, zinspeelt op de poort van Gaza :
Richt. XVI, 3; voor poort 26 vgl. Euripylus.
Poortegael 123. Vgl. poort 56, 68, en zie Ondemans en
Verdam, i. v. en Dr. Poll in Taal en Letteren.
Het is „geheim gemak" en een woordspeling met
Portugal, waarheen veel kaas werd verzonden.
pop 1 bet. beeld, prent, beeltenis, het afgeleide werkw.
spelen, mallen, enz.
poppen met de zinnen 58, „door uiterlijke vertooning
streelen".
poppedingen 15, beuzelarij.
postschrift 146, naschrift, vervolg.
prachen 104, bedelen.
Priapus 40, Romeinsche tuingod, ook god der ontucht,
scheldnaam van Jacob Cats.
prij(e) 17, 29, 83, aas, kreng, 83, „een scheldwoord voor
dieren en vrouwen," en blijkens 51, 91, ook voor
manners.
prins 1. Zie Oldenbarnevelt.
protecteur 127. „In Protecteur Weerwolf hoort men nog
eens het oude maatlooze rederijkersvers, waarin
voor den dichter blijkbaar jets minachtends lag."
(Kalff.)
printesiften 3. Schrtjver zocht naar het bests portret van
Erasmus.
princenroemer 39, Synodusroemer 40, als prijs, geschenk.
Zie Brandt's Leven van Vondel, ed. Verwijs, bl.
41. Hoeksma, bl. 50. Voor de afl. van roemer
Bilderdijk i. v.
Procul, o procul este enz. 77. Aen VI, 258—'9. Verre
blijft verre, oningewijden, roept de waarzegger(ster).
pruik 84, 92, haardos. De gedachte „valsch" is van lateren tjjd.
Puriteinen (en Presbyterianen) 101, ook genoemd Sabbatisten 100, uitgepuurden 103, 112, zuivere broeders
100, 105, (vgl. zuiver 18, fijn 112), zwarte honden
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101 (vgl. Zwart Bruinist 112 (zie Bruinisten).
„Vondel — zegt Brandt — hield bet met den
Koning en baalde zyn partyen (d.i. tegenstanders),
die hij Puriteinen en Bruinisten noemde, vreeslijk
over. lib heeft deeze stof, toen 't den Koning"
(Roomsch Katholiek ! gezalfde Gods!) „alles tegenliep, verder vervolght, en zyne vyanden, met
naame Kromwel, leelijk afgemaalt".
put 14. Zie afgront.
putger 52, scheepsofficier van lageren rang. Van Lennep,
Zeemans Wdb.
Pym 103. Zie morgenwekker.
Quae causa indigna etc. 114. Aen. II, 285. Welke onwaardige zaak heeft de heldere gelaatstrekken
bezoedeld?
quansuis 6, van quam si, kwanswijs, kwansuis, quasi.
Qui curios simulant etc. 40. Die voor heeren spelen, maar
dronkaards zijn.
Qui sceptra duro saevus etc. 16. Die wreed zijne heerschappij uitoefent, vreest hen, die hem vreezen.
De vrees keert tot den bewerker terug.
Quid sentire putas etc. 85. Wat, meent ge, zouden alien
denken, Calvijn, over het jongste misdrijf en over
de misdaad de trouw to hebben geschonden?
quijtschellen 27, 143, vrijspreken, vrtlaten.
Raad 91, 92, 45, 116, vroedschap, to Amsterdam met
36 leden, ook genoemd Radon of Vroedschappen.
Met hen regeerden 12 oudburgemeesters, de Oudraad. Breede raad was eon term to Leiden, to
Amst. op to vatten als Raad en Oudraad.
rabbelen 81, revelen, Duitsch rappeln, verward praten.
rabraken 102, uit Mnl. radebraken, thans radbraken.
Rachels geest 81. Vgl. den bekenden rei uit den Gijsbrecht en Mt. II, 18.
raedslagen 91, thans beraadslagen, van ractrislag en dit
van raad slaan.
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Raetsel 123. „Dit bijtend yore heeft betrekking op eon
zending van Gerard Schaep, raad van Amsterdam,
naar Engeland om (in strijd met de wensehen van
Willem II) aan to dringen op eon goede verstandhouding tusschen Holland en het Engelsche parlement."
radt 92, dichterlijk voor wagen. Vgl. radn in Poots Ale.
kerleven.
raep 42, toespeling op Curius Dentatus.
raep en schraep spelen 42, rapen en schrapen : Vgl.
dam-. schaak-, kaartspelen, naast dammen, schaken,
kaarten.
rammen 36, rammeien, openstooten, openbreken. Afg.
van (storm)ram : zie stormkat.
ranken 34, listen, booze treken.
rasphuis 64, tuchthuis waar zware dwangarbeid, raspen
van verfhout word verricht : de Remonstranten
werden beboet of verbannen of opgesloten of gedood.
Razerijen 14, 82. Razerij of razernij 15 bet. „den toestand van eon razend mensch of eon wezen, dat
men oulings bij wege van persoonsverbeelding nit
zulken toestand vormde." Razerijen dan = Erinnyen, Eumeniden, Furien. Ook, in verbinding met
Harpijen, bijv. bij Da Costa, Veertig jaren.
recht 61, juist, net, 144, gerecht. Hiervan halsrecht 145,
voltrekking van het doodvonnis.
reden 7, dat is de reden, juist: vgl. 144. Op bi. 52 spreken (vgl. overreden), op 73, 76 redeneeringen, op
bl. 141 rode.
Rehabeam 114. Zie I Kon. XII, 11 ; scorpioen = scherpe
en doorwondende geesel. In pl. van m. roeden pl.
heeft de Statenbijbel„met geesselen kastijden".
Reintje de Vos, Reinier Pauw 27, 28, 58, 91, schepen,
burgemeester to Amsterdam, het hoofd der ContraRemonstranten aldaar, wegens zijn ijveren hier-
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voor raadsheer in den Hoogen Raad, met Aerssen
en Muys de heftigste vijand van Oldenbarnevelt
(Motley bl. 108), voorzitter van de rechtbank, die
hem vonniste. In 1624 werd hij niet herkozen als
burgemeester. Zie Oud-Holland, 1883 bl. 189. In
geest en levendigheid evenaart voorzeker het
Sprookje van Reintje de Vos den Rommelpot Diet.
Welluidend echter en lief is het verhaal der oorspronkelijke welvaart van Amsterdam. Het behoort tot de verdiensten van dit liedje, dat het
niettegenstaande den eenvoudigen toon, nimmer
tot platheid of gemeenheid afdaalt.
rekel 47, 56, 94. Zie Van Dale.
rennen of rinnen 119, loopen. Zie aen- en afgeronnen.
rent 30, opbrengst. Zie de Pantheon-uitg. van Warenar,
2e dr. bl. 17.
reukeloos 60, roekeloos. Zie Van Helten, Vondel-gr. bl. 14.
Reuzerot 129. Zie de Pantheon-uitg. van Lucifer. Vgl. rot.
rijk 104, adj., woordspeling met het subst. 100.
Rijnsche wijn 74, zie op doelvaars.
Robbrecht 106. Zie morgenwekker. Evenals Robert 52
tevens als scheldwoord bedoeld : to rob = rooven.
Rochel 121. Zie Pauw.
roe 17. De roede of staf was het zinnebeeld der autoriteit, ook bt rechters. Voor 72 zie hangman. Hiervan 117 roededrager, bode met een staf ; hij had
in verschillende steden verschillende functien, maar
was meestal een gerechtsambtenaar. Zie Verdam
en vgl. bdtonnier.
roemen 41, 48, 56, regeerde vroeger een genitief : hier
met van omschreven.
roer 23, schietgeweer, snaphaan. Het meerv. had vroeger
een s.
roes 139, (half) bedwelmde troep.
roestig 4. Zoo noemt hij den tijd voor de Renaissance.
Roomsch 42, Romeinsch. Zoo b y. in de Voorrede van den
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Warenar, in Roomsch koning, Roomsche Illoogentheit (Ondaen).
Rommelpot 18. Op Paaschmaandag van het jaar 1.626
was er eon Remonstrantsche (vrouwen)bijeenkomst
in een huis op de Oude schans bij den Montalbaanstoren (Monkelbaen 21, 74: zie (angst en v.
Helton, Vondele taal blz. 20), die door straatjongens word verstoord. Een der vrouwen wilt zich
door den troep te slaan en hulp te verkrijgen,
maar voordat de majoor Hasselaar met zijn soldaten op de plaats van het oproer was verschenen,
waren de vensters vernield, het huis geheel nitgeplunderd. Toen Hasselattr — die als Arminiaan
bekend stood — de Calvinisten niet met zachtheid tot rust kon brengen, gaf hij vuur, waarop
de menigte met achterlating van twee dooden uiteenstoof. Des avonds moest er nog eons van de
vuurwapenen worden gebruik gemaakt. Den volgenden dag nam het oproer een nog ernstiger
karakter aan, het geplunderde huis word door het
grauw tot den grond toe afgebroken. Niet dan
met groote inspanning gelukte het de schutterij de
menigte to stillen. Intusschen trokken de predikanten partij voor de cproermakers en gaven de
Remonstramten de schuld. Alleen de jongste predikant Hanekop had een ander° mooning en verkondigde, dat een Christen onderdanig moest zijn
aan de overheid en goon oproer mocht maken.
Hierover ten hoogste gebelgd sprak de Kerkeraad
onverwijid het vonnis van schorsing over Hanekop
uit. (Naar De Beaufort, Geschiedk. Opstellen). „Goon
ander hekeldicht munt meer door fijne luim uit,
of is meer in staat aan to toonen, hoezeer Vondel
met hart en ziel in het lot zijner woonstad, en
in de woelingen van hare burgerij gedeeld heeft."
De kiem van dit gedicht ligt in Warande der
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Dieren XCII : De Landman een Patrijs in 't looze
net verstrickten,
De Koppens in de ran het arme
Hoen verpickten, enz. (Kalif.)
ronddas 113, rond schild, rondas, Fr. rondache.
roos 100, 104, koninklijke waardigheid. Zie distel.
Roskam 43. Bakh. van den Brink kent den Harpoen geen
zeer hooge waarde toe. „Vondel schijnt de kunst
slecht verstaan to hebben een ondeugd aan to
tasten zonder persoonlijk to worden. Daarom is
de Roskam beter." Zie Harpoen.
rot 50, 62, 100, 130, afdeeling, bende, partij, enz. vroeger rote.
rotgans 71, een soort van gans, die volgens Weiland
naar zijn geschreeuw is genoemd. Ook volgens
Anslijn, Systematische beschrijving der natuur.
rogelen. 1822; Droste Halshoff, Die Vogelwelt der
NoordsPeinsel Borkum, 1869 ; Hausschatz des Wissens, 1897. Brehm, Illustr. Thierleben, beschrijft den
loktoon als kneing, den conversatietoon als kroch
en zegt, dat deze vogels — in Nov. de stranden der
Noord- en Oostzee bij duizenden en millioenen bevolkende dan hun naam buchstiiblich bestatigen.
Hierait (?) besluit Vercouillie, dat de naam waarschijnlijk van rot = schaar is afgeleid. Met het
oog op den Deenschen naam zou ik liefst aan
rood denken, hoewel ik dan moat aannemeu, dat
de Anser of Branta ruficollis met de Branta
bernicla is verward Vondel heeft waarschijnlijk
bederven gedacht : vgl. schijtvalk,
aan rotten
en voor gans vgl. 58. Zie hullen.
rots 15, stof waaruit een rots gevormd is. Zie Hoogstraten
en Weiland en Perks Morgenrit. De beeldspr. ook
in Lucifer.
Rotterdam 80, de stad, die zooveel verplichting had aan
Oldenbarnevelt en De Groot, was zoo Remon-

241
strantsgezind, dat daar ondanks de wetverzetting,
waarbij 15 van de 22 werden ontslagen, in 1630 de
C. R. prod. nit de stad werden gebannen. Episcopius en De Groot komon dan ook het eerst
terng to Rotterdam.
ruiten 115, uitrukken, verwoesten ; plunderen, stroopen.
Zie Wdb. op Brederoo. Hiervan misschien ruiter
= strooper, vrijbuiter ; later verward met Zd.
reuter, Hd. reiter, Ned. rijder.
rustigh 65, 1 z6, flink, form, kloek. Zie Wdb. op Brederoo.
ruwaert, ruart 148, 149, landvoogd, bestuurder (vaak
vertaald als rustbewaarder, omdat het in verband
word gebracht met ruwe, Hd. ruhe, rust ; zoo by.
bij Meijer en Weiland). Het staat echter met
klemverplaatsing voor rewaert van Oudfr. regard,
reward.
Sabbatisten 100, om hun wetten nit 't Oude Verbond (en
omdat zij als Puriteinen den Zondag strong vierden).
Sacer est locus ... 77. Persius, Sat. I, 113—'4.
Salem 59, 62, Jeruzalem. Zie ald.
Salmasius 111, eig. Claude de Saumaise, gob. 1588, word
prof. to Leiden in 1631. Over zijn verhouding tot
Hugo de Groot zie men ook het vervolg op Brandt's
Leven, bl. 381 en 420.
sankt 37, sant 9, 40, saint, sint, enz. Lat. sanctus, heilig,
zelfst. heilige. Sint Pieter (Piet Hein), die de
sleutels van den Hemel heeft, sint Japek, sint
Klaes, sint Andries zijn de sankten. Witz en
Hasselaar ontzetten „de braid."
Saxo Grammaticus 95, eig. eon Deensch geschiedschrijver.
Pseudoniem van Scriverius.
schabel 93, 60, uit het Fransch, of schamel, beide van
het Latijnsche verkleinwoord van scamnum, bank.
schaduw 5, afschaduwing, afschildering ; vgl. Fr. ombre.
Schagerheer 51. „Hiermede wordt denkelijk Joan van
VONDEL,

Hekeldichten.
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242
Schagen, eon Noordholl. edelman, vroeger eon
wakkere voorstander van den Advocaat, bedoeld.
Dat hij er evenwel niet mede gediend was, aldus
door een onbekende geprezen to worden, blijkt
uit een brief van Hooft (Van Vloten II, 33)."
schael 52. Men leze eene. Vondel neemt schael altijd
vrouwelijk.
schaemroot 4, 59, rood van schaamte ; gevormd ale zeezielc, enz. van 't oude subst. schaam = schaamte.
Schaep 123, burgemeester van Amsterdam, ging als gezant der Staten naar Engeland. De Prins en de
Prinsgezinden waren woedend.
schalk 27, 32, deugniet, bedrieger ; 29 listig, slues.
schat 88, zie Iantjuweel.
schatten 113, brandschatten.
scheel 44, verschil, gebrek. Hiervan ons werkw. schelen.
scheel 56, zie Van Dale. Nijd is scheel.
scheerder 141, zie Van Dale.
schenden uit 145, thans uitscheiden met.
schenden 20, luide, schel roepen. V. gebruikt den verl.
tijd zwak. Zie vermijden,
schenden, schennen 111, ontheiligen, 58, lasteren, 9, 61,
slaan, 29, straffen, 73, verdoemen, 12, 90, 106,
107, 124, ,te schande maken", bederven, teisteren,
119, aanhitsen. De vervoeging is zoowel sterk als
zwak. Zie vermijden.
schendig 10, 44, 78, schandelijk, jammerlijk, zondig.
schepen 26, inschepen, in een schip laden. In do Zeestraat het tegengestelde van lartden.
scherminkel 65, geraamte , verbasterd nit schimminkel,
simminkel. Lat. verkleinwoord van simia, sim,
aap.
scheursuchte 106, woordspeling met scheursucht 61. Kiliaen kent scheurbuik, scheurbeen en scheurmond.
Zie experte.
schijtvalk 75, mogelijk vervorming van schietvalle ; niets-
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waardige, pochhans, kakmaker. Zie Wdb. op Brederoo.
schildwacht 114, het houden der waclit.
schipgeldt 127, was eon belasting, onder Karel I weer
ingevoerd, om daarvan de vloot to onderhouden.

schoffelen 26. Zie ge,
schofferen 112, mishandelen, schenden.
schop (den) krijgen 1, verstooten worden. Ygl. het actief
den schop geven, schoppen 66, 71, 82, 85, verschoppen 66, met de voeten stooten 146.

schoon 80 on ofschoon hadden vroeger de beteekenis van.
of al. Men zou de toegevende voegw. kunnen verdeelen in niet-voorwaardelijke en niet-redengevende : ofschoon en schoon behoorden vroeger tot de
eerste, nu tot de tweede groep.
schor 107, ruw. Vgl. Van Dale. Lees in vs. 20 stuiten.
schorsen 59, (vgl. 82), tijdelijk rust geven, opschorten.
Hiervan wapenschorsing.
Schots Isrel 103. Evenals de Israelieten in Gozen, zoo
vallen de Schotten to London „in de boter". Op
sijn Schots 121, woordspeling met schotsch verkeerd, dom, reeds bij Kil. voorkomende.
schouburg 71, onz., 81: Nero wierp de Christenen voor
de wilds dieren.
Schout de Bondt 93. „Met weerzin wooden wij de ooreu
af van dit rijmpje. En toch herinnert het die ganecho reeks van Acadeadeverzen, waardoor een oorspronkelijk fraaie norm tot het voertuig der walgelijkste grofheden word vernederd, zonder dat
Vondel daarnan oorspronkelijk schuld had." De
Bondt was schout van 1618-1640 en misschien later.
schouwen 20, schelden, Eng. to scold; zie Oudemans :
maar schouwen = zien en schouwen 16, schuwen
ztjn ander° woorden.
schreien 73, schreeuwen. „Uit doze plaats kan worden
afgeleid, dat Vondels bekeldichten in de Academie
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werden gezongen of voorgedragen" (Brom). Hiervan schreyer 105.
Schrijver 3, 11, 146 -_-__—__ Scriverius, geb. to Haarlem 1576,
leefde ambteloos to Leiden en overleed 1660 to
Oudewater. Hij schreef Oud-Bataviën, Lauerlcrans
voor Laurens Koster, enz. en gaf uit: Bet oude
Goudtsche Kronyiesken, verder gedichten van Scaliger, Heinsius, Janus Secundus (Kalff, III, 82), enz.
en maakte (Latijnsche) bijschriften, die hem van
Vondel den naam Martialis deden verwerven, daaronder een bij het portret van Hoogerbeets, waarvoor
hij boete moest betalen : zie Penon, M. 14 en verder
Brandt, Hist. Rechtspl., bl. 58, 49 en Ned. Spect.
1875, bl. 373, over zijn caricaturen 0.-Holland 1897,
bl. 121, over zijn vermaarde list Kok, Vad. Wdb.
en C. Brandt's Leven van Hugo de Groot, bl. 165—
168. „Het lijkdicht, bl. 146, heeft men in 1707,
waarschijnlijk daarom onder de HeIceldiehten opgenomen, wij1 er Schrijvers moed in de tijden
der „ondraegb're slavernij" in vermeld wordt"
(Penon).
schrobben 72, 112, schrabben, schelden. Hiervan schrobher 127, schavuit; Wdb. op Brederoo.
schroyen 90 var. zie geloi.
schubben 17. De Stat.-Vert. heeft Hand. IX, 18 en Tole.
XI schellen.
Scylle 5, 103, Scylla, de door schipbreuk beruchte rots
tegenover de Charybdis.
Secundus 124. Zie op Schrijver.
Seneca 87, Romeinsch praetor en consul, leermeester van
Nero, door dezen ter dood veroordeeld., gestorven
ale een edit Stoicijn.
Servetus (Michael) 69, 83. Zie de aanteek. bl. 78. In
bestreed de leer der Drieeenheid. In 1908 is voor
hem een standbeeld opgericht to Parts. „L'oeuvre
est du sculpteur Jean Buffier. Servet est represents
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debout, sur un bficber vert. Sur le socle on lit :
A Michel Servet, brule vif MDLIII". De voorzitter
van het comae, Henri Rochefort, noemde in zijn
onthullingsrede bet proces monstrueux. „Il y fut
atteint et convaincu d'impiete comme ayant pretendu que la terre de Chanaan, la terre promise,
West pas du tout cette belle contree oh les grappes
de raisin pesent si lourd qu'il faut deux homnies
pour en porter une, mail au contraire un sol aride
oh les Hebreux auraient, moins qu'ailleurs, trouve
a se nourrir"... Les eglises calvinistes ont dresse
une pierre expiatoire a Geneve en souvenir de
cette grande victime de l'intolerance (Le Temps,
Mei 1908), nadat eon voorstel om een standbeeld
op to richten door den Geneefschen Raad was geweigerd.
sessi 76. Zie 72 en Boeren-catechismus.
Sibille 63 profetes. De sibillen komen in alle tijden en
landen voor ; die van Cumae is de beroemdste. Do
regel wil zeggen, dat de tijden van 't Oude Verbond en 't Heidendom voorbij zijn.
simpel 42, oprecht en eenvoudig.
Sisyf 70. Sisyphus was, omdat hij de goden getergd had,
veroordeeld „vergeefschen arbeid to doers, die tot
geen uitkomst leidt".
slabberen 122, opslobberen 122, sloberen 94, 1736 slobberen „slobber opeten of opdrinken." Zie de Jager
Frequent. II, 550.
slecht 12, dom.
slim 38, 39, 50, slecht, listig.
smedigh 54, zacht, handelbaar, smijdig. Zie Van Dale.
smijten 75 slaan. Zie Oudemans en Weiland. Eng. to smite.
Verband tusschen dit smijten en gek worden ook
in verschillende kluchten, b y. Nu )toch. smeet
6 vs. 11 van smeden.
Smout (Adriaan Joris) 19, 20, 35, 54, 60, 70, 73, 7e, 98.
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Voor de omwenteling van 1619 was Sniout laatstelijk hulpprediker te Rotterdam „en had zich daar
zoozeer de ongunst der toen nog Remonstrantsche
Hollandsche Staten op den hals gehaald, dat doze
hem naar 's-Gravezande hadden verplaatst en hem
verboden hadden, dat dorp to verlaten. In het strong
calvinistisehe Amsterdam trad hij niettegenstaando
dit verbod van tijd tot tijd als predikant op. Hij
veldeed er steeds uitermate, en werd dan ook
in Sept. 1620 als predikant beroepen." (Naar De
Beaufort). „Misschien droeg zijn zware gestalt°
er toe bij, om hem ingang bij de menigte to bezorgen ; maar vooral waren het zijn stijl en zijne
taal, die hem tot volksredenaar stempelden. Nooit
droeg hij zijn gevoelen omwondon voor, maar nam
dikwijls de platste uitdrukkingen te baat, om op
de ruwe gemoederen to kunnen werken. Zijne predikatien waren altoos op de plaats hebbende omstandigheden toepasselijk, en de aanzienlijken der
stad werden in dezelve evenmin als de bondgenooten
des lands gespaard" (Balch. v, d. Br.) : Lod. XIII
werd met name aangevallen (bl. 20), en vooral tegen
Februari, wanneer de jaarlijksche verandering
der vroedschap plants had, gebruikte hij al zijn
welsprekendheid, om de Remonstrantsch-gezinde
regenten tegen te werken. Wegens zijn oproerige
redenen (op den biddag in Mei 1629 tastte hij den,
Prins van Oranje aan, op dien von Aug. de burgemeesters van Amsterdam) werd hij voor de laatsten gedagvaard ; maar wel verre van zich to
buigen, zeide hij : „Mijne Heeren, valt God alsnoch
to voet ende bidt Hem om vergiffenis" (Kalif).
Zoodra de Regeering zag, dat zij van don kerkeraad goon ondersteunitig wachten kon, besloot zij
Smont do stad to ontzeggen, 7 Jan. 1630, vooral
door toedoen van G. D. van Beuningen en A.
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Bicker. Hij vertrok nog denzelfden nacht met
een trekschuit, die hem door Burgem. was gezonden. (Vgl. Een Preek in 1629, door C. Vosmaer).
Daarop ging een deputatie van den Kerkeraad met
Trigland als woordvoerder naar Burgemeesteren
om zonder resultaat beklag in to dienen. Hierna
verscheen Op Hoen Kalkoen. Toen de zaak voor
den Prins en de Statenvergadering ter sprake kwam,
betoogde de burg. Andr. Bicker de schuld van Smout
en 20 Dec. 1630 heeft de Prins aldus beslist : de
Amsterdamsche regeering zou een jaar lang Been
zitting nemen in den Kerkeraad, waartoe zij Synodaal recht had ; Smout zou buiten Amsterdam
blijven en elders beroepbaar zijn. Hiermede waren
de Staten en Amsterdam tevreden, maar de Noordhollandsche Synode, die in Maart 1631 to Leiden
vergaderde, kwam. in verzet : vandaar Vondels
Blixem. Sedert de Regeering weer zitting nam in
den Kerkeraad, ward het langzamerhand beter. —
Zie nog Nieuwjaar.
snar 75, scherp.
snickje 81, waarnaar de hel snakt, snakt, verlangt.
snof 45, mode, zwier, later snuf. bl. 52, reuk.
snoftobak 97, snuf, snuiftabak ; smook = rook, damp.
snood 66, arm, ellendig. Zie Oudemans. 119, gemeen,
boos. Zie Weiland.
snuit 96, neus (en bovenlip).
soppen 24, eten ; afgel. van sop 125.
sotheit 34, 63. Zie Erasmus.
spat 125, klapbus, proppenschieter, klap.
Speelstryt 136. ,,Allerkluchtigst is dit lied van Apollo,
een model van travestie. Tijden en gewoonten
worden hier op 't allervermakelijkst door elkander
gehaspeld." Zie Inleiding.
spelen 99, woordspelingen makes ; „zij", vs. 3, slaat op
,bandt" in den volg. regel.
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spille 41, garenwinder, staaf van een spinnewiel ; de
dichter wil zeggen, dat Cats geschikter was voor
vrouwenwerk.
spitsbroer 104. Vgl. Duitsch spieszbruder, spieszbube.
Spiesz, spiets, spies (Oudned spiet) is een laps met
ijzeren spits. Later heeft men zich spitsbroeder en
spitsboef bij ons antlers gedacht.
splissen 62, splissen.
spoeling 35. Vondel denkt aan den Verloren Zoon.
sport 23, „tralie van een vogelkooi"! vgl. de beteek.
spaak van een stoel.
spraek 44, taal. Nog in spraakkunst.
springen (te kort) 33, den sprong niet lang genoeg nemen.
springvloet 65. „God heeft dezelve kracht vertoont, waar
door 14 de kinderen Israels van Pharaos tyrannige
hand verloste, en zond zijne boden en posters nit,
nl. de Winden en Stormen, en liet dezelve blaazen
en de wateren verspreiden op een wonderbaarlijke
wijze ; want juist met den springvloed heeft zijn
krachtige hand den wind eerst stormende uyt den
Noordwesten gezonden, die het water, 't welk afgeloopen was, weder in het land bracht, en daarna
een Zuidwestenwind, Welke hetzelve naar Leyden
dreef en van 9 tot 28 duim deed wassen". (Orlers.)
staan 36: stong en gleurde, stood te gluren.
staaroogen 4, staroogen. — starrekijken 26, sterren kijken.
staf 51, stok; na, naar. Dit spreekwoord heeft thans een
andere beteekenis ; Vondel denkt bij dit staf (meton.
voor macht) aan hetzelfde woord van bl. 34, my.
staven 108: Christina regeerde over „Zweden, Goten
en Wenden".
stank 78: vgl. vs. 95 en bl. 97.
staet 115, 116, 117, 118, 126 hooge stand, hooge rang;
hiervan staetzucht 146, zucht daarnaar, eerzucht,
heerschzucht.
start 29; hiervan met rekking der a ons staart. Benart
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in 't vorige vs. is benauwd, verl. dw. van benarren.
steenbus 63 en schicht vertalen 't Grieksch-Lat. catapultae,
ballistae en lithoboloi bij Fla y. Josephus.
steentje beentje 52. „Het beeld is ontleend aan het bikkelspel."
sterven 64, imp. storf 148, 149. Vgl. voor de eerste plaats
den eersten volzin uit Hagar van Da Costa.
steuren 63, 107, 111, storen (zie deur), ontstellen, beroeren ; zich st., waarvan esteurt 27, zich vertoornen.
stijven 87, 126, thane zwak, ondersteunen, versterken.
stock 87, onde man, grijsaard; vgl. Lat. truncus en o.a.
bij Vondel: Joseph in Dothan 633, Gebroeders
595 — waartegen echter Bogaers, Tg. VII, 147 —
en het schouwburgrijmpje, 73. Vgl. ook onze woorden stokoud, stokdoof. Tevens natuurlijk op to vatten
als scut; vgl. vs. 3 ; en oude stock als stokoude,
gelijk groote Iluig als H. de Groot; evenzoo War.
d. D. CI. Bij vs. 15 denke men aan het raadsel
van den Sphinx (ook in den Baeto van Hooft). Ook
onder de gedichten van Westerbaen is er eon „Op
een Hand-stockje, zynde in myna bewaringhe, daer
den Heer van Oldenbarnevelt mode ter dood gingh."
Naar aanleiding van Vondels gedicht — misschien
lang na Old.'s dood geschreven zegt Busken
Huet „Zijne rustelooze werkzaamheid, gedurende
al de jaren van zijn advokaatschap; zijn buitengewoon talent van zelfvermenigvuldiging, schier
aan alomtegenwoordigheid grenzend; ze verbieden
ons to eenenmaal hem (Oldenb.) ons slechts voor
to stellen als uit een proveniershuis naar het
schavot gestrompeld." Zie echter hiervoor bl. 225.
Van den krachtigen C. P. Hooft wordt 42 hetzelfde
gezegd.
stoel 49. Vgl. Hanekops optreden bl. 24.
stoffeeren 82, opsmukken, versieren ; vooral in verbinding
met lengeng.
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stokebrant 70, 81. Vgl. burgerbrand en Lucifer. Hiervan
stokebranderij 50.
stoknar 20, botterik, groote gek (zie Kil. en Van Dale).
analogievorm, tevens woordspeling met stok 19,
(zie boom).
stooten 146 Zie schoppen.
storremkat 63, 102, 129, beweegbaar schutdak, waarop de
blijde (working om steenen to slingeren) gond , later
een verheven batterij, tegen eon vesting opgericht,
om daarin byes to schieten, en hare bestorming
voor to bereiden en to ondersteunen. Andere diernamen van belegeringswerktuigen : beer, mol, trui,
ram, slang. Voor de „Amsterdamsche" inlassching
der e zie Te Winkel, Gramm. fig. 303.
straam 61, 114, striein, Hooft streem.
straf 134, hardvochtig, barsch.
straffen 134, wreken 6, 73, tot zwijgen brengen. Zie
Weiland.
Strafford 101, 121. Zie Morgenwekker.
strakken 52, spanners, strak maken, beteugelen.
strekken, verstrekken 12, 51, 57, 86, 96, 99, strekken
voor, 87, tot.
strijken 113, bestrijken.
sweeten 96, zwaron arbeid verrichten.
Synodus 39, 76, synodes 34, 56, synode 56, 63, 83,
kerkelijke vergadering, die voor de zaiverheid
der leer waken moest en noodige schikkingen betreffende de Hervormde kerk beramen. Behalve
de provinciale synoden (zie klasses) is er eene
nationals gehouden in de bovenzaal der stadsdoelen (67) to Dordrecht, 13 Nov. 1618-9 Mei
1619, waarheen afgevaardigden van de prov. synoden waren gezonden. Zie Oldenb., doel-, cijs, Muys,

enz. Vandaar Synodael 40, 62 (bij Jezud denkt
Vondel aan Oldenbarnevelt) 68. Synodusroemer zio princenroemer.
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tabernakel 57, tempo!, genoemd naar „de Lento der godsdienst". Exod. XXVI.
taecken 79, nemen, Eng. to take, strijken = weghalen.
tal (sonder) 47, onmetelijk. Vooral in '1 wordt de
uitdrukking ook van grootheden gebezigd, die niet
voor tellen geschikt zijn. Ook Stat.- Vert. heeft 1
Chron. XXII, 4: cederenhout sonder getal. Vgl.
„ontelbaar als 't zand aan den oever der zee."
(Ten Kate, Nieuwe Keric.)
taien 91, trachten, haken, hevig verlangen; hier, omdat
het van dies grond goon gran wil eten. Zie Weiland. Vgl. onze uitdr. „ergens niet naar talon".
tapijten 59. Lie bontkist.
te 15, 30, 35, 117, zie al te; 45 vs. 108 om te, teffens
113 tevens, beide. t'zoek 46 te zoek, zoek, 222.
Vgl. t'zeil-, scheep-, schoolgaan. ter noot 109, in
den nood.
Tooling 121. Zie 122 en Cats.
tegen 30, voor togen, d. i. trokken, sedert de inf. tien,
door tijgen was verdrongen.
tegenstaan 6, tegenstand bieden.
tekenen 83, opteekenen. Zie uittekenen.
tempel 31 lichaam. Zie Van Dale. Vgl. tabernakel.
tempelfeest 59 yr. la fete.
Thales 138, eon der zeven wijzen, droeg zijn stelsel dor
Ionische wijsbegeerte alleen mondeling voor.
thans 44, terstond.
tienden 127, belasting ten bate der geestelijkheid.
tijdtverdrijf 56. Vgl. Poots Akkerleven.
tirannig 6, tyranniek, tyrannisch; vgl. vijandig, kattig.
tochtschuit 70, 73, 76, enz. trekschuit.
toeeigenen 11, opdragen.
toffel 82, verkorting van pantoffel.
tol 47, belasting, recht.
tolerantie 75, verdraagzaamheid.
torentje 26, 76. lliervan toi'enwachters 26: als zuodanig
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waren de Burgemeesters ambtgenooten van de
waakzame kerkhanen: de strijd van de stedelijke
overheid en den kerkeraad is de achtergrond van
den Rommelpot. Het oude stadhuis brandde af in
1652; het nieuwe, begonnen in 1648, ward ingewijd
na den vrede van 1654.
tortelduif 50, zinnebeeld van trouw en zachtmoedigheid.
Zie Stot.-Vert. op Psalm LXXIV, 19. Hiermede
wordt 58 de Remonstrantsche gemeente bedoeld ;
de Contra-Rem. worden als roofvogels voorgesteld.
torts 14, toorts, Fr. torche.
tot nosh 46, tot nog toe.
tou(w)en 46, eig. tooien, bereiden ; vgl.leertouwen,weefgetouw; maar ook, door invloed van het woord
touw (van Hen trekken) van beteekenis veranderd : meedoogenloos slaan.
transformatie 1, hervorming 67 vs. 46, Reformatie, bij
Brandt.
Trente, Trentisch 54, 67, 80. Zie Synodus en Oldenbarn.
tribuin ('s yolks) 68. Zie burgemeester. De tribuni plebis
hadden groote macht. Zij werden uit het yolk gekozen : Fabritius maakte het zich zeif. Uit de
aanteelc. d blijkt wel, dat Vondel in 1630 nog geen
R. K. neigingen had.
Trigland 21, 24, 40, 73, 74, 75. Zie bl. 153. 158 op Bacchanten, op Eurypilus. „Van jongs af in de Roomache leer opgevoed (671 waarschijnlijk zelfs tot den
geestelijken stand bestemd, had hij uit overtuiging de Hervormde Godsdienst omhelsd en was al
zeer spoedig, 1610, tot het leeraarsambt to Amsterdam bevorderd. Hij was een man van uitgebreide
geleerdheid en standvastigen ijver voor hetgene hij
de zuivere leer achtte to zijn. Maar zijn strengen
ernst wist hij door meerdere mildheid en gematigheid to temperen. Vandaar dat hij de hardheid
van Bogerman afkenrde en gednrende viercu-
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twintig jaren zijn ambt en invloed wilt te handhaven. Zijn taal was beurtelings scherp en bijtend,
beurtelings liefderijk en welwillend. In onderscheidene geschriften verdedigde hij de leer en
handelwijze der Contra-Remonstranten, of zocht
de afgewekenen tot den schoot zijner kerk terug
to brengen. Vandaar, dat de Gereformeerde Staten
hem als een der stevigste steunsels hunner partij
eerbiedigden, terwij1 derzelver tegenstanders zich
met alle wapens tegen Trigland to weer stelden.
Ja de kwade tongen ontzagen den geduchten voorvechter der kerkelijken niet. De blozende kleur
van zijn gelaat (hoogroode tronie en purperen neus),
de geestelijke hoogmoed, die hem bij elken kruistogt, dien hij tegen zijne tegenpartij ondernam, to
regt of to onregt triomf deed kraaijen, bezorgden
hem den naam van het kalkoensche haantje, kalkoentje. De eerste droeg misschien het zijne bij,
om het praatje, dat Trigland de synodus-bokalen
niet minder dan de synodus-artikelen beminde,
ingang to doen vinden." (Bakh.) Hij was tot 1634
predikant to Amsterdam, afgevaardigde van de
Noordholl. synode naar Dordrecht, later prof. to
Leiden. Zijn hoofdwerk is Kerckelijke Geschiedenissen (1650), waarin hij de Kercicelijke .Historie
van Uyttenbogaert (1646) bestreed. Hij is de zedelijke en godsdienstige opvoeder geweest van
Willem III, zooals Uytenbogaert van De Groot.
Zie over hem B. ter Haar.
trip 125, stip, prik.
Tristius haud illis monstrum' etc. 112. „Wie zagh oit
boozer gedroghten of moorddadiger pest, of de
goddelijcke wraeck zich uit den afgront der helle
schrickelijcker openbaren ?" En dan vervolgt Vondel in zijne proza-vertaling van Aeneis III, 215:
„Die vogels (harpijen ; zie in v.) hebben maeghde-
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kromme klaeuwen en haer aengezieht
tronien
ziet altijt bleek van honger."
trofee 82, zegeteeken, tropee, Fr. trophee.
tromp 22, hoorn, trompet 101, fig. trompetter.
troon 60. Zie Handel. XVII, 24.
trots (een) 134 vs. 195, ten trots, ale een uittarting.
Hiervan trotsen 27, „hoonen, beleedigen".
trouwen 44, in waarheid, met bijw. s en gewijzigde beteekenis ons trouwens. Ontstaan uit en trouwen =-in trouwe.
truggelfiel 56, van troggelen, d.i. „op een listige en bedriegelijke wijze bedelen" en fief.
tuin 67, oorspr. omheining „van 3-4 voet hoog" (Hoogstratens Wdb.), waarvan 68, 69, de Holl. tuin, die
op de duiten en in 't Oudholl. wapen (b y. op
medailles van 1575) stond. Zie Weiland.
tuyngodt 40, evenals Priapus. Cats deed moeite om opvolger to worden van Duik (t Sept. 1629). Anderhalf jaar later werd ()alter Adr. Pauw benoemd.
Na diens overlijden in 1636 werd Cats gekozen.
tweelingvrucht 80. Pit geval is ontleend aan Pasehier
de Fijne.
tweesnedigh 16, door hot minder duidelijke tweesnijdend
(nit het Franseh ?) bijna verdrongen.
tween 17, 80, oude 3e nv.
uitgangk 87, „levenseinde", „sterfuur". Vgl. uitgaan, euphemisms voor sterven. Cats gebruikt doodel(fice nitgang, exitus letalis, uitvaart 128.
uitgepuurden 103, 112, zie puriteinen.
uitlachen 76, zwak verl. dw. Zie vermijden.
uitluiden 51, uitklinken, uitschelden (verwant met schallen), met klokgelui uitbannen. Vgl. beluiden op
waert.
uitstrijken 2, bedriegen, foppen.
uittekenen 59, uitverkiezen.
Uytenhoogaert 100, was hofpredikor en het hoofd der
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Remonstranten te 's lingo, na Arminius de leider
der partij, zonder wiens organisatorische talenten
de broederschap der Rem. Diet was tot stand gekomen. Zelf weigerend Arminius op te volgen bewerkte hij de benoeming van Yorstius. Toen Oldenb.
e. a. warden gevangengenomen, vluchtte h ;j eerst
naar Rotterdam. Hij word tot eeuwige ballingschap
met verbeurdverklaring van goederen veroordeeld,
maar kwam in 1626 uit Frankrijk to 's Hage terug.
Het gedichtje is een bijschrift bij een portret van
Mierevelt van 1632. Er staat bij, dat hij geboren
is tot Utrecht in 't jaer 1587 en gestorven anno
1644. „Het bijschrift bevat tevens een zijdelingsche
hatelijkheid tegen Maurits, die toch in 1600 aan
de Staten van Holland verzocht had U. naar het
Leger to zenden" (Person). Zie verder over hem het
beroemde work van Prof. Rogge : Joh. Wtenbogaert
en zijn tijd.
vader 85, 87, 92, goed regent, met toepassing op Olden-

barnevelt 9, op De Witt 148, op burgemeesters
van Leiden 17, van Amsterdam 114, 116, 118, op
Karel I 111, 112, 119 ; vader des Vaderlands 85,
87 Oldenb., 148 De Witt, burgervader 17, 42
(Hooft), heilige vader 13, ook bedoeld in vss.
45 - 46 ; pater 43 (zie bl. 230). In amenvaer 77 (zie
158), doeivaer 40 en dronkvaér 39 drinkebroer,
lid van de Dordsche synode heeft vaer (in tegenstelling met vader) een ongunstige beteekenis.
vaer 45, vrees, Eng. fear. Nog in onvervaard.
val 96, aantrekkelijkheid : een val hebben = bevallen,
gevallen.
vangen, gevangennemen ; vandaar ons gevangene, gevangenis, enz. ; vangen en spannen 43, 61, 70 was een
gewone verbinding spannen is dan eig. op de
pijnbank binders, uitrekken.
van zelf 117, uit zich zelf. Willem II eischte in 1650
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do uittroding der Bickers uit de Magistraat van
Amsterdam, wat de Raad weigerde : daarop namen
zij uiL eigen beweging ontslag.
vaeten 98, vatten. Zie Van Helton, Mnl. Spr. § 117.
vastenavontgrijns 96, mom die de zotten en kwanten den
avond vOcir de groote vaeten van 40 dagen voordoen.
Vecht 113. Voor 30 Juli 1650 was Amsterdam een dageraad beloofd, nl. een kwade dageraad, d. w. z.
„verlies of schade toegedacht". Dan zou een van
's Prinsen Fransche vertrouwelingen, Gentillot, met
twintig uitgelezen manschappen, met de nachtschuit van Utrecht aankomen, de Regulierspoort
bemachtigen en de troepen inlaten, die intusschen
van Hilversum zouden zijn opgerukt. Gentillot
wachtte, maar zag geen troepen naderen, die door
het onweer en de duisternis van elkander geratikt
ronddwaalden. Toen Evert Lambertzen, de Hamburgsche post, in Amsterdam berichtte, dat er een
groot leger in aantocht was, nam Bicker, de eenige
aanwezige burgemeester, onmiddellijk maatregelen
ter verdediging, aanvankelbk in den waan, dat het
afgedankte huurtroepen waren. Deze toch waren hier
en daar in afwachting van een nieuwen oorlog bij
elkander gebleven in Amsterdam b y. wist men, dat
een groot leger huurlingen, die in dienst van Zweden
waren geweest, zich in Luikerland hadden genesteld.
veen 18, 19, 23, moerassige grond, eerst in tegenstelling
met de Kempen gekozen : Amsterdam. Zie deur.
veilig 90, zonder gevaar, geoorloofd.
veinzen 61. Het verl. deelw., bijv. nw. geworden, heeft
hier actieve beteekenis. Zie Farizeen.
veraerden 50, ontaarden, verl. dw. veraert 64. Voor
„veraert en quader" 126 vgl. dol en dwazer" 63,
„kray en raven" 86, „kiss en tanden" 146, „breuk
en boeten" 45, „wees en weduwen" 44, var.
verbaffen 44, verbassen 35, door blaffen wegjagen.
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verbijten 119, doodbijten, ale in de Esopische fabel.
verbloemen 48, verfraaien, opsieren.
verbrodden 44, verbroddelen, verknoeien.
verdadigen 59, 69, 117, verdadigen.
verdubbeleeren 140, van verdubbelen en Fra. doubler.
vereeren 129. Orpheus had in den wedstrijd den lauwerkrans gewonnen.
verheeren 66, overheeren (van heer), verboefd (van boef,
reeds in een ongunstigen zin). Oldenb. zeide : beter
verheerd dan verknecht.
verkeeren 62, op een dwaalspoor
verkenstranen huilen, 127 „crier sans larmes". Het wordt
gelijk gesteld met lerolcodillentranen storten, (vgl.
Taal en Lett. IV, 307) waaraan een bekende maar
onvaste en onwaarschijnlijke sage ten grondslag
wordt gelegd. Hon de uitdrukking ontstaan zijn
door de omstandigheid, dat het water nog nit de
diepe oogholten loopt, nadat het dier overigens
droog is. dan zou de oorspr. beteekenis het tegengestelde zijn : larmoyer sans douleur. Zie krokodillontranen en voor den vorm kokodril, die ook in
't Fransch voorkomt, de verklaring hiervOcir bl. 209
en
Wdb. v.
verknoopen 76, verbinden. De zin is : „Men moot geen
geestelijken door den wereldlijken rechter laten
beoordeelen. Imp. en part. verknocht 60, 126.
Hiervan weer een nieuwe infinitief verknochten 48,
verplichten. Vgl. Weiland.
verkooren wierookvat 78. Zie Handel. IX, 15 : van wierook
is daar echter geen sprake.
verlegen 83, 145, radeloos, bekommerd.
verlossing 2. Ondanks hetgeen Brandt mededeelt, mag
men — vooral om het laatste couplet — met
Prof. Kalif aannemen, dat dit gedicht onmiddellijk
na De Greets ontsnapping is gemaakt. In Vondels
Leven wordt er niet over gesproken ; wel over eon
VONDEL, HekekliellteD.
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vers „op het vertrek van De Groot naar Hamburg
1632", dat de dichter wegens de taal „zich naader
bezinnende niet to voorschijn dorst brengen".
vermast 92, opgepropt, vol, overladen.
vermeten 13, verl. dw. van het werkw., waarvan ook
vermetel 60, is afgeleid.
vermijden 49, zwak, belachen. Zie Lubach, Verbuiging van het wericwoord § 4 en § 16; Van Helten,
Vond. gr. blz. 29, 34, 45.
vern(ie)uwen 26, 65, nieuw, versch, levendig maken. Zie
haneschachten.
verpijnen (zich) 92, zie pijnen. Zijn krachten tot pijnigens
toe inspannen.
verplichten 38, 40, binden, verplichting opleggen; vanhier
one verplichtend ; 59, 66, verbinden, noodzaken.
verrukt 61, 146, buiten zich zelf gevoerd.
verschoven 58, verplaatst. Beter verstoven van verstuivert
88, tot stof worden.
versterven 51, impf. als op bl. 38, 50 van sterven. Zie
Van Helton, Vond. gr. blz. 29.
versteuren 61, zie steuren.
verstrekken. Zie strekken.
verstroien 132. verstrooid raken, zich verstrooien.
verworpen 55, verwerpen. Denk bij deze regels aan het
Deer. h. Hiervan verworpeling 82. Zie worpen.
verzieren 96, verzinnen, verdichten.
verzocht 10, ervaren, door ondervinding wijs.
verzuimen 44, verwaarloozen.
verzweren 90, afzweren.
veugel 12, zie deur.
vieren 90, ontzien ; vooral bij Cats gewoon. Op bi. 52
het tegendeel strakken.
viertien 26, naar 't getal predikanten. Zie deur.
vijf steen 116: Dordrecht, Haarlem, Delft, Hoorn, Medemblik. Over de schending der stedelijke rechten
ook 1 en 7.
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Vincet Amor Patriae 116, 148. Aen. VI, 824: de vaderlandsliefde zal overwinnen.
vlak 80, recht, joist. Zie I Kon. III, 27.
vleeshuis 73, lichaam (wat ook hetzelfde beteekent).
vlijen 89, samenvoegen, zetten.
vlok 129, wol.
voester 49, voesterheer 35, 148, voestervrouw 69, persoon, bl. 122, spijze, die voestert, d. i. voedt. VgL
pastor en Bild. Geslaehtslijst, hoewel De Jager,
Frequent. II, 191, het woord niet kent. Klokspijs
is spijs, die men klokkende inzwelgt.

voetbank 53, vgl. Mt. 22, Mc. 12, voetschabel 60 (zie
schabel).
voorgestoelt 62, eergestoelte. Mt. XXIII, 6, Mc. XII, 39.
voorhang 63. Zie bontkist.
voorspook 92, 110, 137, voorafgaand blijk van een naderend ongeluk.
voor tij 135, voor den vloed, met den stroom (vgl. als het
tij verloopt); zonder lidw. als voor wind 86: vgl.
ook het subst. voorwind, b y. in De Deckers Te
vroeg ontluikende bloeme.
vorderen 44, 50, bevorderen, verder brengen.
Vorstius 5, Vorst 9, geleerdheids roam 9, gab. te Keulen
1569, sedert 1596 docent in de theologie aan het
Gymn. illustre te Steinfurt, bedankte voor Geneve,
Saumur, Marburg en Hanau, nam het professoraat
te Leiden aan (vac. Arminius). De C. Remonstr.
echter waren tegen zijn benoeming en V. aanvaardde zijn ambt niet: hij ging na de inmenging
van Friesl., Geld. en Holl. steden en van Jac. I
op raad van Oldenbarn. te Gouda wonen, 1612,
totdat de Dordsche Synode hem onwaardig verklaarde en hem buiten de Vereenigde Gewesten
verbande. Hij verschool zich 3 jr. in de prov.
Utrecht, logeerde in Mei 1622 eenige dagen bij
Vondel, die hem naar Hoorn geleidde, en ging
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van daar naar Tonningen ingevolge een schrijven van den hertog van Holstein, die de Rem.
(Gids 1875) verblijf en bescherming had aangeboden. Kort daarna overfeed hij, 9 Oct. 1622;
zijn lijk werd te Frederikstad a. d. Eider bijgezet.
Hij had Calvijn bestreden in zjn Dootsteek der
Abs. Pred. evenals Vondel in het Deer. horr. 78.
Voor de vgl. der Contra-Rem. bij Esau zie Gen.
XXVII, 43.
vrede 152. Zie Luc. II, 13 en 14.
vreeverbont 148, Triple alliantie.
vremdelingen 69. De uitgeweken Zuid-Nederlanders waren

zeer Calvinistisch.
vrijden 66, beschermen.
vrijdom 10, 32, 70, 87, vrijheid.
vrypostigh 70, uit vrije borst, vrijelijk.
vrystadt 54, 71, Amsterdam. Vgl. voor de laatste plaata

yes. 111 en 115.
vroet 138, zoet, Fr. sage.
vroom 12, sterk, 86 braaf. In 't oorspr. staat 7652/ 0170eacZy
oiv^pcb.
vroomheit 113, 126, deugd, slaande op de Bickers, vroomigheit 18.
wachten (op) 50, 103, waken voor, passers op, zich wach-

ten voor of van 31, 56.
waerheit 4, 12, 42, 68, 83, waarheid, Bijbel, Jezus. Vgl.
Mt. XV, 8, Jes. XXIII, 37.
waerom 98, relatief (ondanks of), lees er voor : Bit is

de reden.
waert gedreigt 117, beluit 148 nl. door de klokken: vgl.

hij (ver)dient geprezen, hij moet gestraft.
walen 14, draaien, wankelen.
wan 83, wanneer, wen.
wandelgast 13, voetreiziger.
wapene 105, een tusschenwerpsel, ach. Eig. te wapen.
waren 44, oppassen, opletten, Fr. Barer. waren 60, „ver-
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wijlen"; voor de alliteratie vgl.: schenden en schatten 113, stijven en stichten 126.
wasch 120, 132, was. De vorm wasch komt veel voor en
wordt door Bilderdijk nog als de juiste opgegeven.
waterbel 96. Over het lasteren oak Harpoen 64, 79 vlgg.,
105 vlgg. Het gedicht komt het eerst voor in 1647,
2e dl.; aanleiding en tijd zijn niet bekend.
watergal 96, waterachtige opzwelling.
Waterhelden 148, zeehelden. Do Witt, De Ruyter, Van

Rijn, Van Brakel, e. a.
Waterland 43, was de streek tusschen Kennemeriand,

West-Friesland, Zuiderzee en IJ.
watsspel (om 't) 41, om een spel in ernst, in ernst.
Gewoonlijk zei men in de 17e eeuw ; om 't wats
of om 't wat.
wedde 18, onz. Zie Hoogstraten.
wederbaren 16, herbaren 16, doen wedergeboren worden.
weeghschael 1. „Hoewel dit gedichtje slechts een bijschrift bij een plaatje is (Zie de Vondel-uitgave
van Unger en Muller's Gouden eeuw), wijst het
duidelijk het standpunt aan, waarop de dichter zich
plaatst en geeft het een voorproefje van hetgeen
hij later zal schenken." Zie Oldenbarnevelt.
weeldig 51, weelderig (var.), vruchtbaar, gelukkig. Zie
Datheen.
weer 145, verwering, verdediging,
weer hergieten 96 ; vgl. „weer herstellen, herhalen".
weerlijck 48, 53, wereldlijk (vs. 139).
weien 60, 68, weiden, gaan. Hiervan ons uitweiden.
wel geneigt 75, goad gezind.
we! op 18, eon vroeger veel voorkomend, opwekkend
tusschenwerpsel.
Welhem 51, 67, Willem, Wilhelm v. Oranje. "Woordspeling als Vrederijk bl. 6, arme hanen en Arminianen,
Bicker en bikken, bloed en blood 66, Van der Werf
en verwerven, enz. enz.
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welkomen 146, verwelkomen, bewelkomen.
genegenheid).
wenken (zijn guest) 5, vragen
wenschen 152. Dit ziet op de slang, die de eerste menschen verleidt.
Werf (van der) 66, 67, 1529-1604, burgemeester in 1573
en '74 en later meermalen. Zijn wader, een zeemtouwer, was als vermaander der Doopsgezinden in
1537 onthalsd (zie onlangs). Zijn zoon Adriaen
volgde hem als Veertig op en word ook burgemeester maar stierf reeds in 1614. Over zijn anderen zoon, eerst Veertig, later schepen, overleden
1643, zie op bloet.
werveldrayer 26, poortwachter, aanvoerder, raddraaier
werveldraeyer van 't hek (Vondels Leven) ; van wervel draeien 70, waarin wervel de draaibout is om
het hek to sluiten, fig. den Baas spelen, gezag
hebben.
Westindisch huis 36, later een heerenlogement, na 1826
Luthersch woes- en oudmanhuis. Den Haarlemmerdijk noemt Vondel Varkensdijk, de Heerenmarkt
(bij de Heerengracht) Verkensmart.
wet 117, overheid, regeering. Zie Oudemans. Vgl. de wet
verzetten.

wettigh 12, wettelijk.
wiens 45, 48, 76, 107, 115, 132 enz. Wier. Zie V. Helten,
Vondels taal I § § 126, 128. Bl. 132 slaat het op
Euridice, die door een adder was gebeten; bl. 85
op lant : de gomeente treurt om 't veroordeelen der
aan het land betoonde trouw (Lat. constr.) : bl. 188.
wijnberg 58. Vgl. de fabel van den Vos en de druiven.
wyngertspiets 131, de met wijnranken omwonden staf
der bacchanten, thyrsus.
wilde 137, wildeman 139, temmer van den helhond,
Hercules.
willig 70 of williglijk 46, gewillig, gezegd in verband met
een ezel of een koe.
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wisselbanken 61. Zie Mt. XXI, 12.
wit 140, wit koorkleed, door de Puriteinen gehaat. Zoo
ergorden zich de predikanten (of olifanten, zie bl.
226) en Cromwell's Independenten, met hun uniforme (!) lederen kolders (vandaar buffets velt) over
het rood bisschoppelijk gewaad.
wit 49, vroolijkheid, 135. „Met de woorden wit en wrong
steekt de dichter op den predikant Wittewrongel,
die hij hieldt, dat meest tegens Lucifer yverde,
eon Zeeuw van geboorte, on hier voor een zeeslang gescholden" (Brandt). Hij was predikant to
Zierikzee en van 1638 tot 1662 to Amsterdam.
Meer over hem in lingers uitg. van Vondels gedichten.
Witt (Johan de) 149 wordt bij Christus vergeleken. Bij
Corn. de Witt zinspeelt de dichter op zijn tocht
naar Chatham en op den slag bij Solesbay. Zie
over zijn pijniging De Boer, this Vaderland, bl. 236,
ek over zijn karakter Veegens.
Wyts 36, 07. Zie Boeren-Catechismus.
woeden 89, in onstuimige beweging zijn.
woegh 55 van wegen, door analogie met dragen uit wag
verande:d, later woog geworden.
wolf 119, 124, Wolfaart 51. Vgl. War. der Dieren XVIII,
XLVI.

wonderlijck 65, wonderbaarlijk.
worpen 84, 132, we:pen, vgl. worden voor werden 147 ;
oude verl. t. van wierpen.
in den tekst sttu t wore,
wrek 54, gierig. Zie Oudemans op wrack en Bilderdijk
op vrek, dat echi-er daar verkeerd wordt verklaard.
wrevelgeest 57, adj. + subst., geest van wrevel, van
verbittering.
wrijten 101, „twisten, krakeelen" (Weiland).
wulps(ch) 114, jong, (van welp) onervaren waren Rehabeam en Willem II.
Zeegoden 11, de synods van Frisian& In Remonstrantsche
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geschriften, b y. in Brandt's Ristorie der Reformatie, wordt gezegd dat men Bogerman om zijn
„fierheid" to Dort en omdat hij op zijn eigen
houtje den koning van Engeland had geschreven,
heeft willen afzetten of verbannen. Ten onreehte :
zie Van der Tuuk over de zaak.
Zegenzang 37. In 1629 vervaardigde Vondel den zegesang
ter eere van Frederick Henrick. „Dit gedieht,"
zegt Brandt, Leven van Vondel, „was gestelt onder
een print, daar men den Prins, op een' triomfwagon gezeeten, en gevolght van zijne Helden, in
den Haaghe de poort van 't Hof zagh inryden.
Boven in den heemel zat Keizer Adolf van Nassau,
omringt met Nassausche Heiden, en verzelt met
Henrik den Grooten, koning van Vrankrijk. Ook hadt
men den Advocaat Oldenbarnevelt in deezen heldenheemel gezet, daar veel op to zeggen viol. Maar als
iemant den Dichter in een Boekverkoopers winkel
vraaghde, Waarom stelt gy Barnevelt onder de
Nassausche Heiden in den heemel ? schreef by op
staande voet dit steekend antwoordt". (De aanteek.
op gevoelen is in Vondels zin. Zie Oldenbarnevelt).
zelf 83, 88, 145 zelfs. Omgekeerd is zelfs 62, 100, zelf,
zelve 15, 68, zelfde.
zeloters 101, zeloten 104, ijveraars 13, 63, 104. Zie de
aanteek. op 104 en op Edomijten. „Zij waren door
't aanmatigen der heerschappij de eerste oorzaak
van Jerusalems ondergang" (Fla y. Jos.) 't Woord
hangt samen met Fr. zne.
zeper 26, zeker, als sapper naast sakker.
Ziekentroost 78, troost voor zieken. Zie geusevesper.
ziep 27, zie giest.
zidderen 68, sidderen, aan 't Duitsch ontleend en z hier is
evenals in verzagen b.v. in Granida.
zinken 134, 147, doen zinken, zooals klinken 112, doen
klinken.
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zinnelijk 58, „bevallig, aardig, keurig, rein" (Oudemans).
zinnepop 99, zinnebeeld, emblema, embleme. Roemer
Visscher zegt in de Voorrede zijner Sinnepoppen:
„zij bestaen principael half in een Poppe ofte
Beeldt, en de ander helft by een Sententie, spreeckaardigheid).
woordt of ghegghetjen
zitten op d'eyers 105. Vgl. Leeuwendalers 1325—'6 (waarover de conjectuur van Prof. van Veerdeghem,
Noord en Zuid XVI, 187 door deze vgl. vervalt).
zorgen 44, vreezen.
zout der zielen 48. Zie Mt. V, 13.
zuigeling 61, onz.
zuilegalg 75. Zie springen.
zuipen 43, drinken. In '1 zelfde verband gebruikte V.
het War. der Dieren I.
zuiver 18, 100, 104, 112. Zie Puriteinen.
zure pers treden 114, harden arbeid verrichten. Vgl.
zuur 115.
zwart 32. Deze Vos was zwartharig. Zie ook voor 101 op
olifanten.
Zwenkvelt 15, t 1561, een Silezisch theoloog, die Christus
beschouwde als het Woord Gods en den Bijbel
niet als zoodanig, maar als een getuigenis daarvan, enz.
zweven 99, dwalen, over 't papier ; gekozen in verband
met „pluim".

zwijmen 96, zweemen naar, gelijken op. Zie uydecoper,
256.
Proeve,

